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APRESENTAÇÃO

Estão reunidas, neste documento, para conhecimento público, todas as informações relevantes conformadoras 
do programa de trabalho 2012 do Ipea. Este presente instrumento é expressão do compromisso da instituição 
com a sociedade e o governo brasileiros para a reafirmação de sua missão de pensar, debater e propor medidas 
de política pública, visando ao desenvolvimento nacional.

O empenho e a satisfação em torno de uma reflexão organizada e planejada, objetivando a construção 
de uma sociedade justa, sem miséria, mais igual e mais democrática a cada ano, renovam-se nesta instituição. 
O momento da vida nacional tem sido muito favorável com governos empenhados em promover o cresci-
mento econômico, manter a estabilidade macro e reduzir as elevadas disparidades interpessoais de renda e 
de acesso a bens e serviços públicos. Entretanto, sabemos que o trabalho a ser feito ainda é muito grande.

O Ipea não quer se apartar deste grande esforço nacional. Não é por outra razão que nossos desafios au-
toimpostos em termos da execução do Plano de Trabalho também de avolumam a cada ano. Se em 2011 pro-
jetamos realizar 288 projetos de pesquisa e reflexão, para este ano de 2012 ousamos ir a 322. Nossa produção, 
ora de livros, ora, por exemplo, de Textos para Discussão, segue se expandindo. Em 2011, foram publicados 23 
livros nas mais diversas áreas das políticas públicas e, em 2012, queremos fazer mais: 48 novos livros a serem 
publicados. Do mesmo modo, com os consagrados Textos para Discussão do Ipea: em 2011, foram escritos 
156 deles; para 2012, projeta-se a elaboração de 160.

Mais do que a ampliação numérica de nossas pesquisas e publicações, em 2012, novamente, dedicaremos 
esforço concentrado a projetos estratégicos das grandes questões afetas ao desenvolvimento nacional. Para o 
presente ano, incursionaremos pela reflexão das grandes tendências, desafios e oportunidades que estão postos a 
nossa frente por uma conjuntura do sistema capitalista internacional em transição. A crise do sistema financei-
ro internacional que ora se abate sobre as economias desenvolvidas do hemisfério Norte, mais fortemente que 
sobre o Brasil, e algumas economias subdesenvolvidas precisa ser mais bem entendida, tendo como perspectiva 
que o país deve encontrar oportunidades para se tornar ainda mais forte no cenário geopolítico e econômico 
internacional.

O projeto Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro (Fase 2) deverá ser conduzido com esta preocupação 
de apreciação aprofundada das grandes tendências mundiais que produzirão impactos sobre o futuro do país. 
Foi pensado para conduzir a missão de estreitar as conexões entre os diversos esforços intelectuais sobre o tema 
feitos, e os ainda por fazer na Casa. Será executado primordialmente pelas diretorias da instituição e terá apoio, 
sempre que necessário, da reflexão de importantes especialistas externos à instituição.

Nossa preocupação é instigar o Ipea a começar a refletir agora sobre trajetórias possíveis de nosso futuro 
(do Brasil) comum.

Bom trabalho a todos que fazemos o Ipea!

Marcio Pochmann
Presidente
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INTRODUÇÃO

O Ipea traz a conhecimento de seus servidores, do governo e do público em geral seu Plano de Trabalho 2012. 
As orientações estratégicas adotadas para a elaboração do Plano de Trabalho anual buscam cobrir o tema do 
desenvolvimento brasileiro sob o amplo leque de interesse de pesquisa das diretorias (Dides, Diest, Dinte, Disoc, 
Dimac, Diset e Dirur), das assessorias ligadas à Presidência (Ascom, Aspla e Astec), bem como da Ouvidoria 
e do Gabinete Jurídico.

O Ipea, como pode ser visto no farto material disponível, além de se dedicar à realização de pesquisas 
e estudos, também devota sua energia para avaliação, acompanhamento e análise de políticas públicas, mais 
dedicadamente, junto ao governo federal, mas também tem atendido a demandas formuladas em caráter, cada 
vez mais frequente, por vários governos estaduais.

A relação com os demais poderes da República que não exclusivamente com o executivo federal está se 
intensificando muito visivelmente, o que passou a exigir da instituição respostas mais rápidas a demandas ex-
ternas. Neste sentido, a criação da Plataforma Ipea de Pesquisa em Rede – Rede Ipea, coordenadora de relações 
institucionais para pesquisa em rede, encontra-se em pleno andamento, visando dar escala para a realização dos 
vários estudos e pesquisas planejados.

Uma ideia geral da dimensão a que se chegou em termos de trabalho na instituição pode ser inferida pelo 
volume de projetos a serem realizados no corrente ano, somando 322 projetos – entre novos e antigos –, com 
previsão de publicação de 48 livros e cerca de 160 Textos para Discussão.

Com a preocupação de ser estratégico e ao mesmo tempo com forte conteúdo cooperativo entre diretorias, 
o atual Plano de Trabalho está mais sintético: com um número menor de pesquisas individuais e um número 
maior de pesquisas devotadas a temas estratégicos definidos pela Diretoria Colegiada. Em particular, registra-se 
o caso do  projeto Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro (Fase 2), a qual orienta as reflexões em todas as di-
retorias, de modo a gerar uma leitura, sempre que possível, abrangente e integrada, dos principais movimentos, 
processos e características das atuais economia e sociedade mundiais e da inserção do Brasil neste quadro geral.

A par de novos projetos que estão sendo propostos, há também aqueles que são caros à instituição e que a 
cada ano permanecem dando contribuições a seu esforço de pesquisa. Representativos destes estudos já conso-
lidados na Casa são o projeto Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS), as pesquisas sobre o mercado de 
trabalho brasileiro, sobre a política social, sobre as políticas de desenvolvimento urbano, entre outras.

Neste documento, o leitor interessado poderá encontrar todas as informações sobre projetos, publicações, 
Acordos de Cooperação Técnica – nacionais e internacionais – e ações de fortalecimentos institucional previs-
tos para serem conduzidos no Ipea ao longo deste ano (ver quadro anexo). As informações estão apresentadas 
por unidade executora, isto é, por diretorias e assessorias da Presidência, e trazem informações básicas sobre o 
objetivo da ação prevista, bem como os nomes dos coordenadores e das equipes técnicas envolvidas.
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QUADRO SíNTESE DE AÇõES PREvISTAS PARA 2012

descrição DISOC DIRUR DISET DIMAC DINTE DIEST DIDES ASCOM ASTEP ASPLA Ouvidoria Audint TOTAL

Projetos 79 63 25 63 38 18 18 7 4 5 1 1 322

Cooperação técnica 2 1 2 2 1 8

Fortalecimento 
Institucional

10 3 4 4 10 7 18 5 4 1 1 67

Eventos 16 39 15 20 18 52 1 2 163

Publicações de livros 5 5 8 3 9 3 14 1 48

Publicar de Textos para 
Discussão Ipea.

21 37 19 43 22 22 164

Publicar Notas Técnicas 
e Comunicados Ipea.

17 1 13 7 5 5 6 1 55

Publicações 
institucionais

5 3 6 12 7 2 0 12 47





GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

Assessoria de Planejamento e Articulação Institucional 
(ASPLA)





Assessoria de Planejamento e Articulação Institucional (ASPLA) 15

NOvO REGISTRO

ID: 25

Título: Plataforma Ipea de Pesquisa em Rede

Diretoria/Unidade:  ASPLA

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 2012-01-02 12:00:00

Período de Execução (Data Final): 2012-12-31 12:00:00

Cooperação: Instituições participantes da rede Ipea

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em 
Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):

Sim

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do 
Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):

Sim

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] 
Desafio(s):

Sim

[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s): Sim

[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) 
Temático(s):

Sim

[Fortalecimento do Estado, das instituições e da 
democracia] Eixo(s) Temático(s):

Sim

[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e 
regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Sim

[Infra-Estrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s): Sim

[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) 
Temático(s):

Sim

[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s): Sim

Coordenador: Marco Aurélio Costa

Equipe:
Coordenadores dos projetos que serão desenvolvidos no 
âmbito da plataforma.

Objetivo Final: 
Contribuir para o desenvolvimento técnico-institucional da 
rede de instituições que efetuam atividades de pesquisa 
em desenvolvimento e políticas públicas.
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Justificativa:

O trabalho em rede é essencial para a multiplicaçao 
da capacidade do Ipea em gerar estudos e pesquisas 
na área das ciências humanas, aumentando sua 
capacidade de influir e assessorar o governo na gestão e 
desenvolvimento de políticas públicas

Metodologia:

Desenvolvimento de atividade de estímulo,monitoramento 
e avaliaça£o de pesquisas em rede através de chamadas 
públicas, estruturaçao dos trabalhos em rede e reuniões e 
oficinas de trabalho.

[1] [Tipo] Resultados da Ação Relatório

[1] [Destinação] Resultados da Ação Formulação Tecnica / Metodológica

[1] [Descrição] Resultados da Ação Relatório anual de avaliação da rede Ipea.

[1] [Data Prevista] Resultados da Ação 31/12/2012

A indicação da prioridade da ação deverá ser feita pelo 
Diretor ou por seu substituto eventual. 

Alta

NOvO REGISTRO

ID: 26

Título: O que podem os governos estaduais no Brasil?

Diretoria/Unidade:  ASPLA

Período de Execução (Data Inicial): 2012-01-02 12:00:00

Período de Execução (Data Final): 2012-12-31 12:00:00

Cooperação:
Pesquisa em rede com os participantes da Plataforma Ipea 
de Pesquisa em Rede

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em 
Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):

Sim

[Fortalecimento do Estado, das instituições e da 
democracia] Eixo(s) Temático(s):

Sim

Coordenador: Aristides Monteiro Neto

Equipe: Juliana Villar (consultora)

Objetivo Final: 

Investigar e realizar uma análise comparativa dos limites 
e possibilidades com que se defrontam os governos 
estaduais com relação à capacidade de construir e 
implementar trajetórias de desenvolvimento para os seus 
territórios.
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Justificativa:

O Estado Brasileiro vem passando por diversas e 
significativas transformações desde a crise dos anos 
1980. A crise econômica e financeira levou a processos 
inflacionários crônicos, esgarçamento da capacidade 
fiscal e uma acentuada perda e redução dos meios para 
financiar o desenvolvimento.

Metodologia:
Serão analisadas as capacidade governativas, fiscais e 
institucionais por meio da avaliação de dados relativos ao 
planejamento e gestão dos governos estaduais

[1] [Tipo] Resultados da Ação Relatório

[1] [Destinação] Resultados da Ação Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Resultados da Ação
Relatório de pesquisa sobre a capacidade dos estados 
brasileiros

[1] [Data Prevista] Resultados da Ação 31/12/2012

A indicação da prioridade da ação deverá ser feita pelo 
Diretor ou por seu substituto eventual. 

Média

NOvO REGISTRO

ID: 27

Título: Brasil em Desenvolvimento

Diretoria/Unidade:  ASPLA

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 2012-01-02 00:00:00

Período de Execução (Data Final): 2012-12-31 00:00:00

Cooperação: Todas diretoria técnicas

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em 
Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):

Sim

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo 
Federal] Desafio(s):

Sim

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do 
Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):

Sim

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional 
sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):

Sim
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[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] 
Desafio(s):

Sim

[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s): Sim

[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) 
Temático(s):

Sim

[Fortalecimento do Estado, das instituições e da 
democracia] Eixo(s) Temático(s):

Sim

[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e 
regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Sim

[Infra-Estrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s): Sim

[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) 
Temático(s):

Sim

[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s): Sim

Coordenador: Aristides Monteiro Neto

Equipe: Marco Aurélio Costa Juliana Villar

Objetivo Final: 

Coordenar a publicação de livro que sintetize os estudos 
do Ipea sobre as políticas públicas que abarque todos os 
eixos temáticos e os principais macro-problemas, seus 
impactos e demais aspectos.

Justificativa:

Há a necessidade de uma publicação que possa 
demonstrar com eficiência as principais ações 
governamentais e suas diversas medidas de efetividade, 
eficácia e eficiência.

Metodologia:
Serão diversas em função dos temas que estão sendo 
propostos.

[1] [Tipo] Resultados da Ação Livros

[1] [Destinação] Resultados da Ação Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] Resultados da Ação
Publicação anual BD que abarca todas as ações acima 
enumeradas

[1] [Data Prevista] Resultados da Ação 31/12/2012

A indicação da prioridade da ação deverá ser feita pelo 
Diretor ou por seu substituto eventual. 

Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 28

Título: Perspectivas do desenvolvimento brasileiro

Diretoria/Unidade:  ASPLA

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 2012-01-02 12:00:00

Período de Execução (Data Final): 2012-12-31 12:00:00

Cooperação: Todas as diretorias técnicas

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em 
Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):

Sim

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo 
Federal] Desafio(s):

Sim

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do 
Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):

Sim

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional 
sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):

Sim

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] 
Desafio(s):

Sim

[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s): Sim

[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) 
Temático(s):

Sim

[Fortalecimento do Estado, das instituições e da 
democracia] Eixo(s) Temático(s):

Sim

[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e 
regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Sim

[Infra-Estrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s): Sim

[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) 
Temático(s):

Sim

[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s): Sim

Coordenador: Aristides Monteiro Neto

Equipe: Marco Aurélio Costa Juliana Villar
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Objetivo Final: 

Coordenar publicação anual do Ipea que abarque as 
prospecções da casa na assessoria para desenvolvimento 
de novas políticas públicas, ligadas ao desenvolvimento 
econômico/social do Brasil.

Justificativa:

Além dos estudos que propiciam a avaliação das diversas 
políticas desenvolvidas pelo governo brasileiro, há também 
a necessidade de se efetuarem propostas concretas 
em conjunto com os diversos órgãos envolvidos na sua 
formulação e desenvolvimento.

Metodologia: Serão diversas em função do trabalho específico.

[1] [Tipo] Resultados da Ação Livros

[1] [Destinação] Resultados da Ação Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Resultados da Ação
Livros que efetuem subsídios à formulação de políticas 
públicas e de Assessoramento ao Governo

[1] [Data Prevista] Resultados da Ação 31/12/2012

A indicação da prioridade da ação deverá ser feita pelo 
Diretor ou por seu substituto eventual. 

Alta

NOvO REGISTRO

ID: 29

Título: Governança metropolitana no Brasil

Diretoria/Unidade:  ASPLA

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 2012-01-02 00:00:00

Período de Execução (Data Final): 2012-12-31 00:00:00

Cooperação:
Instituições participantes do projeto pela rede ipea de 
pesquisa (plataforma)

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em 
Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):

Sim

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do 
Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):

Sim

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] 
Desafio(s):

Sim
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[Fortalecimento do Estado, das instituições e da 
democracia] Eixo(s) Temático(s):

Sim

[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e 
regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Sim

[Infra-Estrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s): Sim

[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) 
Temático(s):

Sim

[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s): Sim

Coordenador: Marco Aurélio Costa

Equipe: Miguel Matteo, Renato Nunes Balbim

Objetivo Final: 
Caracterizar e identificar tipologias na gestão das funções 
públicas de interesse comum e na governança das 
principais metrópoles brasileiras.

Justificativa:

No Brasil contemporâneo, tanto ou mais que o fenômeno 
da urbanização, a metropolização vem se configurando 
como uma tendência de organização do espaço, seja 
enquanto fenômeno socioespacial, seja como fenômeno 
político-institucional.

Metodologia:

A partir da estruturação da rede de instituições que 
participarão da pesquisa serão utilizadas metodologias 
de pesquisa qualitativa para qualificação da gestão e 
governança nas metrópoles brasileiras.

[1] [Tipo] Resultados da Ação Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[1] [Destinação] Resultados da Ação Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Resultados da Ação Nota metodológica

[1] [Data Prevista] Resultados da Ação 31/12/2012

A indicação da prioridade da ação deverá ser feita pelo 
Diretor ou por seu substituto eventual. 

Alta

NOvO REGISTRO

ID: 30

Título: Nordeste 2022 - Perspectivas de Desenvolvimento

Diretoria/Unidade:  ASPLA

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim
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Período de Execução (Data Inicial): 2012-01-02 00:00:00

Período de Execução (Data Final): 2012-12-31 00:00:00

Cooperação: Banco do Nordeste do Brasil S/A

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em 
Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):

Sim

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo 
Federal] Desafio(s):

Sim

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do 
Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):

Sim

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional 
sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):

Sim

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] 
Desafio(s):

Sim

[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s): Sim

[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) 
Temático(s):

Sim

[Fortalecimento do Estado, das instituições e da 
democracia] Eixo(s) Temático(s):

Sim

[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e 
regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Sim

[Infra-Estrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s): Sim

[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) 
Temático(s):

Sim

[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s): Sim

Coordenador: Aristides Monteiro Neto

Equipe:
Diretorias Técnicas a serem envolvidas, particularmente 
DIMAC e DIRUR

Objetivo Final: 

Traçar um perfil econômico e social da Região Nordeste 
na década de 2000, analisando as possibilidades e as 
condições de um desenvolvimento mais acelerado, por 
intermédio de novas tendências integradas à dinâmica da 
economia brasileiro nos próximos dez anos.

Justificativa:

As mudanças em evolução no planeta vêm causando 
fortes impactos sobre as economias ricas e em 
desenvolvimento. Esses impactos ainda não são 
plenamente conhecidos sob vários aspectos, notadamente 
quanto à profundidade e o tempo de duração.
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Metodologia:
A metodologia deve seguir os mesmos passos adotados 
pelo IPEA no estudo Perspectivas do Desenvolvimento 
Brasileiro.

[1] [Tipo] Resultados da Ação Planos, Políticas e Propostas

[1] [Destinação] Resultados da Ação Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Resultados da Ação
Estudos em conjunto para desenvolvimento dos planos 
efetivos de desenvolvimento das pesquisas.

[1] [Data Prevista] Resultados da Ação 30/01/2012

[2] [Tipo] Resultados da Ação Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Resultados da Ação Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] Resultados da Ação
Seminários e reuniões comespecialistas sobre a 
perspectiva de desenvolvimento do Nordeste

[2] [Data Prevista] Resultados da Ação 29/01/2012

[3] [Tipo] Resultados da Ação Livros

[3] [Destinação] Resultados da Ação Assessoramento ao Governo

[3] [Descrição] Resultados da Ação
Publicação de 10 livros sobre os eixos temáticos e outros 
de integração sobre as discussões ocorridas.

[3] [Data Prevista] Resultados da Ação 31/12/2012

[4] [Tipo] Resultados da Ação Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[4] [Destinação] Resultados da Ação Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] Resultados da Ação
Apresentações para o BNB sobre cada um dos volumes 
produzidos pelo Ipea

[4] [Data Prevista] Resultados da Ação 31/12/2012

[5] [Tipo] Resultados da Ação Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[5] [Destinação] Resultados da Ação Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[5] [Descrição] Resultados da Ação
Seminários dirigidos aos públicos externos e internos ao 
BNB

[5] [Data Prevista] Resultados da Ação 31/12/2012

A indicação da prioridade da ação deverá ser feita pelo 
Diretor ou por seu substituto eventual. 

Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 31

Título:
Cenários Prospectivos da Economia e do Mercado 
Bancários Nordestinos

Diretoria/Unidade:  ASPLA

Período de Execução (Data Inicial): 2012-12-03 00:00:00

Período de Execução (Data Final): 2012-12-31 00:00:00

Cooperação: Banco do Nordeste do Brasil

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em 
Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):

Sim

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo 
Federal] Desafio(s):

Sim

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do 
Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):

Sim

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] 
Desafio(s):

Sim

[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s): Sim

[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) 
Temático(s):

Sim

[Fortalecimento do Estado, das instituições e da 
democracia] Eixo(s) Temático(s):

Sim

[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e 
regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Sim

[Infra-Estrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s): Sim

[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) 
Temático(s):

Sim

[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s): Sim

Coordenador: Aristides Monteiro Neto

Equipe: Diretorias Técnicas envolvidas

Objetivo Final: 

Dotar o BNB e outras instâncias de Governo de um 
instrumento que subsidie a tomada de decisões num 
ambiente de incertezas, a partir da elaboração de cenários 
macroeconômicos prospectivos e do mercado bancários, 
com foco na região Nordeste.
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Justificativa:

Os estudos de cenários têm sido utilizados em grande 
escala no planejamento estratégico, tanto de empresas 
quanto de governos, em virtude de oferecer um referencial 
de futuros alternativos utilizados na tomada de decisão.

Metodologia:

Utilização de modelo de consistência macroeconômica, 
combinado detalhamento das repercussões regionais, 
a partir da articulação dos resultados de um modelo 
de consistência macroeconômica com um modelo de 
equilíbrio geral computável (EGC).

[1] [Tipo] Resultados da Ação Notas técnicas, notas metodológicas e comunicados.

[1] [Destinação] Resultados da Ação Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] Resultados da Ação
Definição dos modelos econométricos e outros modelos 
qualitativos.

[1] [Data Prevista] Resultados da Ação 31/01/2012

[2] [Tipo] Resultados da Ação Outro

[2] [Destinação] Resultados da Ação Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] Resultados da Ação Construção de um Banco de Dados

[2] [Data Prevista] Resultados da Ação 31/03/2012

[3] [Tipo] Resultados da Ação Relatório

[3] [Destinação] Resultados da Ação Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] Resultados da Ação
Resumo executivo contendo os cenários para um horizonte 
de 10 anos

[3] [Data Prevista] Resultados da Ação 30/10/2012

[4] [Tipo] Resultados da Ação Relatório

[4] [Destinação] Resultados da Ação Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] Resultados da Ação
Resumo executivo final contendo os cenários 
correlacionados ao ambiente financeiro internacional

[4] [Data Prevista] Resultados da Ação 31/12/2012

A indicação da prioridade da ação deverá ser feita pelo 
Diretor ou por seu substituto eventual. 

Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 24

Título:
SISTEMA DE INDICADORES DE PERCEPÇÃO 
SOCIAL- SIPS

Diretoria/Unidade:  ASTEP

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 20/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):

[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):

[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Fabio Schiavinatto

Equipe: Fabio Schiavinatto Luciana Acioly e Andre Calixtre

Objetivo Final: 

Disponibilizar para atores governamentais e para a 
sociedade civil pesquisas de indicadores de percepção 
social em diversos temas, como mobilidade social, mídia, 
trabalho, defesa nacional entre outros.

Justificativa:

A importância desse tipo de pesquisa encontra-se no 
papel que pode exercer sobre ajustes no processo de 
elaboração e monitoramento de políticas públicas, ao 
permitir ao gestor e a outros interessados elementos sobre 
a percepção da população sobre essas políticas.
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Metodologia:
Pesquisa de campo, com definição de campo amostral, 
elaboração de questionário, tabulação das respostas, 
interpretação e elaboração de texto final da pesquisa.

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Comunicado

[1] [Data Prevista] 30/03/2012

[2] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Comunicado

[2] [Data Prevista] 30/06/2012

[3] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] Comunicado

[3] [Data Prevista] 30/09/2012

[4] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] Comunicado

[4] [Data Prevista] 30/11/2012

[5] Produto Livros

[5] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[5] [Descrição] Livro

[5] [Data Prevista] 20/12/2012

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 25

Título: Integração Base de Dados

Diretoria/Unidade:  ASTEP

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 30/10/2012 

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luciana Acioly da Silva

Equipe: Fabio Schiavinatto Erivelton Guedes Andre Calixtre

Objetivo Final: 

Promover integração de todas as bases de dados do Ipea 
numa única plataforma de informações, melhorar sua 
governança e garantir de forma fácil e segura o acesso a 
informações

Justificativa:

Aumentar o grau de governança e segurança sobre 
as bases de dados do Ipea. Consequentemente dar 
visibilidade, acessibilidade e eficiência ao sistema de 
informações e a essas bases, facilitando a realização de 
pesquisa em todos os níveis e áreas.

Metodologia:

Estudar as diversas alternativas de plataforma de base de 
dados; automatizar as inserções e atualizações de series 
de dados; consolidar rotinas; constituir grupo de apoio ao 
acesso as informações.

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea
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[1] [Descrição] 
Base de dados integrada e acessível a todos os servidores 
do Ipea e, em sua face externa atender aos parceiros 
institucionais e a sociedade civil

[1] [Data Prevista] 30/10/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 27

Título: Parceria Ipea-Cepal

Diretoria/Unidade:  ASTEP

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/03/2012 

Período de Execução (Data Final): 28/02/2013 

Cooperação: Convenio Ipea-Cepal

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luciana Acioly

Equipe: Andre Calixtre

Objetivo Final: 

Ser o ponto focal de interlocução do Ipea com a Cepal no 
estabelecimento da parceria, articulando também as linhas 
gerais de trabalho realizados entre as diretorias do Ipea a 
CEPAL.

Justificativa:
Dar maior coordenação e transparência as atividades e 
pesquisas realizadas  entre o Ipea e a Cepal, melhorando a 
governança institucional sobre as parcerias.

Metodologia:
realização de consultas e reuniões; encaminhamento de 
decisões; acompanhamento de relatórios.
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[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] 
Relatório das atividades e pesquisas resultantes da 
parceria

[1] [Data Prevista] 20/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 30

Título: Grupo de Trabalho sobre Defesa Nacional

Diretoria/Unidade:  ASTEP

[Grupos de trabalho (GT)] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 30/11/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infra-Estrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luciana Acioly da Silva

Equipe:

Almir de Oliveira Junior Andre Rego Viana César Nunes 
de Castro Edison Benedito da Silva Filho Erivelton Pires 
Guedes Fabiano Mezadre Pompermayer Flavia de Holanda 
Schmidt João Paulo Viana Jose Eustáquio Ribeiro Vieira 
Filho Luis Claudio Kubota Luiz Cezar Loureiro de Azeredo 
Marilia de Barros Murilo José de Souza Pires Persio Marco 
Antônio Davison Rodrigo Abdala Filgueiras de Sousa 
Rodrigo Fracalossi de Moraes Samuel César 

Objetivo Final: 
Realizar estudos e pesquisas interdiretorias sobre o tema 
Defesa Nacional.
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Justificativa:

O Ipea tem sido procurando por diversas instituições com 
interesses em estudos e pesquisas na Área de Defesa 
Nacional, incluindo mais recentemente, o Ministério da 
Defesa. Dada a relevância do tema e sua complexidade, 
optou-se pela criação do GT para capacitar o Ipea a se 
inserir neste debate.

Metodologia:
trabalhar conceitos e metodologias; montar base de dados 
e criar indicadores; estreitar lações institucionais; realizar 
reuniões periódicas e apresentar relatórios para debate.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório 1

[1] [Data Prevista] 05/03/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Relatório 2

[2] [Data Prevista] 30/06/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] Relatório 3

[3] [Data Prevista] 30/10/2012

[4] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[4] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[4] [Descrição] Seminário

[4] [Data Prevista] 05/08/2012

[5] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[5] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[5] [Descrição] Seminário

[5] [Data Prevista] 30/10/2012

[6] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[6] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea
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[6] [Descrição] Comunicado

[6] [Data Prevista] 30/05/2012

[7] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[7] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[7] [Descrição] Comunicado

[7] [Data Prevista] 30/09/2012

[8] Produto Outro

[8] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[8] [Descrição] Documentos de Governo

[8] [Data Prevista] 01/07/2012

[9] Produto Outro

[9] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[9] [Descrição] Documentos de governo

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 31

Título: Grupo de Trabalho Propriedade Intelectual

Diretoria/Unidade:  ASTEP

[Grupos de trabalho (GT)] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 20/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luciana Acioly
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Equipe: Andre Mello Graziela Zucoloto Andre Calixtre

Objetivo Final: 
Discutir o tema propriedade intelectual em suas várias 
dimensões, indústria, serviços entre outros

Justificativa:

Elemento presente em toda a discussão sobre indústria e 
serviços, existe uma lacuna de estudos sobre esse tema 
no Ipea. Por ser uma questão horizontal e de grande 
relevância para o desenvolvimento brasileiro é necessário 
uma abordagem mais totalizante desse objeto de 
pesquisa.

Metodologia:

Trabalhar o tema do ponto de vista da indústria, dos 
serviços e da chamada economia criativa; trabalhar 
conceitos; elaborar indicadores; manter diálogo com 
atores relevantes;

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] Relatório 1

[1] [Data Prevista] 30/04/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Relatório 2

[2] [Data Prevista] 30/08/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] Relatório 2

[3] [Data Prevista] 30/10/2012

[4] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[4] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[4] [Descrição] Comunicado

[4] [Data Prevista] 30/06/2012

[5] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[5] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[5] [Descrição] Comunicado
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[5] [Data Prevista] 30/10/2012

[6] Produto Livros

[6] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[6] [Descrição] Livro

[6] [Data Prevista] 30/10/2012

[7] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[7] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[7] [Descrição] Oficina de trabalho

[7] [Data Prevista] 30/09/2012

[8] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[8] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[8] [Descrição] Seminário

[8] [Data Prevista] 30/10/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 32

Título: Grupo de Trabalho Economia Criativa

Diretoria/Unidade:  ASTEP

[Grupos de trabalho (GT)] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 20/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
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[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luciana Acioly

Equipe:
Cleandro Henrique Krause Frederico Augusto Barbosa 
da Silva João Maria de Oliveira Luseni Maria Cordeiro de 
Aquino Miguel Matteo Andre Calixtre

Objetivo Final: 
Realizar estudos e pesquisas de forma transdisciplinar 
sobre tema economia criativa

Justificativa:

Tema de grande relevância no debate nacional e 
internacional, o Ipea tem sido instado a se pronunciar 
sobre as questões referentes a esse assunto de modo que 
é necessário preencher essa lacuna de conhecimento na 
instituição. Dada sua complexidade, há necessidade de 
uma abordagem mais totalizante.

Metodologia:
Trabalhar conceitos; elaborar indicadores; manter o 
diálogo constante com os atores relevante no tema.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] Relatório 1

[1] [Data Prevista] 30/06/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Relatório 2

[2] [Data Prevista] 30/10/2012

[3] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[3] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[3] [Descrição] Comunicado

[3] [Data Prevista] 30/04/2012

[4] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[4] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[4] [Descrição] Comunicado

[4] [Data Prevista] 30/09/2012

[5] Produto Livros
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[5] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[5] [Descrição] Livro

[5] [Data Prevista] 30/10/2012

[6] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[6] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[6] [Descrição] Seminários

[6] [Data Prevista] 30/09/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 33

Título: Grupo Trabalho sobre a Crise

Diretoria/Unidade:  ASTEP

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

[Aperfeiçoamento e Capacitação] Natureza da Ação: Sim

[Grupos de trabalho (GT)] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 20/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luciana Acioly
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Equipe:

André Bojikian Calixtre Lucas Ferraz Vasconcelos Eduardo 
Costa Pinto Claudio Hamilton Matos dos Santos José 
Hamilton de Oliveira Leonardo Monteiro Monasterio 
Luís Fernando Tironi Murilo José de Souza Pires Roberto 
Henrique Sieczkowski Gonzalez Ronaldo Coutinho Garcia 
Victor Leonardo Figueiredo Carvalho de Araujo

Objetivo Final:  Analisar a conjuntura da crise internacional

Justificativa:
Acompanhamento da crise para divulgação periódica junto 
ao Ipea e atores externos

Metodologia:
Reunião de grupo; elaboração de indicadores (indústria, 
emprego, PIB entre outros); elaboração de texto para 
divulgação

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados.

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] Notas e comunicados, de periodicidade quinzenal/mensal

[1] [Data Prevista] 20/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 34

Título: Produção de Indicadores

Diretoria/Unidade:  ASTEP

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

[Aperfeiçoamento e Capacitação] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 20/12/2012
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[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luciana Acioly

Equipe:
Andre Calixtre Murilo Oires Fabio Schiavinatto Erivelton 
Guedes James Richard

Objetivo Final:  Elaborar e divulgar indicadores econômicos e sociais

Justificativa:

Os indicadores são uma ferramenta de apoio a tomada 
de decisão, portanto ajuda o Ipea a cumprir uma de 
suas funções fundamentais, disseminar conhecimento e 
subsidiar políticas públicas.

Metodologia:
Levantamento de dados em campo; elaboração de 
indicadores a partir de base de dados econômicos e 
sociais

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] 
Sistema de Indicadores de Percepção Social - SIPS 
(bimestral)

[1] [Data Prevista] 20/12/2012

[2] Produto Outro

[2] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[2] [Descrição] Índice de Expectativas das Famílias - IEF (mensal)

[2] [Data Prevista] 20/12/2012

[3] Produto Outro

[3] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[3] [Descrição] Índice de Qualidade do Desenvolvimento - IQD (trimestral)

[3] [Data Prevista] 20/12/2012
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[4] Produto Outro

[4] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[4] [Descrição] Sensor Econômico (bimestral)

[4] [Data Prevista] 20/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 35

Título: Comunicados do Ipea

Diretoria/Unidade:  ASTEP

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 20/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infra-Estrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luciana Acioly

Equipe: André Calixtre

Objetivo Final: 

Articular e disseminar para a sociedade as principais 
pesquisas realizadas e em andamento do Ipea, bem como 
responder à necessidades específicas da presidência e 
diretorias do Ipea.

Justificativa:

O comunicado do Ipea é a principal publicação cotidiana 
institucional do Ipea com a sociedade, e busca fortalecer 
os vínculos da instituição com formuladores de políticas 
públicas, autoridades de Estado e opinião pública em 
geral.
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Metodologia:

Pauta definida pela presidência do Ipea em reunião com 
a Diretoria Colegiada. Distribuição de demandas e tarefas 
entre os pesquisadores afins. Elaboração de análises 
próprias, quando necessário.

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[1] [Destinação] 

[1] [Descrição] 
Todas as destinações. O comunicado é uma publicação 
semanal do Ipea.

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 36

Título: Documentos da Presidência do Ipea para o Governo

Diretoria/Unidade:  ASTEP

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 20/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luciana Acioly

Equipe: André Calixtre Murilo Pires

Objetivo Final: 

Assessorar o Governo, nas três esferas de poder, sobre 
temas estratégicos do Estado brasileiro, antecipando 
pesquisas relevantes do Ipea e fortalecendo o canal de 
diálogo entre a instituição e os formuladores de políticas 
públicas.
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Justificativa:

Os documentos para o governo são instrumentos 
fundamentais para a missão do Ipea de servir aos poderes 
executivo, legislativo e judiciário como ponto de apoio 
técnico à tomada de decisões do Estado.

Metodologia:
Pesquisa realizada, divulgação “em mãos” via protocolo 
de segurança. A circulação destes documentos é restrita.

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados.

[1] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[1] [Descrição] 
Periodicidade definida pela conveniência e oportunidade 
da Administração Pública

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 37

Título: Presença do Estado no Brasil

Diretoria/Unidade:  ASTEP

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 20/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luciana Acioly

Equipe:
André Calixtre Murilo Pires Fábio Schiavinatto Erivelton 
Guedes

Objetivo Final: 
Elaborar o relatório 2012 da publicação “Presença do 
Estado no Brasil”
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Justificativa:
O relatório tem-se consolidado como um importante 
instrumento de divulgação e avaliação de políticas 
públicas para a sociedade.

Metodologia:
Compilação de pesquisas, investigação quantitativa, 
análise dos dados.

[1] Produto Livros

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório 2012 “Presença do Estado no Brasil”

[1] [Data Prevista] 12/11/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 38

Título: Grupo de Trabalho Cenários e Perspectivas

Diretoria/Unidade:  ASTEP

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

[Aperfeiçoamento e Capacitação] Natureza da Ação: Sim

[Grupos de trabalho (GT)] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/03/2012 

Período de Execução (Data Final): 03/12/2012 

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):
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Coordenador: Luciana Acioly

Equipe:
Luciana Acioly Aristides Monteiro Andre Calixtre Murilo 
Pires

Objetivo Final: 
Analisar cenários e prospectivas como apoio as pesquisas 
relativas ao projeto Perspectivas do Desenvolvimento 
Brasileiro II (PDB II).

Justificativa:

O PDB II orientará os programas de trabalho do 
IPEA 2012-2013 e está centrado na análise do 
reposicionamento do Brasil frente as grandes mudanças 
globais. Esse esforço requer a busca de um ponto de 
chegada e de uma imagem dos desafios/oportunidades 
que se avizinham.

Metodologia:
Análise de fatos relevantes portadores de futuro; 
exercícios de conjuntura e cenários; discussão do grupo 
com convidados; elaboração de textos.

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Documento interno para discussão

[1] [Data Prevista] 30/06/2012

[2] Produto Outro

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Documento interno para discussão

[2] [Data Prevista] 30/09/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] Relatório anual

[3] [Data Prevista] 30/11/2012

Prioridade Alta
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Auditoria





Auditoria 49

NOvO REGISTRO

ID: 24

Título: Plano Anual de Auditoria Interna - PAAINT

Diretoria/Unidade:  Auditoria

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/02/2012 

Período de Execução (Data Final): 20/12/2012 

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: José Sebastião Chaves dos Santos

Equipe: José Sebastião e Nilson Pereira

Objetivo Final: 
Realizar, conjuntamente com o titular da unidade, 
auditoria programadas no rol de ações constantes do 
PAAINT 2012.

Justificativa:

Necessidade de cumprimento de ações de controle 
consignadas no PAAINT 2012, bem como demais 
demandas oriundas dos órgãos de controle interno e 
externo (CGU, CISET/PR e TCU).

Metodologia:
Consoantes procedimentos e orientações previstas nas 
instruções normativas SFC nº 01/2007 e CGU nº 07/2006, 
e nº 09/2007.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] Realizar 100% do PAAINT 2012

[1] [Data Prevista] 30/10/2012

Prioridade Alta
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Ouvidoria
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NOvO REGISTRO

ID: 27

Título:
Cumprir ao menos 90% das ações previstas no 
plano de trabalho de 2012 da Ouvidoria.

Diretoria/Unidade:  Ouvidoria

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012 

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012 

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Renato Lóes Moreira

Equipe: Ronald do Amaral Menezes e Cecilia Bartholo de Oliveira

Objetivo Final: 
Propiciar ao cidadão um instrumento de defesa de seus 
direitos e um canal de comunicação com a administração 
do Ipea.

Justificativa:

Espera-se que a Ouvidoria exerça papel relevante não 
apenas no atendimento e solução tempestiva das 
demandas atinentes às manifestações recebidas, mas, 
que contribua, efetivamente, para o aperfeiçoamento da 
administração pública no Brasil e, em particular, para que 
o Ipea cumpra sua missão.

Metodologia:
Receber, apurar e dar encaminhamento a pedidos de 
informações, reclamações, denúncias, críticas, sugestões e 
elogios feitos por cidadãos e servidores;

[1] Produto Planos, Políticas e Propostas

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] Programa de trabalho da Ouvidoria para 2012

[1] [Data Prevista] 02/01/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[2] [Descrição] 
Relatórios das Pesquisas de Satisfação e de Visibilidade de 
2011

[2] [Data Prevista] 15/03/2012
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[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[3] [Descrição] Relatório de Atividades da Ouvidoria de 2011

[3] [Data Prevista] 15/01/2012

[4] Produto Outro

[4] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[4] [Descrição] Sistema de Ouvidoria implantado

[4] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta
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Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) 57

NOvO REGISTRO

ID: 25

Título:
Publicar 12 edições da revista Desafios do 
Desenvolvimento

Diretoria/Unidade:  ASCOM

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Daniel Castro

Equipe:
Gilberto Maringoni (editor da revista), Virtual Publicidade e 
ASCOM - Assessoria de Imprensa e Comunicação

Objetivo Final: 
Ter as 12 edições da Desafios do Desenvolvimento 
produzidas até 31 de dezembro de 2012.

Justificativa:
A revista é importante meio de divulgação do trabalho do 
Ipea para o governo federal e a sociedade em geral.

Metodologia:
Reuniões de pauta, elaboração dos textos, revisão, 
elaboração da parte gráfica, diagramação e revisão final.

[1] Produto Revistas

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] 12 edições até 31/12/2012

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 26

Título:
Divulgar a Livraria Digital do Ipea e aumentar a 
quantidade de livros em E-book e E-pub

Diretoria/Unidade:  ASCOM

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim
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Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Daniel Castro

Equipe:
NJobs, empresa terceirizada, e ASCOM - Assessoria de 
Imprensa e Comunicação e Coordenação do Editorial

Objetivo Final: 
Realizar ao menos 10 livros, em 2012, em formato E-book 
ou E-pub.

Justificativa:

Os formatos E-book e E-pub são cada vez mais utilizados 
pela sociedade brasileira e permitem interação do usuário 
com a obra impossível apenas com o formato PDF ou com 
a obra impressa.

Metodologia:
Publicação do livro impresso, análise sobre a estruturação 
da obra em formato E-book ou E-pub, produção do 
arquivo em algum dos dois formatos - ou em ambos.

[1] Produto Livros

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] 
Publicação de ao menos 10 livros em formato E-book ou 
E-pub até o fim de 2012

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 27

Título:
Ampliar capacidade de revisão (português e 
inglês) de publicações

Diretoria/Unidade:  ASCOM

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
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Coordenador: Daniel Castro

Equipe: ASCOM - Coordenação do Editorial

Objetivo Final: 

Elevar a quantidade de revisores de publicações do Ipea, 
consequentemente elevando a capacidade de produção de 
publicações do Instituto, o que responderia ao aumento na 
quantidade de publicações desde 2008.

Justificativa:
Atender de maneira mais adequada à demanda, do 
Instituto, pela revisão e finalização das publicações.

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] 
Os resultados dessa ação se refletirão em todos os tipos 
de publicação mencionados na tabela.

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 28

Título:
Melhorar a ferramenta de busca de notícias e 
publicações dentro do Portal Ipea

Diretoria/Unidade:  ASCOM

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 30/09/2012 

Cooperação: CGTIC do Ipea

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Daniel Castro

Equipe: ASCOM - Coordenação de Multimídias e CGTIC

Objetivo Final: 
Obter uma ferramenta de busca, após análise conjunta 
ASCOM-CGTIC, adequada à quantidade de notícias e 
variedade de publicações no Portal Ipea.
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Justificativa:
Necessidade de melhorar e facilitar a busca por textos e 
publicações no Portal Ipea.

Metodologia:
Análise da situação atual, prospecção de ferramentas 
adequadas, escolha da ferramenta, testes em 
desenvolvimento e homologação, produção.

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] 
Facilitar a busca pelo conhecimento produzido pelo Ipea, 
fortalecendo o Instituto interna e externamente.

[1] [Data Prevista] 30/09/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 29

Título: Organizar o 1º Prêmio Ipea de Jornalismo

Diretoria/Unidade:  ASCOM

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação: Diretoria de Desenvolvimento Institucional - DIDES

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Daniel Castro

Equipe:
ASCOM - Assessoria de Imprensa e Comunicação e DIDES 
- Diretoria de Desenvolvimento Institucional

Objetivo Final: 
Premiar os autores das melhores matérias, em todo o país, 
sobre a questão do desenvolvimento brasileiro, com base 
no conhecimento produzido pelo Ipea.

Justificativa:

Promover a realização de matérias jornalísticas que 
abordem a questão do desenvolvimento tendo como 
ponto de partida os estudos e pesquisas do Ipea, 
contribuindo para a disseminação do conhecimento 
produzido no Instituto.
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Metodologia:
Criação do regulamento para o prêmio em consonância 
com a definição do orçamento. Divulgação. Cerimônia de 
premiação.

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] 
Realização de cerimônia de entrega dos prêmios aos 
jornalistas laureados.

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 30

Título:
Panorama da Comunicação e das Telecomunicações 
2011/2012

Diretoria/Unidade:  ASCOM

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 30 /06/2012

Cooperação:
Socicom - Federação Brasileira das Associações Científicas 
e Acadêmicas de Comunicação.

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Daniel Castro

Equipe:
Assessoria de Imprensa e Comunicação do Ipea (ASCOM) 
e diretoria da Socicom.

Objetivo Final: 

Produzir três volumes de publicações que tracem o 
panorama da comunicação e das telecomunicações no 
Brasil em 2011/2012, dando continuidade ao trabalho da 
primeira edição, 2010/2011.

Justificativa:

O Brasil não dispõe de amplos estudos sobre a estrutura 
e as tendências profissionais de comunicação nos setores 
privado e público. O projeto se propõe a realizar esse 
panorama.
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Metodologia:

Elaboração de três volumes: um com análises sobre a 
situação atual da comunicação e das telecomunicações, 
um volume histórico das associações de comunicação e 
outro com os resultados de pesquisas em seis temáticas.

[1] Produto Livros

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
O conteúdo dos livros, por sua atualidade e detalhamento, 
deve servir de subsídio à formulação de políticas públicas

[1] [Data Prevista] 30/06/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 31

Título: Panorama da Comunicação e das Telecomunicações

Diretoria/Unidade:  ASCOM

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 30/06/2012 

Cooperação:
Socicom - Federação Brasileira das Associações Científicas 
e Acadêmicas de Comunicação.

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Daniel Castro

Equipe:
Assessoria de Imprensa e Comunicação (ASCOM) 
e Federação Brasileira das Associações Científicas e 
Acadêmicas de Comunicação (Socicom).

Objetivo Final: 
Concluir e publicar três volumes do Panorama da 
Comunicação e das Telecomunicações, que teve sua 
primeira edição no período 2010/2011.

Justificativa:

Trata-se de um panorama inédito dentre os estudos 
de comunicação no país, integrando estudos sobre 
temas como tendências profissionais e infraestrutura de 
comunicação no Brasil.
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Metodologia:
Pesquisas qualitativa e quantitativa para elaboração dos 
textos que comporão os três volumes.

[1] Produto Livros

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
O conhecimento elaborado pelos três volumes, por 
sua atualidade e profundidade, servirá de subsídio à 
formulação de políticas públicas.

[1] [Data Prevista] 30/06/2012

Prioridade Alta





Diretoria de Desenvolvimento Institucional 
(DIDES)
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NOvO REGISTRO

ID: 25

Título:
viabilizar fontes de financiamento para a execução 
da estratégia

Diretoria/Unidade:  DIDES

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] 
Desafio(s):

Coordenador: Geova Parente Farias

Equipe: DIDES

Objetivo Final: 

Construir e implantar um conjunto de práticas e processos 
sistematizados, articulados e intencionais que permitirá ao 
IPEA mobilizar o conhecimento existente dentro e fora da 
instituição para alcançar seus objetivos estratégicos.

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] 
Pelo menos 2 processos de Gestão do Conhecimento 
implantados (entre os processos listados no objetivo 
estratégico).

[1] [Data Prevista] 28/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 27

Título: Mapear e rever processos internos críticos.

Diretoria/Unidade:  DIDES

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012
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[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea] 
Desafio(s):

Coordenador: Geová Parente Farias

Equipe: DIDES

Objetivo Final: 
Mapear e rever os processos essenciais da DIDES, visando 
a melhor alocação dos recursos e seu fluxo otimizado.

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] 
Ter 12 processos estratégicos mapeados, redesenhados e 
implementados.

[1] [Data Prevista] 28/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 29

Título: Identificar e adotar melhores práticas de gestão

Diretoria/Unidade:  DIDES

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] 
Desafio(s):

Coordenador: Geová Parente Farias

Equipe: DIDES

Objetivo Final: 
Buscar e adotar práticas consolidadas e reconhecidas de 
gestão que promovam a melhoria contínua dos processos 
internos da DIDES.

Justificativa: N/A

Metodologia: N/A

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea
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[1] [Descrição] 
Ter 3 práticas de gestão implementadas em cada 
Coordenação-Geral da DIDES.

[1] [Data Prevista] 28/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 30

Título:
viabilizar fontes de financiamento para a execução 
da estratégia

Diretoria/Unidade:  DIDES

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] 
Desafio(s):

Coordenador: Geová Parente Farias

Equipe: DIDES

Objetivo Final: 
Prospectar e propor soluções de financiamento para 
projetos e ações estratégicas, visando sua plena execução.

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] Autorizar 100% do programado na PLOA

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade. Média

NOvO REGISTRO

ID: 31

Completo 2011-12-09 

Título:
Transparência e eficiência no uso de recursos 
públicos.
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Diretoria/Unidade:  DIDES

[Gestão Institucional] Natureza da Ação:

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012

Coordenador: Geová Parente Farias

Equipe: DIDES

Objetivo Final: 

Utilizar com eficiência os recursos públicos alocados 
na Instituição e assegurar a transparência do emprego 
de tais recursos em consonância com os princípios da 
Administração Pública.

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] 
Executar 75% do orçamento aprovado para a área 
finalística

[1] [Data Prevista] 28/12/2012

[2] Produto Outro

[2] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[2] [Descrição] Executar 90% do orçamento aprovado para a área meio

[2] [Data Prevista] 28/12/2012

[3] Produto Outro

[3] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[3] [Descrição] 
Manter a proporção de distribuição do orçamento em 
20% para a área meio e 80% para área fim

[3] [Data Prevista] 28/12/2012

[5] Produto Outro

[5] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[5] [Descrição] 
100% do índice de disponibilização de informações de 
execução orçamentária e financeira

[5] [Data Prevista] 28/12/2012

[6] Produto Outro

[6] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea
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[6] [Descrição] Manter o SIGPLAN atualizado.

[6] [Data Prevista] 28/12/2012

[7] Produto Outro

[7] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[7] [Descrição] Implementar 60%  das ações de transparência 

[7] [Data Prevista] 28/12/2012

[8] Produto Outro

[8] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[8] [Descrição] 
Diminuir em 5% as despesas anuais acumuladas com 
passagens

[8] [Data Prevista] 28/12/2012

[9] Produto Outro

[9] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[9] [Descrição] Diminuir em 1% o custo médio do bilhete.

[9] [Data Prevista] 28/12/2012

Prioridade. Média

NOvO REGISTRO

ID: 34

Título:
Atuação integrada entre áreas finalística e 
corporativa.

Diretoria/Unidade:  DIDES

[Gestão Institucional] Natureza da Ação:

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):

Coordenador: Geová Parente Farias

Equipe: DIDES
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Objetivo Final: 

Promover o desenvolvimento de ações articuladas entre 
as diversas áreas do Ipea, buscando sinergias de trabalho 
e que essas soluções contribuam para o desempenho da 
missão institucional.

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] 
Atender no mínimo 70% das demandas referentes a 
projetos previsto no plano de trabalho do IPEA.

[1] [Data Prevista] 28/12/2012

[2] Produto Outro

[2] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[2] [Descrição] Executar 25% do valor global contratado de recursos BID.

[2] [Data Prevista] 28/12/2012

Prioridade. Média

NOvO REGISTRO

ID: 35

Título: Desenvolver modelo de gestão de pessoas

Diretoria/Unidade:  DIDES

[Gestão Institucional] Natureza da Ação:

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):

Coordenador: Geová Parente Farias

Equipe: DIDES

Objetivo Final: 

Elaborar e implantar um modelo integrado de políticas, 
práticas e processos de gestão de pessoas (recrutamento 
e seleção, integração, treinamento e desenvolvimento, 
movimentação, avaliação de desempenho, reconhecimento 
e valorização, desligamento, entre outros).

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea
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[1] [Descrição] 50% de Normas Internas de Gestão de Pessoas revisadas

[1] [Data Prevista] 28/12/2012

[2] Produto Outro

[2] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[2] [Descrição] 
5 iniciativas implementadas para desenvolver o modelo de 
Gestão de Pessoas

[2] [Data Prevista] 28/12/2012

[3] Produto Outro

[3] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[3] [Descrição] 100% de Processos de Afastamento Instruídos

[3] [Data Prevista] 28/12/2012

[4] Produto Outro

[4] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[4] [Descrição] 100% Processos de Contratação de Estagiário

[4] [Data Prevista] 28/12/2012

[5] Produto Outro

[5] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[5] [Descrição] 100% de Servidores Avaliados para Progressão Funcional

[5] [Data Prevista] 28/12/2012

[6] Produto Outro

[6] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[6] [Descrição] 100% de Servidores Avaliados para Estágio Probatório

[6] [Data Prevista] 28/12/2012

[7] Produto Outro

[7] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[7] [Descrição] 4 serviços disponibilizados de RH no sistema E-pedidos

[7] [Data Prevista] 28/12/2012

[8] Produto Outro
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[8] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[8] [Descrição] 
90% de índice de Atendimento aos usuários de Gestão de 
Pessoas

[8] [Data Prevista] 28/12/2012

[9] Produto Outro

[9] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[9] [Descrição] 
60% de índice de Satisfação dos usuários de serviços de 
Gestão de Pessoas

[9] [Data Prevista] 28/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 36

Título:
Assegurar a atualização da infraestrutura física e 
tecnológica

Diretoria/Unidade:  DIDES

[Gestão Institucional] Natureza da Ação:

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):

Coordenador: Geová Parente Farias

Equipe: DIDES

Objetivo Final: 
Garantir a atualização regular da infraestrutura e 
equipamentos físicos e tecnológicos.

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] Obter 80% de Satisfação em soluções de logística.

[1] [Data Prevista] 28/12/2012

[2] Produto Outro

[2] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea
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[2] [Descrição] 

Atingir 70% Percentual de execução do plano de renovação 
e atualização da infraestrutura física: mobiliário (visando 
padronização), divisórias, pisos, elevadores, ambientes, 
telefonia, segurança, gerador, hidráulica e elétrica.

[2] [Data Prevista] 28/12/2012

[3] Produto Outro

[3] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[3] [Descrição] Obter 80% de Satisfação em soluções de logística

[3] [Data Prevista] 28/12/2012

Prioridade. Média

NOvO REGISTRO

ID: 38

Título:
Promover o desenvolvimento das competências 
internas

Diretoria/Unidade:  DIDES

[Gestão Institucional] Natureza da Ação:

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] 
Desafio(s):

Coordenador: Geová Parente Farias

Equipe: DIDES

Objetivo Final: 
Desenvolver as competências individuais críticas a partir 
de soluções em treinamento, desenvolvimento e educação 
(TD&E).

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] 
Ter 60% dos servidores da DIDES com lacunas de 
competências identificadas

[1] [Data Prevista] 28/12/2012

Prioridade. Média
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NOvO REGISTRO

ID: 39

Título:
Planejar e executar projetos e atividades de forma 
integrada ao orçamento

Diretoria/Unidade:  DIDES

[Gestão Institucional] Natureza da Ação:

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] 
Desafio(s):

Coordenador: Geová Parente Farias

Equipe: DIDES

Objetivo Final: 
Os projetos e as atividades devem estar representados no 
orçamento da Instituição e este deve fornecer elementos 
para a execução de todos os projetos e atividades do Ipea.

[3] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[3] [Descrição] 
Alcançar ao menos 50% do Índice de participação das 
áreas na construção da LOA

[3] [Data Prevista] 28/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 40

Título: Disponibilizar sistemas de informação integrados

Diretoria/Unidade:  DIDES

[Gestão Institucional] Natureza da Ação:

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] 
Desafio(s):

Coordenador: Geová Parente Farias
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Equipe: DIDES

Objetivo Final: 

Prover soluções tecnológicas abrangentes de forma que 
os dados gerados possam ser utilizados pelos diversos 
processos afins, permitindo a extração e o manuseio de 
informações gerenciais integradas.

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] 
Atingir pelo menos 80% de atendimento das demandas 
de apoio a pesquisa.

[1] [Data Prevista] 28/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 42

Título: Líderes e servidores qualificados e motivados

Diretoria/Unidade:  DIDES

[Gestão Institucional] Natureza da Ação:

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] 
Desafio(s):

Coordenador: Geová Parente Farias

Equipe: DIDES

Objetivo Final: 
Desenvolver quando de lideranças e promover o 
desenvolvimento de competências individuais dos 
servidores para alcançar os objetivos do Ipea.

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] Cumprir 100% do Plano de Anual de capacitação

[1] [Data Prevista] 28/12/2012

[2] Produto Outro
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[2] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[2] [Descrição] 
20% de servidores do Ipea capacitados no Programa de 
Desenvolvimento Gerencial

[2] [Data Prevista] 28/12/2012

[3] Produto Outro

[3] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[3] [Descrição] 100% de Processos de Participação de Evento

[3] [Data Prevista] 28/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 43

Título:
Contribuir para a melhoria do desempenho das 
unidades do IPEA

Diretoria/Unidade:  DIDES

[Gestão Institucional] Natureza da Ação:

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] 
Desafio(s):

Coordenador: Geová Parente Farias

Equipe: DIDES

Objetivo Final: 

Contribuir para aprimorar os resultados técnicos e 
gerenciais do Ipea, por meio da disponibilização eficiente 
do recursos necessários (físicos, tecnológicos, financeiros e 
instrumentos de gestão).

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] 
Atingir no mínimo 92% de atendimento aos usuários de 
TIC

[1] [Data Prevista] 28/12/2012
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[2] Produto Outro

[2] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[2] [Descrição] Atingir no mínimo 95% de satisfação dos usuários de TIC

[2] [Data Prevista] 28/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 44

Título: Motivar e valorizar os servidores

Diretoria/Unidade:  DIDES

[Gestão Institucional] Natureza da Ação:

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] 
Desafio(s):

Coordenador: Geová Parente Farias

Equipe: DIDES

Objetivo Final: 
Estabelecer políticas de reconhecimento e valorização dos 
servidores da DIDES com foco em resultados.

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] 4 ações de reconhecimento e valorização executadas

[1] [Data Prevista] 28/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 46

Título:
Prover soluções, recursos e instrumentos de apoio 
à pesquisa.
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Diretoria/Unidade:  DIDES

[Gestão Institucional] Natureza da Ação:

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] 
Desafio(s):

Coordenador: Geová Parente Farias

Equipe: DIDES

Objetivo Final: 

Prover o suporte ao desenvolvimento de pesquisas 
por meio de soluções técnicas e gerenciais, recursos 
(infraestrutura física e tecnológica) e instrumentos de 
apoio à pesquisa (convênios, acordos, bolsas).

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] Atender 80% das demanda de Apoio à pesquisa.

[1] [Data Prevista] 28/12/2012

[2] Produto Outro

[2] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[2] [Descrição] 90% do índice de avaliação das atividades dos bolsistas.

[2] [Data Prevista] 28/12/2012

Prioridade Média



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

(DIEST)
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NOvO REGISTRO

ID: 29

Título: Desempenho Institucional do Legislativo

Diretoria/Unidade:  DIEST

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2013

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Acir Almeida

Equipe: Acir Almeida

Objetivo Final: 

Produzir uma metodologia de avaliação sistemática do 
desempenho institucional do Congresso Nacional para, 
assim, chegar-se a um diagnóstico mais preciso sobre as 
capacidades, a organização e os processos legislativos no 
que diz respeito à produção de políticas públicas.

Justificativa:
Identificar os eventuais vícios e virtudes das instituições 
legislativas na produção de políticas públicas.

Metodologia:

O plano consiste em coletar dados quantitativos 
e qualitativos a respeito das leis propostas pelos 
parlamentares, das leis por eles produzidas e do processo 
de produção. Com base nesses dados, pretende-se 
fazer comparações anuais do desempenho legislativo 
do Congresso. Este exercício inicial, restrito à função 
legislativa, permitirá identificar e consertar eventuais 
falhas na metodologia.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 
Estudo sobre o desempenho institucional do Legislativo. 
Define um modelo de avaliação do desempenho 
institucional do Legislativo

[1] [Data Prevista] 30/06/2012

[2] Produto TD

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica
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[2] [Descrição] 
Estudo sobre o desempenho da Câmara dos Deputados. 
Compara o desempenho legislativo das legislaturas  
1995-98 e 2007-10, com base em dados quantitativos

[2] [Data Prevista] 30/09/2012

[3] Produto TD

[3] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[3] [Descrição] 

Estudo sobre o desempenho da Câmara dos Deputados. 
Compara o desempenho legislativo das legislaturas 1995-
98, 1999-02, 2003-06 e 2007-10, com base em dados 
quantitativos.

[3] [Data Prevista] 31/03/2013

[4] Produto TD

[4] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[4] [Descrição] 
Estudo sobre o desempenho da Câmara dos Deputados. 
Compara o desempenho legislativo das legislaturas 1995-
98 e 2007-10, com base em dados qualitativos.

[4] [Data Prevista] 31/12/2013

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 30

Título:
Preenchimento de cargos da burocracia pública 
federal no presidencialismo de coalizão brasileiro

Diretoria/Unidade:  DIEST

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2014

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Felix Garcia Lopez

Equipe: Acir Almeida Antônio Lassance José Celso Cardoso
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Objetivo Final: 

Aprofundar nossa compreensão das dinâmicas interativas 
entre os poderes executivo e legislativo no nível 
federal, o que se traduz, em última instância, em maior 
entendimento sobre a estrutura de funcionamento do 
sistema político brasileiro.

Justificativa:

A literatura atribui ao processo de preenchimento dos 
cargos de livre nomeação da administração federal um 
papel fundamental no processo de governo, seja na 
construção das coalizões políticas ou no ciclo das políticas 
públicas. Porém, sabemos pouco a respeito. O projeto visa 
preencher essa lacuna

Metodologia:

Mapear os cargos de confiança da administração federal e 
os vínculos partidários dos funcionários a eles associados. 
Realização de entrevistas com políticos, parlamentares e 
gestores. Interlocução com a Casa Civil do governo atual 
e membros da Casa Civil de governos anteriores. articular 
projeto da Plataforma Ipea, que selecionou quatro estados 
da federação interessados em desenvolver projetos 
relacionados ao tema.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 
Análise parcial sobre o papel dos partidos políticos no 
preenchimento dos cargos de confiança (resultados 
parciais e sumários da literatura disponível)

[1] [Data Prevista] 20/12/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] 
Apresentação dos resultados da pesquisa, com presença 
de especialistas

[2] [Data Prevista] 18/10/2013

[3] Produto TD

[3] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[3] [Descrição] 
Análise da relação entre partidos e nomeações para 
cargos (resultados empíricos)

[3] [Data Prevista] 15/10/2013

[4] Produto Livros

[4] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica
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[4] [Descrição] 
Síntese de pesquisas recentes sobre a relação dos cargos 
de confiança e o poder legislativo

[4] [Data Prevista] 31/12/2013

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 31

Título:
Inovação institucional e efeitos sobre a 
representação política: o caso do Parlasul

Diretoria/Unidade:  DIEST

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação:
[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação:

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2013

Cooperação:
Alta Representação-Geral do Mercosul. Representação do 
Brasil no Mercosul (Congresso Nacional)

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo 
Federal] Desafio(s):

Sim

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional 
sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):

Sim

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] 
Desafio(s):

Sim

[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s): Sim

[Fortalecimento do Estado, das instituições e da 
democracia] Eixo(s) Temático(s):

Sim

Coordenador: Antonio Lassance

Equipe: Félix Garcia Lopez Acir Almeida

Objetivo Final: 

O objetivo central é acompanhar a tramitação do projeto 
que institui eleições diretas para o Parlasul, verificar as 
inovações no processo de escolha eleitoral vis-à-vis as 
regras eleitorais brasileiras, comparando-as.
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Justificativa:

As eleições para o parlamento do Mercosul (Parlasul) 
constituem importante experimento político, que pode 
iluminar algum aspectos hoje pouco conhecidos sobre 
os efeitos do desenho institucional sobre a dinâmica da 
representação política, seja em termos da escolha dos 
representas (via eleições)

Metodologia:

A estratégia de execução será o acompanhamento da 
tramitação e a análise das decisões tomadas a respeito do 
processo eleitoral que deve orientar as eleições de 2014 
para a representação do Parlasul. Não será necessária 
a contratação de bolsistas. Pretende-se também 
acompanhar as atividades realizadas pela representação 
do Parlasul no Congresso Nacional (audiências públicas, 
reuniões, seminários ? em Brasília).

[1] Produto Boletins

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 
Qualidade da representação e reforma política: o exemplo 
do Parlasul

[1] [Data Prevista] 31/12/2013

[2] Produto TD

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] 
O papel do Parlasul na institucionalização política do 
processo de integração

[2] [Data Prevista] 31/12/2012

[3] Produto TD

[3] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[3] [Descrição] 
Perspectivas do desenvolvimento Brasileiro 2: aspectos da 
institucionalização política do processo de integração

[3] [Data Prevista] 31/12/2013

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 32

Título: Grupo de Discussão da Diest

Diretoria/Unidade:  DIEST
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[Aperfeiçoamento e Capacitação] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 15/12/2013

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Acir Almeida

Equipe:

Acir Almeida, Alexandre Gomide, Alexandre Cunha, Almir 
Júnior, Antônio Lassance, Bernardo Medeiros, Constantino 
Mendes, Felix Lopez, Igor Fonseca, Joana Alencar, José 
Celso Cardoso, Luseni Aquino, Martha Cassiolato, Maurício 
Saboya, Paulo de Tarso, Roberto Nogueira, Roberto Pires e 
Ronaldo Garcia.

Objetivo Final: 
Aprimorar as linhas de pesquisa e os projetos 
desenvolvidos dentro da Diest.

Justificativa:
As atividades do Grupo servem para aprimorar os 
trabalhos desenvolvidos pela Diest e, em última instância, 
a sua parcela da produção do Ipea.

Metodologia:
Realização de reuniões semanais com os técnicos da Diest, 
para apresentação e discussão de trabalhos internos ou 
externos.

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 25 apresentações de pesquisas ou projetos de pesquisa

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] 25 apresentações de pesquisas ou projetos de pesquisa

[2] [Data Prevista] 31/12/2013

[3] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[3] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[3] [Descrição] 
5 artigos para o Boletim da Diest, com base em 
apresentações do Grupo de Discussão

[3] [Data Prevista] 31/12/2012
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[4] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[4] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[4] [Descrição] 
5 artigos para o Boletim da Diest, com base em 
apresentações do Grupo de Discussão

[4] [Data Prevista] 31/12/2013

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 33

Título: Periódicos Diest

Diretoria/Unidade:  DIEST

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2013

Cooperação: Conselho de orientação do IPEA.

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Antonio Lassance

Equipe:
Antonio Lassance Igor Ferraz da Fonseca Joana Luiza 
Oliveira Alencar Luseni Cordeiro de Aquino Maria Martha 
Cassiolatto Acir Almeida Felix G. Lopez

Objetivo Final: 

Conceber e produzir duas publicações periódicas da DIEST: 
1)Um boletim semestral de acompanhamento e análise 
da conjuntura político-institucional e de disseminação dos 
resultados de estudos e pesquisas da DIEST. 2)Uma revista 
anual, cujo escopo seja definido a partir de discussões 
internas à DIEST

Justificativa:

Ambos os periódicos se justificam pela função 
organizadora (interna), de acompanhamento do debate 
político em curso no país, informativa e fomentadora do 
debate da Diest com gestores, dirigentes, pesquisadores 
e o público interessado nas temáticas do Estado, das 
instituições e da democracia
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Metodologia:

A estratégia consiste na produção de dois boletins anuais 
e uma revista anual. A revista anual terá seu escopo 
definido pela Diest, em 2012, colhendo subsídios do 
conselho de orientação do IPEA.

[1] Produto Boletins

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Boletim de Análise Político-Institucional. Número 2, 1º 
semestre de 2012

[1] [Data Prevista] 31/07/2012

[2] Produto Boletins

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Boletim de Análise Político-Institucional. Número 3, 2º 
semestre de 2012

[2] [Data Prevista] 31/12/2012

[3] Produto Boletins

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] 
Boletim de Análise Político-Institucional. Número 4, 1º 
semestre de 2012

[3] [Data Prevista] 31/07/2013

[4] Produto Boletins

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] 
Boletim de Análise Político-Institucional. Número 5, 2º 
semestre de 2012

[4] [Data Prevista] 31/12/2013

[5] Produto Revistas

[5] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[5] [Descrição] Revista Estado, Instituições e Democracia. Número 1, 2013

[5] [Data Prevista] 31/07/2013

Prioridade. Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 34

Título: A Efetividade da Participação Social no Brasil

Diretoria/Unidade:  DIEST

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2013

Cooperação:

Secretaria Geral da Presidência da República CGU/
Ouvidoria Geral da União INESC Instituto Pólis Secretaria 
de Planejamento e Investimentos Estratégicos do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro Universidade 
Federal de Minas Gerais

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Igor Ferraz da Fonseca; Joana Luiza Oliveira Alencar

Equipe: Roberto Rocha C. Pires Antonio S. Rito Cardoso

Objetivo Final: 

Reconhecendo a multiplicidade dos possíveis efeitos 
associados à participação social, identificar os elementos/
características que contribuem para aumentar sua 
efetividade e elaborar subsídios para aperfeiçoar a 
qualidade do processo participativo e para fomentar a 
interação entre as instâncias

Justificativa:

Até o presente momento, temos pouco conhecimento 
sobre como (e sob que condições) a participação dos 
cidadãos nesses espaços institucionais contribui para o 
fortalecimento da democracia e da sociedade civil e para 
a melhoria do desempenho da gestão e o aumento da 
efetividade das políticas públicas.
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Metodologia:

-Diagnóstico e avaliação das audiências e consultas 
públicas realizadas no âmbito do governo federal - 
Conselhos Nacionais: perfil e atuação dos conselheiros 
-Efetividade e desafios de gestão nas Conferências 
Nacionais -Análise da qualidade e autonomia das 
Ouvidorias Públicas Federais -Mapeamento das Interfaces 
Socioestatais nos Programas Federais -Análise de 
percepção social sobre democracia participativa -Estímulo 
e divulgação de pesquisas sobre instituições participativas 
federais

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 2 Relatórios descritivos sobre Conselhos nacionais

[1] [Data Prevista] 30/01/2012

[2] Produto TD

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] 5 TDs sobre efetividade das Conferências Nacionais

[2] [Data Prevista] 30/03/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] Relatório geral agregado sobre Conselhos nacionais

[3] [Data Prevista] 15/04/2012

[4] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[4] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[4] [Descrição] 
Seminário para discussão e divulgação do Relatório geral 
agregado sobre conselhos nacionais

[4] [Data Prevista] 15/05/2012

[5] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[5] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[5] [Descrição] 
Artigo Intitulado Participação Social e desigualdades nos 
Conselhos nacionais.

[5] [Data Prevista] 30/05/2012

[6] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos
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[6] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[6] [Descrição] 
Seminário para discussão e divulgação dos TDs sobre 
efetividade das conferências Nacionais

[6] [Data Prevista] 19/06/2012

[7] Produto Relatório

[7] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[7] [Descrição] 
Relatório parcial contendo a metodologia dos indicadores 
de qualidade das ouvidorias

[7] [Data Prevista] 20/06/2012

[8] Produto Outro

[8] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[8] [Descrição] Funcionamento da Rede de Ouvidorias

[8] [Data Prevista] 20/06/2012

[9] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[9] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[9] [Descrição] 
Artigo preliminar sobre percepção dos coordenadores de 
conferências sobre os desafios de gestão.

[9] [Data Prevista] 27/06/2012

[10] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[10] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[10] [Descrição] 
Artigo Intitulado Mapeamento das Interfaces Socioestatais 
nos Programas do Governo Federal

[10] [Data Prevista] 15/07/2012

[11] Produto Relatório

[11] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[11] [Descrição] 
Relatório intitulado “Diagnóstico e Avaliação das 
Audiências Públicas realizadas no âmbito do Governo 
Federal”

[11] [Data Prevista] 20/07/2012

[12] Produto Outro

[12] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica
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[12] [Descrição] Hotsite intitulado “participação em Foco”

[12] [Data Prevista] 01/08/2012

[13] Produto Relatório

[13] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[13] [Descrição] 
Artigo intitulado “A efetividade da participação social 
no Brasil: o caso das audiências públicas realizadas pelo 
governo federal”.

[13] [Data Prevista] 01/09/2012

[14] Produto Relatório

[14] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[14] [Descrição] 
Relatório preliminar sobre consultas Públicas realizadas no 
âmbito do Governo Federal

[14] [Data Prevista] 10/12/2012

[15] Produto Relatório

[15] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[15] [Descrição] 
Relatório parcial contendo a metodologia dos indicadores 
de qualidade das ouvidorias

[15] [Data Prevista] 15/12/2012

[16] Produto TD

[16] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[16] [Descrição] 
Diagnóstico do grau de autonomia das Ouvidorias do 
Poder Público Federal.

[16] [Data Prevista] 15/12/2012

[17] Produto TD

[17] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[17] [Descrição] 
TD sobre inclusão de sujeitos políticos nas Instituições 
Participativas.

[17] [Data Prevista] 01/03/2013

[18] Produto Outro

[18] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica
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[18] [Descrição] 
Banco de dados com normas e características das 
conferências nacionais (2003-2011)

[18] [Data Prevista] 30/09/2012

[19] Produto Relatório

[19] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[19] [Descrição] 
Relatório de Pesquisa sobre desenho institucional das 
conferências nacionais.

[19] [Data Prevista] 30/11/2012

[20] Produto Outro

[20] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[20] [Descrição] 
Questionário sobre percepção social da democracia 
participativa no Brasil

[20] [Data Prevista] 31/05/2013

[21] Produto Livros

[21] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[21] [Descrição] 
Livro intitulado “ Interfaces entre Estado e Sociedade no 
Brasil”

[21] [Data Prevista] 30/06/2012

[22] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[22] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[22] [Descrição] 
Artigo final do componente de Mapeamento das 
Interfaces Socioestatais nos Programas Federais

[22] [Data Prevista] 15/07/2013

[23] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[23] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[23] [Descrição] 
Artigo sobre percepção dos coordenadores de 
conferências sobre os desafios de gestão.

[23] [Data Prevista] 01/08/2013

[24] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[24] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas
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[24] [Descrição] 
Artigo sobre representação política nos conselhos 
nacionais

[24] [Data Prevista] 15/10/2013

[25] Produto Relatório

[25] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[25] [Descrição] 
Relatório sobre percepção social da democracia 
participativa no Brasil

[25] [Data Prevista] 15/12/2013

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 35

Título:
Capacidades humanas no projeto nacional de 
desenvolvimento

Diretoria/Unidade:  DIEST

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2013

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Roberto Passos Nogueira

Equipe:
Roberto Nogueira Maurício Mota Saboya Pinheiro José 
Celso Cardoso Jr.

Objetivo Final: 

O trabalho visa analisar a adequação da abordagem 
das capacidades humanas (ACH), para caracterizar a 
perspectiva brasileira de desenvolvimento. Para isso, é 
preciso não apenas fazer uma elucidação conceitual da 
referida abordagem, mas também avaliar as condições sob 
as quais a ação do Estado.
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Justificativa:

A pesquisa procurará responder às seguintes questões 
gerais: No que consiste exatamente a ACH para explicar 
o desenvolvimento das nações? Como qualificá-la e 
aplicá-la ao caso brasileiro? Como o Brasil se qualifica 
neste quesito, em comparação com outros países em 
desenvolvimento?

Metodologia:

Serão elaborados ensaios analíticos por parte dos 
integrantes da equipe (técnicos e bolsistas), conforme 
divisão de trabalho em relação aos objetivos específicos 
da pesquisa. Prevê-se a realização de seminários para 
o planejamento das diversas atividades inclusive um 
trabalho de campo na realização de um estudo de caso e 
para a discussão dos resultados do trabalho.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 
Relatório de Pesquisa 1 - Subprojeto 1 - Elucidação 
conceitual e avaliação crítica geral da abordagem das 
capacidades humanas para o desenvolvimento

[1] [Data Prevista] 29/06/2012

[2] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[2] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[2] [Descrição] 

Relatório de Pesquisa 2 - Subprojeto 2 - Estudo 
comparativo de indicadores de desenvolvimento 
humano entre países selecionados - contribuição ao livro 
Perspectivas do Desenvolvimento

[2] [Data Prevista] 28/09/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[3] [Descrição] 
Relatório de Pesquisa 3 - Subprojeto 3 - Relatório de 
Acompanhamento da Política Nacional de Direitos 
Humanos (junho de 2012)

[3] [Data Prevista] 29/06/2012

[4] Produto Relatório

[4] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[4] [Descrição] 
Relatório de Pesquisa 4 - Subprojeto 3 - Relatório de 
Acompanhamento da Política Nacional de Direitos 
Humanos (dezembro de 2012)
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[4] [Data Prevista] 28/12/2012

[5] Produto Relatório

[5] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[5] [Descrição] 
Relatório de Pesquisa 5 - Subprojeto 3 - Relatório de 
Acompanhamento da Política Nacional de Direitos 
Humanos (junho de 2013)

[5] [Data Prevista] 28/06/2013

[6] Produto Relatório

[6] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[6] [Descrição] 
Relatório de Pesquisa 6 - Subprojeto 3 - Relatório de 
Acompanhamento da Política Nacional de Direitos 
Humanos (dezembro de 2013)

[6] [Data Prevista] 27/12/2013

[7] Produto TD

[7] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[7] [Descrição] 
A política nacional de desenvolvimento das capacidades 
humanas: um estudo de caso.

[7] [Data Prevista] 28/06/2013

[8] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[8] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[8] [Descrição] 
Capacidades humanas no projeto nacional de 
desenvolvimento

[8] [Data Prevista] 27/09/2013

[9] Produto Livros

[9] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[9] [Descrição] 
Capacidades humanas no projeto nacional de 
desenvolvimento

[9] [Data Prevista] 27/12/2013

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 36

Título: Estado e organizações civis no Brasil

Diretoria/Unidade:  DIEST

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

[Grupos de trabalho (GT)] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2013

Cooperação:

Equipe de pesquisa albergada no projeto “Pensando 
o Direito”, coordenado no âmbito da Secretaria de 
Assuntos Legislativos (SAL). .Parte dos integrantes do GT 
responsável por discutir novo marco legal para o Terceiro 
Setor (GIFE, ABONG, Grupo Esquel, AGU, CGU, entre 
outros)

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Felix Garcia Lopez

Equipe: Bernardo Medeiros

Objetivo Final: 

Prover um diagnóstico sobre o papel das organizações 
civis no ciclo das políticas públicas federais e assessorar 
o Grupo de Trabalho constituído no âmbito da SG/
Presidência da República a aprimorar das formas de 
cooperação entre Estado e ONGs.

Justificativa:

O governo federal brasileiro pretende alterar o marco de 
regulação das relações entre Estado e ONGs, em particular 
o processo de parceria no ciclo das políticas públicas. 
A principal ação foi instituir um grupo de trabalho para 
propor aperfeiçoamento na legislação federal sobre as 
entidades sem fins
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Metodologia:

A análise se dividirá em duas etapas complementares. 
A primeira etapa sistematizará informações básicas 
sobre as formas de cooperação entre organizações 
civis e União. Utilizaremos informações para os anos 
de 2009, 2010 e 2011, extraídos de bases diversas, 
principalmente do Siconv e Portal da Transparência. A 
segunda etapa consistirá em: a. Classificar os projetos 
propostos b. Entrevistar gestores dos programas e ações 
governamentais c. Analisar os pareceres produzidos no 
âmbito do Siconv

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 

tipologia das formas de interação entre ONGs e Estado. 
texto teórico, que reune tipologias sobre formas de 
interação entre ONGs e Estado e as aplica ao caso 
brasileiro, com base em análise de dados empíricos da 
base Siconv e CNES

[1] [Data Prevista] 03/04/2012

[2] Produto TD

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Estado e ONGs: tipos de cooperação e áreas de atuação. 
texto analítico, com base nos dados do Siconv

[2] [Data Prevista] 05/04/2012

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] 
Seminário ONGs e Estado (BSB). Seminário para 
apresentaçao de resultados parciais de pesquisa do Ipea e 
da equipe de pesquisa do “Pensando o Direito”

[3] [Data Prevista] 05/05/2012

[4] Produto TD

[4] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[4] [Descrição] 
Oscips e ONGs: há diferenças texto analítico, com base em 
dados do CNES, Siconv e entrevistas com gestores

[4] [Data Prevista] 11/12/2013

[5] Produto Outro

[5] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea
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[5] [Descrição] 
Bases de dados sobre ONGs. disponibilização das bases de 
dados sobre ONGs organizadas e utilizadas no projeto

[5] [Data Prevista] 31/12/2013

[6] Produto Relatório

[6] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[6] [Descrição] 
ONGs e Estado no Brasil 1. Relatórios de pesquisa com 
resultados das pesquisas conduzidas por meio das 
parcerias construídas no Proredes sobre Estado e ONGS

[6] [Data Prevista] 31/12/2013

[7] Produto Livros

[7] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[7] [Descrição] 
ONGs e Estado no Brasil Contemporâneo. Livro que 
reunirá principais resultados das pesquisas realizadas 
desde 2010 sobre ONGs, na diretoria.

[7] [Data Prevista] 31/12/2013

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 37

Título:
EDD - Estado, Democracia e Desenvolvimento no 
Brasil Contemporâneo.

Diretoria/Unidade:  DIEST

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2013

Cooperação:

Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento 
- SEPAC / MPOG Secretaria de Planejamento e 
Investimentos Estratégicos - SPI / MPOG Secretaria de 
Gestão Pública (SEGEP/MPOG), Escola Nacional de 
Administração Pública (ENAP) e instituições de pesquisa 
estaduais que aderirem
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[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Alexandre Gomide

Equipe:
Alexandre Cunha Bernardo Medeiros José Celso Cardoso 
Jr. Martha Cassiolato Roberto Nogueira Roberto Pires

Objetivo Final: 

Produzir conhecimento e desenvolver um arcabouço 
conceitual e metodológico, a partir de extensa pesquisa 
bibliográfica e empírica, para ampliação de nossa 
atual compreensão sobre as capacidades de governo 
necessárias para condução dos complexos processos de 
transformação inerentes ao desenvolvimento

Justificativa:

O presente projeto se dedica a compreender: Quais são as 
principais mudanças e continuidades, e suas implicações 
para as políticas públicas, que marcam a atuação estatal 
atual em relações aos períodos anteriores (neoliberal e 
desenvolvimentista) e experiências internacionais?

Metodologia:

O projeto se desdobra em três componentes: Componente 
1 - Existe um novo Estado Desenvolvimentista no Brasil 
Componente 2 - Capacidade de governar: um desafio 
a ser enfrentado da perspectiva do desenvolvimento 
nacional Componente 3 - Gestão Pública e Capacidades 
Estatais para o Desenvolvimento Cada componente terá 
uma metodologia específica.

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados.

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] Documento de referência para a pesquisa

[1] [Data Prevista] 25/02/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] 
Oficina de alinhamento metodológico-conceitual entre os 
pesquisadores envolvidos nos projetos

[2] [Data Prevista] 30/01/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[3] [Descrição] 5 relatórios de pesquisa de campo
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[3] [Data Prevista] 15/09/2012

[4] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[4] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[4] [Descrição] 
Oficina para discussão das pesquisas de campo / estudos e 
avaliações de casos de política/intervenção e definição dos 
parâmetros para análise comparativa

[4] [Data Prevista] 30/10/2012

[5] Produto Livros

[5] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[5] [Descrição] 
livro contendo os resultados das análises comparativas a 
partir dos casos estudados

[5] [Data Prevista] 15/07/2013

[6] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[6] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[6] [Descrição] Evento de lançamento e divulgação do livro

[6] [Data Prevista] 30/10/2013

[7] Produto Relatório

[7] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[7] [Descrição] 
Relatório com proposta de abordagem metodológica para 
avaliação e acompanhamento de políticas públicas

[7] [Data Prevista] 12/12/2012

[8] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[8] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[8] [Descrição] 

Reunião para alinhamento estratégico entre equipe do 
Ipea e equipe do Ministério do Planejamento para adoção 
da metodologia de avaliação de programas e definição de 
estudo-piloto

[8] [Data Prevista] 15/08/2012

[9] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[9] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[9] [Descrição] 
Reunião para apresentação e discussão dos resultados do 
projeto e para balanço e revisões das ações desenvolvidas
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[9] [Data Prevista] 15/06/2013

[10] Produto Relatório

[10] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[10] [Descrição] 
Relatório final com consolidação dos resultados do estudo 
técnico e das oficinas

[10] [Data Prevista] 15/12/2013

[11] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[11] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[11] [Descrição] 

Reunião com as instituições aprovadas para participação 
na Plataforma/Rede IPEA-IPES para definição do projeto 
de pesquisa em rede - arcabouço analítico, seleção de 
casos, metodologias e cronograma.

[11] [Data Prevista] 15/03/2012

[12] Produto Relatório

[12] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[12] [Descrição] 5 relatórios de pesquisa de campo

[12] [Data Prevista] 30/10/2012

[13] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[13] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[13] [Descrição] 
Reunião para discussão das pesquisas de campo / estudos 
e avaliações de casos de política/intervenção e definição 
dos parâmetros para análise comparativa

[13] [Data Prevista] 20/11/2012

[14] Produto Relatório

[14] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[14] [Descrição] 
Relatório final com consolidação dos resultados das 
pesquisas de campo e análises comparativas

[14] [Data Prevista] 15/03/2013

[15] Produto Livros

[15] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[15] [Descrição] Publicação contendo os principais resultados da pesquisa
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[15] [Data Prevista] 15/10/2013

[16] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[16] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[16] [Descrição] Evento de lançamento e divulgação do livro

[16] [Data Prevista] 30/11/2013

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 38

Título:
NUMEPI - Estruturação do Núcleo de Metodologias 
e Desenho de Pesquisa (DIEST/NUMEPI)

Diretoria/Unidade:  DIEST

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

[Aperfeiçoamento e Capacitação] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2013

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Alexandre dos Santos Cunha

Equipe:

Acir dos Santos Almeida Bernardo Abreu de Medeiros Félix 
Garcia López Jr. Luseni Maria Cordeiro de Aquino Maria 
Martha de Menezes Costa Cassiolato Roberto Rocha 
Coelho Pires

Objetivo Final: 

O objetivo central do projeto é o de permitir a 
estruturação do Núcleo de Metodologias e Desenho de 
Pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das 
Instituições e da Democracia (DIEST/NUMEPI).

Justificativa:

Desenvolver capacidades que atualmente encontram-se 
dispersas e pouco exploradas na casa, contribuindo para 
a qualificação do corpo técnico; Fomentar a elaboração 
de desenhos de pesquisa metodologicamente rigorosos 
que lancem mão de uma diversidade de ferramentas de 
pesquisa com padrões compartilha
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Metodologia:

Atividade 1. Curso de treinamento em métodos, técnicas 
e procedimentos de campo Atividade 2. Curso de 
treinamento em análise de dados qualitativos Atividade 
3. Elaboração de relatórios de análise qualitativa de 
projetos de pesquisa em execução na DIEST Atividade 
4. Suporte técnico em metodologias quantitativas 
Atividade 5. Suporte técnico em metodologias qualitativas 
Componente 3: Organização e Encaminhamento de 
Demandas por Recursos Técnico-Científicos Relevantes

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] 
Cursos de treinamento em métodos e técnicas de análise 
qualitativa (procedimentos de campo)

[1] [Data Prevista] 15/03/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[2] [Descrição] Curso de treinamento em análise de dados qualitativos

[2] [Data Prevista] 15/06/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[3] [Descrição] Análise qualitativa de dados

[3] [Data Prevista] 30/04/2012

[4] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[4] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[4] [Descrição] 
Quatro Termos de Referência de Pesquisa assessorados em 
metodologias quantitativas

[4] [Data Prevista] 15/12/2013

[5] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[5] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[5] [Descrição] 
Quatro Termos de Referência de pesquisa assessorados em 
metodologias qualitativas

[5] [Data Prevista] 15/12/2013

[6] Produto Relatório
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[6] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[6] [Descrição] 
Dois relatórios de acompanhamento e Relatório Final do 
Projeto

[6] [Data Prevista] 30/12/2013

[7] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[7] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[7] [Descrição] 
Cursos de treinamento em métodos e técnicas de análise 
qualiativa (Atlas.ti)

[7] [Data Prevista] 15/10/2012

[8] Produto Relatório

[8] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[8] [Descrição] Análise qualitativa de dados

[8] [Data Prevista] 30/08/2012

[9] Produto Relatório

[9] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[9] [Descrição] Análise qualitativa de dados

[9] [Data Prevista] 30/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 39

Título: Segurança pública e sistema de justiça criminal

Diretoria/Unidade:  DIEST

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/10/2013

Cooperação:
Departamento Penitenciário Nacional, por meio do TCT 
005/2011 DEPEN/IPEA Conselho Nacional de Justiça ACT 
15/2011 FBSP/IPEA
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[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Almir de Oliveira Junior

Equipe:
Almir de Oliveira Junior; Luseni Maria Cordeiro de Aquino; 
Daniel Ricardo de Castro Cerqueira (DIRUR)

Objetivo Final: 
Produzir conhecimento em apoio à tomada de decisão 
sobre a segurança pública e o sistema de justiça criminal.

Justificativa:

Embora o tema da segurança pública venha ganhando 
relevo entre as preocupações do cidadão, existem poucos 
dados confiáveis sobre a real situação do país. A pouca 
tradição de avaliação das políticas públicas na área 
também resulta no total desconhecimento sobre quais as 
alternativas de política mais

Metodologia:

a) Subprojeto 1 - Política criminal alternativa à prisão 
b) Subprojeto 2 - Reincidência criminal no Brasil c) 
Subprojeto 3 - Resgate das séries históricas sobre o 
sistema de justiça criminal no século 20.

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 
Reincidência criminal no Brasil: desenho metodológico e 
procedimentos de campo

[1] [Data Prevista] 31/07/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] 
Política criminal alternativa à prisão: diagnóstico do fluxo 
do processamento do sistema de justiça criminal

[2] [Data Prevista] 31/08/2012

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] Reincidência criminal no Brasil: resultados preliminares

[3] [Data Prevista] 31/12/2012

[4] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas
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[4] [Descrição] 
Política criminal alternativa à prisão: proposta de projetos-
piloto de intervenção político-criminal

[4] [Data Prevista] 31/12/2012

[5] Produto Relatório

[5] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[5] [Descrição] 
Resgate das séries históricas sobre o sistema de justiça 
criminal no século 20

[5] [Data Prevista] 31/01/2012

[6] Produto Relatório

[6] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[6] [Descrição] Reincidência criminal no Brasil: resultados finais

[6] [Data Prevista] 28/02/2013

[7] Produto Relatório

[7] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[7] [Descrição] 
Política criminal alternativa à prisão: audiências públicas e 
diálogo com atores sociais

[7] [Data Prevista] 30/06/2013

[8] Produto Relatório

[8] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[8] [Descrição] Política criminal alternativa à prisão: resultados finais

[8] [Data Prevista] 31/10/2013

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 40

Título:
Mobilização do conhecimento nacional em 
pesquisa empírica em Direito

Diretoria/Unidade:  DIEST

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

[Aperfeiçoamento e Capacitação] Natureza da Ação: Sim
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Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2013

Cooperação:

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo Conselho Nacional de Justiça, por meio do TCT 
007/2011 CNJ/IPEA Secretaria de Assuntos Legislativos do 
Ministério da Justiça

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Alexandre dos Santos Cunha

Equipe:

Alexandre dos Santos Cunha, Alexandre Samy de Castro 
(DISET), Almir de Oliveira Júnior, Bernardo Abreu de 
Medeiros, Fábio de Sá e Silva (GABIN) e Luseni Maria 
Cordeiro de Aquino

Objetivo Final: 

Articular uma Rede Nacional de Pesquisa Empírica em 
Direito, promovendo diálogo entre grupos de pesquisa, 
desenvolvendo e aprimorando técnicas e métodos, 
disseminando conhecimento, formando recursos humanos 
e prestando assessoria governamental.

Justificativa:

a ciência brasileira é pouco desenvolvida em técnicas 
e métodos de pesquisa empírica em Direito, e o 
conhecimento que produz encontra-se disperso em 
vários pequenos centros de pesquisa, que não dialogam 
frequentemente entre si. Assim, o país forma poucos 
quadros aptos a desenvolver pesquisas na area

Metodologia:

Subprojeto 1 - Rede Nacional de Pesquisa Empírica em 
Direito Subprojeto 2 - Gestão e jurisdição: o caso da 
execução fiscal da União Subprojeto 3 - Custo e tempo 
das ações cíveis na Justiça Estadual de Primeiro Grau 
Subprojeto 4 - Pensando o direito

[1] Produto
Convênios, acordos de cooperação técnicas, termos de 
cooperação, contratos

[1] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[1] [Descrição] 
Pensando o Direito. Negociação de termo de cooperação 
técnica

[1] [Data Prevista] 30/04/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos
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[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] 
Custo e tempo das ações cíveis na Justiça Estadual de 
Primeiro Grau: uma análise comparativa

[2] [Data Prevista] 31/08/2012

[3] Produto Outro

[3] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[3] [Descrição] 
Rede Nacional de Pesquisa Empírica em Direito - 
plataforma web

[3] [Data Prevista] 30/09/2012

[4] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[4] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[4] [Descrição] 
Rede Nacional de Pesquisa Empírica em Direito: II 
Encontro de Pesquisa Empírica em Direito

[4] [Data Prevista] 30/09/2012

[5] Produto Relatório

[5] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[5] [Descrição] 
Custo e tempo das ações cíveis na Justiça Estadual de 
Primeiro Grau: uma análise comparativa

[5] [Data Prevista] 31/12/2012

[6] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[6] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[6] [Descrição] 
Gestão e jurisdição: o caso da execução fiscal da União - 
divulgação do livro

[6] [Data Prevista] 31/12/2012

[7] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[7] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[7] [Descrição] 
Rede Nacional de Pesquisa Empírica em Direito: III 
Encontro de Pesquisa Empírica em Direito

[7] [Data Prevista] 30/09/2013

Prioridade Média



Ciclo de Planejamento Estratégico do Ipea112

NOvO REGISTRO

ID: 41

Título: Cidadania e acesso ao sistema de justiça

Diretoria/Unidade:  DIEST

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação:
Conselho da Justiça Federal, por meio do TCT 002/2011 CJF/
IPEA Conselho Nacional de Justiça, por meio do TCT 006/2011 
CNJ/IPEA Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luseni Maria Cordeiro de Aquino

Equipe:
Alexandre dos Santos Cunha, Bernardo Abreu de Medeiros, 
Luseni Maria Cordeiro de Aquino, Maria Paula Gomes dos 
Santos (DISOC) e Ana Cleusa Mesquita (DISOC)

Objetivo Final: 
Avaliar se o sistema de justiça brasileiro oferece condições 
igualitárias de acesso a todos os cidadãos e, em caso 
contrário, quais os obstáculos existentes.

Justificativa:

Estudos de demanda apontam que os juizados especiais 
federais vêm recebendo um número de pleitos inclusive 
superior às agências administrativas do Poder Executivo, o 
que pode indicar que a Justiça vem se tornando a principal 
porta de entrada do cidadão para pleitear esses direitos.

Metodologia:

Subprojeto 1 - Acesso à justiça nos juizados especiais 
federais. Subprojeto 2 - Judicialização das políticas 
nacionais de previdência e assistência social Subprojeto 3 
- Diagnóstico sobre os juizados especiais cíveis Subprojeto 
4 - Acesso à justiça por meio de juizados itinerantes

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 
Acesso à justiça nos juizados especiais federais: 
diagnóstico e perspectivas

[1] [Data Prevista] 31/08/2012
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[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] 
Acesso à justiça nos juizados especiais federais: 
diagnóstico e perspectivas

[2] [Data Prevista] 31/08/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[3] [Descrição] Diagnóstico dos juizados especiais cíveis

[3] [Data Prevista] 31/08/2012

[4] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[4] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[4] [Descrição] Diagnóstico dos juizados especiais cíveis

[4] [Data Prevista] 31/08/2012

[5] Produto Relatório

[5] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[5] [Descrição] Acesso à justiça por meio de juizados itinerantes

[5] [Data Prevista] 31/12/2012

[6] Produto TD

[6] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[6] [Descrição] 
Judicialização das políticas nacionais de previdência e 
assistência social

[6] [Data Prevista] 30/04/2013

[7] Produto Livros

[7] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[7] [Descrição] 
Cidadania e acesso à justiça no Brasil: o caso dos juizados 
especiais

[7] [Data Prevista] 31/12/2013

[] [Valor] Outros (informe apenas o item e o valor total)

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 42

Título: Governabilidade e Representação

Diretoria/Unidade:  DIEST

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 15/12/2011 

Período de Execução (Data Final): 31/12/2013

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Acir Almeida

Equipe: Acir Almeida Felix Lopez

Objetivo Final: 

Avançar no diagnóstico dos vícios e das virtudes da 
representação política e da governabilidade, no âmbito 
nacional. Espera-se, assim, contribuir para a avaliação das 
instituições políticas brasileiras, especialmente no que diz 
respeito à sua capacidade de promover o desenvolvimento 
do país.

Justificativa:

É necessário investigar as seguintes questões, a respeito 
do tema: Existem fatores políticos ou institucionais 
desfavoráveis à efetividade da representação política? 
Existem entraves políticos ou institucionais à produção de 
políticas públicas voltadas para o desenvolvimento?

Metodologia:

Este projeto é composto por cinco subprojetos de 
pesquisa, que investigam dimensões complementares 
do problema mais geral, a saber, a governabilidade e a 
representação política.Os subprojetos executados por 
pesquisadores externos têm prazo de 12 meses para 
a apresentação dos seus resultados, após o que serão 
identificados eventuais desdobramentos que permitam 
estender e aprofundar as pesquisas.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[1] [Descrição] 
Estudo sobre a lógica de edição de medidas provisórias. 
Explica o uso de MPs pelo Executivo e testa a explicação 
com base nas MPs editadas nos anos 1990-2010

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

[2] Produto TD
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[2] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[2] [Descrição] 

Estudo sobre a dinâmica do processo legislativo. Avalia 
o efeito da dinâmica do conflito intra e entre coalizões 
no Congresso Nacional sobre a tramitação de propostas 
legislativas e estratégias de obstrução.

[2] [Data Prevista] 31/12/2012

[3] Produto TD

[3] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[3] [Descrição] 
Estudo sobre a assessoria técnica da Câmara dos 
Deputados. Avalia a estrutura e a capacidade da 
assessoria parlamentar e o seu uso pelos deputados.

[3] [Data Prevista] 31/12/2012

[4] Produto TD

[4] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[4] [Descrição] 
Estudo sobre lobby. Descreve as regras formais que 
regulam a representação de interesses no Congresso 
Nacional e avalia a atividade de lobby.

[4] [Data Prevista] 31/12/2012

[5] Produto TD

[5] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[5] [Descrição] 
Estudo sobre a desproporcionalidade entre 
votos e cadeiras legislativas. Avalia os efeitos da 
desproporcionalidade sobre políticas públicas.

[5] [Data Prevista] 31/12/2012

[6] Produto TD

[6] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[6] [Descrição] 

Estudo sobre o efeito das medidas provisórias sobre 
a estabilidade das leis. Compara a estabilidade das 
leis aprovadas entre 1990 e 2006, como função do 
instrumento de proposição, se MP ou projeto de lei

[6] [Data Prevista] 31/12/2013

[7] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[7] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica
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[7] [Descrição] 

Projetos de pesquisa sobre governabilidade e 
representação. Workshop inicial, para apresentação 
e discussão dos cinco projetos de pesquisa sobre 
governabilidade e representação

[7] [Data Prevista] 31/03/2012

[8] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[8] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[8] [Descrição] 

Estudos sobre governabilidade e representação. Workshop 
para apresentação e discussão dos resultados preliminares 
ou parciais das cinco pesquisas sobre governabilidade e 
representação

[8] [Data Prevista] 30/09/2012

[9] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[9] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[9] [Descrição] 
Seminário para apresentação e discussão dos resultados 
finais (TDs) das cinco pesquisas sobre governabilidade e 
representação

[9] [Data Prevista] 30/12/2012

[10] Produto Livros

[10] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[10] [Descrição] Livro consolidando os resultados das pesquisas

[10] [Data Prevista] 30/06/2013

[11] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[11] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[11] [Descrição] 
Seminário para lançamento e discussão do livro 
consolidando os resultados das pesquisas

[11] [Data Prevista] 30/06/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 43

Título: Rede de Estudos Presidenciais
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Diretoria/Unidade:  DIEST

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2013

Cooperação:

Presidência da República Arquivo Nacional Biblioteca 
Nacional Secretaria de Cultura do GDF Instituto Brasileiro 
de Museus Câmara dos Deputados Senado Federal TSE 
STF FGV Fundações, institutos presidenciais, universidades 
e escola de governos internacionais.

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Antonio Lassance

Equipe: Félix Garcia Lopez Acir Almeida

Objetivo Final: 

Estabelecer uma área de estudos e pesquisas sobre o 
presidencialismo brasileiro, com ênfase na trajetória 
institucional do Poder Executivo, em suas vertentes de 
desenvolvimento (longo prazo) e desempenho institucional 
(curto prazo).

Justificativa:
Esta agenda de pesquisas é fundamental para lançar luz 
sobre o processo de construção das instituições políticas 
brasileiras e consolidação dos políticas públicas nacionais.

Metodologia:

Será executado em parte diretamente pelo Ipea, no que 
se refere a contatos e articulações com a Presidência 
da República, órgãos federais como o Arquivo Nacional 
e a Biblioteca Nacional, além da FGV e institutos e 
fundações presidenciais. Em paralelo, haverá a contratação 
de bolsistas para o trabalho de apoio à articulação de 
iniciativas, de interlocução com entidades de pesquisa, 
especialistas no assunto, ex-dirigentes governamentais, e 
realização de estudos sobre as linhas de pesquisa

[1] Produto Livros

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 

Presidencialismo no Brasil: trajetória, governabilidade 
e representação - Livro que reúne as contribuições 
apresentadas na oficina sobre estudos presidenciais da 
Code 2011

[1] [Data Prevista] 31/12/2012
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[2] Produto TD

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] Apresentação da rede de estudos presidenciais

[2] [Data Prevista] 31/03/2012

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[3] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[3] [Descrição] 
Workshop entre órgãos governamentais (Presidência da 
República, Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, Instituto 
Brasileiro de Museus)

[3] [Data Prevista] 31/08/2012

[4] Produto Outro

[4] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[4] [Descrição] Lançamento de publicações da Rede

[4] [Data Prevista] 31/12/2012

[5] Produto Outro

[5] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[5] [Descrição] Lançamento de publicações da Rede

[5] [Data Prevista] 31/12/2013

[6] Produto Boletins

[6] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[6] [Descrição] Artigo para o Boletim da Diest

[6] [Data Prevista] 31/12/2012

[7] Produto Relatório

[7] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[7] [Descrição] 
Primeira avaliação de desempenho institucional do Poder 
Executivo, dados 2011

[7] [Data Prevista] 30/07/2012

[8] Produto Relatório

[8] [Destinação] Avaliação de Política Pública
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[8] [Descrição] 
Segunda avaliação de desempenho institucional do Poder 
Executivo, dados 2011

[8] [Data Prevista] 30/12/2012

[9] Produto Relatório

[9] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[9] [Descrição] 
Terceira avaliação de desempenho institucional do Poder 
Executivo, dados 2011

[9] [Data Prevista] 30/07/2013

[10] Produto Relatório

[10] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[10] [Descrição] 
Quarta avaliação de desempenho institucional do Poder 
Executivo, dados 2011

[10] [Data Prevista] 30/12/2013

[11] Produto Livros

[11] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[11] [Descrição] 
Livro consolidando estudos sobre presidentes, presidências 
e presidencialismo no Brasil

[11] [Data Prevista] 30/12/2013

[12] Produto Relatório

[12] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[12] [Descrição] 

Produção de informações para serem utilizadas no Portal 
Brasil, no âmbito do acordo de cooperação técnica a ser 
celebrado entre o IPEA e a Secretaria de Comunicação da 
Presidência da República

[12] [Data Prevista] 30/12/2012

[13] Produto Relatório

[13] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[13] [Descrição] 
Apresentação da rede de estudos presidenciais, contatos 
institucionais com institutos, universidades, escolas de 
governo, fundações e institutos presidenciais

[13] [Data Prevista] 30/12/2013

[14] Produto Relatório
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[14] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[14] [Descrição] 

Relatório de acompanhamento da agenda do Poder 
Executivo e Legislativo, com foco em políticas públicas e 
mudanças institucionais. Apresentado à rede de assessores 
federativos da SRI. (janeiro 2012)

[14] [Data Prevista] 01/01/2012

[15] Produto Relatório

[15] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[15] [Descrição] 

Relatório de acompanhamento da agenda do Poder 
Executivo e Legislativo, com foco em políticas públicas e 
mudanças institucionais. Apresentado à rede de assessores 
federativos da SRI. (fevereiro 2012)

[15] [Data Prevista] 28/02/2012

[16] Produto Relatório

[16] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[16] [Descrição] 

Relatório de acompanhamento da agenda do Poder 
Executivo e Legislativo, com foco em políticas públicas e 
mudanças institucionais. Apresentado à rede de assessores 
federativos da SRI. (março 2012)

[16] [Data Prevista] 30/03/2012

[17] Produto Relatório

[17] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[17] [Descrição] 

Relatório de acompanhamento da agenda do Poder 
Executivo e Legislativo, com foco em políticas públicas e 
mudanças institucionais. Apresentado à rede de assessores 
federativos da SRI. (abril 2012)

[17] [Data Prevista] 30/04/2012

[18] Produto Relatório

[18] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[18] [Descrição] 

Relatório de acompanhamento da agenda do Poder 
Executivo e Legislativo, com foco em políticas públicas e 
mudanças institucionais. Apresentado à rede de assessores 
federativos da SRI. (maio 2012)

[18] [Data Prevista] 30/05/2012

[19] Produto Relatório
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[19] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[19] [Descrição] 

Relatório de acompanhamento da agenda do Poder 
Executivo e Legislativo, com foco em políticas públicas e 
mudanças institucionais. Apresentado à rede de assessores 
federativos da SRI. (junho 2012)

[19] [Data Prevista] 30/06/2012

[20] Produto Relatório

[20] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[20] [Descrição] 

Relatório de acompanhamento da agenda do Poder 
Executivo e Legislativo, com foco em políticas públicas e 
mudanças institucionais. Apresentado à rede de assessores 
federativos da SRI. (julho 2012)

[20] [Data Prevista] 30/07/2012

[21] Produto Relatório

[21] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[21] [Descrição] 

Relatório de acompanhamento da agenda do Poder 
Executivo e Legislativo, com foco em políticas públicas e 
mudanças institucionais. Apresentado à rede de assessores 
federativos da SRI. (agosto 2012)

[21] [Data Prevista] 30/08/2012

[22] Produto Relatório

[22] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[22] [Descrição] 

Relatório de acompanhamento da agenda do Poder 
Executivo e Legislativo, com foco em políticas públicas e 
mudanças institucionais. Apresentado à rede de assessores 
federativos da SRI. (setembro 2012)

[22] [Data Prevista] 30/09/2012

[23] Produto Relatório

[23] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[23] [Descrição] 

Relatório de acompanhamento da agenda do Poder 
Executivo e Legislativo, com foco em políticas públicas e 
mudanças institucionais. Apresentado à rede de assessores 
federativos da SRI. (outubro 2012)

[23] [Data Prevista] 30/10/2012

[24] Produto Relatório



Ciclo de Planejamento Estratégico do Ipea122

[24] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[24] [Descrição] 

Relatório de acompanhamento da agenda do Poder 
Executivo e Legislativo, com foco em políticas públicas e 
mudanças institucionais. Apresentado à rede de assessores 
federativos da SRI. (novembro 2012 e dezembro de 2012)

[24] [Data Prevista] 30/12/2012

[25] Produto TD

[25] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[25] [Descrição] 

Análise do papel das presidências para os ciclos de 
desenvolvimento. Estudo em perspectiva comparada, 
relacionado ao projeto Perspectivas do Desenvolvimento 
Brasileiro 2.

[25] [Data Prevista] 30/12/2013

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 44

Título:
Proposições de políticas estratégicas para a 
inserção do Brasil na nova ordem global: a 
dimensão político-institucional (Perspectivas 2)

Diretoria/Unidade:  DIEST

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/01/2013 

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Alexandre de Ávila Gomide

Equipe: Antônio Lassance Alexandre Cunha Roberto Pires

Objetivo Final: 

Analisar as condições políticas e institucionais para uma 
efetiva inserção do Brasil no âmbito das mudanças na 
ordem econômica global, em especial as capacidades 
estatais para o país atuar como protagonista em um 
novo cenário internacional e as coalizões políticas que 
respaldem a adoção de políticas



Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (DIEST) 123

Justificativa:

Dado o cenário de deslocamento do centro dinâmico 
para a Ásia onde se situa o Brasil nesta nova divisão 
internacional do trabalho? Como o Estado nacional está 
se preparando para se inserir no cenário mundial pós-crise 
financeira de 2008?

Metodologia:

A pesquisa utilizar-se-á do método comparativo entre 
os países selecionados, bem como do aprofundamento 
teórico e empírico dos temas especificados. Sua 
realização combinará entrevistas, interlocução com atores 
estratégicos no campo da política e da economia, e a 
identificação de vantagens institucionais comparativas 
nacionais, sobretudo de novas articulações entre o Estado, 
mercado e sociedade civil.

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] Marco conceitual-metodológico da pesquisa

[1] [Data Prevista] 30/05/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] Oficina de trabalho

[2] [Data Prevista] 30/06/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[3] [Descrição] 4 relatórios parciais de pesquisa

[3] [Data Prevista] 31/12/2012

[4] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] Seminários Temáticos

[4] [Data Prevista] 31/12/2012

[5] Produto Planos, Políticas e Propostas

[5] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[5] [Descrição] Documento com proposição de políticas

[5] [Data Prevista] 30/06/2012
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[6] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[6] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[6] [Descrição] Capacitação de 20 técnicos

[6] [Data Prevista] 31/10/2012

[7] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[7] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[7] [Descrição] Seminário

[7] [Data Prevista] 30/06/2012

[8] Produto Livros

[8] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[8] [Descrição] Consolidação dos trabalhos de pesquisa

[8] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 45

Título: Cooperação e Coordenação Federativa

Diretoria/Unidade:  DIEST

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Grupos de trabalho (GT)] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 01/03/2013 

Cooperação:

IPECE (CE), Fundação Ceciliano Abel Almeida (ES), IDESP 
(PA), CONDEPE/FIDEM (PE), PUC/RJ (RJ), UFRGN (RN) e 
Sub-Chefia de Assuntos Federativos, a Frente Nacional de 
Prefeitos.

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Paulo de Tarso Linhares
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Equipe:
Constantino Cronemberger Mendes, Ronaldo Coutinho 
Garcia, Grupo de Trabalho sobre Federalismo do IPEA

Objetivo Final: 
Estudar e apoiar estudos sobre cooperação e coordenação 
federativa no planejamento e implementação de políticas 
públicas.

Justificativa:

A promoção do desenvolvimento brasileiro em bases 
democráticas exige que se façam, em diversos momentos, 
ações cooperativas e coordenadas entre os entes que 
compõem nossa federação. Assim, o projeto está inserido 
no contexto da discussão sobre os problemas associados 
ao Federalismo brasileiro.

Metodologia:

O projeto será dividido nos seguintes componentes: 
Componente 1 Avaliação dos arranjos de cooperação 
federativa Componente 2 Experiências internacionais de 
arranjos cooperativos entre entes federados Componente 
3 Cooperação e Coordenação Federativa em Áreas de 
Grandes Investimentos Componente 4 Assessoramento do 
Observatório dos Consórcios Públicos e do Federalismo. 
Componente 5 Assessoramento da 6ª Conferência 
Mundial sobre Federalismo. 6ªCMF

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] Tipologia de arranjos federativos

[1] [Data Prevista] 01/06/2013

[2] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] Critérios de seleção de estudos de casos

[2] [Data Prevista] 31/12/2012

[3] Produto Livros

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] 
Propostas e recomendações que possibilitem o 
aperfeiçoamento dos arranjos de articulação

[3] [Data Prevista] 30/07/2013

[4] Produto TD

[4] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[4] [Descrição] Avaliação quantitativa e qualitativa dos estudos de casos
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[4] [Data Prevista] 30/06/2012

[5] Produto TD

[5] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[5] [Descrição] 
Experiências Internacionais Relevantes em Cooperação 
Federativa

[5] [Data Prevista] 30/10/2012

[6] Produto TD

[6] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[6] [Descrição] 
Análise da cooperação federativa em áreas de grandes 
investimentos

[6] [Data Prevista] 30/06/2013

[7] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[7] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[7] [Descrição] Debates sobre temas relevantes sobre o federalismo

[7] [Data Prevista] 30/10/2013

[8] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[8] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[8] [Descrição] 
Debates sobre cooperação federativa em áreas de grandes 
investimentos

[8] [Data Prevista] 30/12/2012

[9] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[9] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[9] [Descrição] Debates sobre temas relevantes sobre o federalismo

[9] [Data Prevista] 30/06/2013

[10] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[10] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[10] [Descrição] 
Debates sobre cooperação federativa em áreas de grandes 
investimentos

[10] [Data Prevista] 30/10/2013

[11] Produto Livros
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[11] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[11] [Descrição] 
Resultados e recomendações para a cooperação federativa 
em áreas de grandes investimentos

[11] [Data Prevista] 31/12/2013

[12] Produto Boletins

[12] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[12] [Descrição] Informe de temas federalistas

[12] [Data Prevista] 30/04/2012

[13] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[13] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[13] [Descrição] 
Coordenação do Comitê Científico da 6ª Conferência 
Mundial sobre Federalismo a se realizar no Brasil em 
2013, sendo a primeira vez na América Latina.

[13] [Data Prevista] 31/12/2013

[14] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[14] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[14] [Descrição] 
Participação em reuniões no sistema de assessoramento 
legislativo sobre Federalismo

[14] [Data Prevista] 31/12/2013

[15] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[15] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[15] [Descrição] 
Assessoramento da Coordenação Técnica do Observatório 
dos Consórcios Públicos e do Federalismo

[15] [Data Prevista] 31/12/2013

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 46

Título: Representação política: o ponto de vista do eleitor

Diretoria/Unidade:  DIEST
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[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/05/2012

Período de Execução (Data Final): 12/12/2014 

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Felix Garcia Lopez

Equipe: Acir dos Santos Almeida

Objetivo Final: 

Investigar percepções, atitudes e opiniões dos eleitores 
sobre a atividade de representação política para explicar 
de forma mais consistente os padrões de atuação 
parlamentar que observamos em nossas casas legislativas.

Justificativa:

Pretendemos, com base no surveys, acumular evidências 
empíricas que permitam identificar o grau de adequação 
e afinidade entre a percepção expressa pelos vereadores 
sobre as demandas normativas dos eleitores e as 
percepções sobre o papel dos parlamentares, expressas 
pelos próprios eleitores.

Metodologia:

Os componentes 1 e 3 serão realizados por duas pesquisas 
do tipo survey. Survey 1 (percepção dos eleitores sobre 
atuação dos vereadores) Survey 2 (SIPS representação 
política) Componente 2 - Compulsar a literatura recente 
sobre representação política e sobre clientelismo político 
com vistas a organizar uma discussão do material empírico 
reunido em entrevistas com vereadores de 12 municípios 
mineiros e qualificar a análise e interpretação dos dados 
reunidos nos componentes 1 e 3

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 

Texto analítico dos resultados de pesquisa survey realizada 
com a população de parte dos municípios mineiros 
analisados em pesquisa de campo sobre legislativos 
municipais, realizada em 2010 e 2011.

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 

Texto analítico dos resultados de pesquisa survey realizada 
com a população de parte dos municípios mineiros 
analisados em pesquisa de campo sobre legislativos 
municipais, realizada em 2010 e 2011.
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[2] [Data Prevista] 31/12/2012

[3] Produto TD

[3] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[3] [Descrição] 
Texto analítico dos resultados de pesquisa SIPS sobre 
representação política.

[3] [Data Prevista] 31/12/2013

[4] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] 
Comunicado da Presidência para sintetizar os principais 
resultado da pesquisa SIPS sobre representação política.

[4] [Data Prevista] 03/03/2013

Prioridade Média





Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas 
(DIMAC)
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NOvO REGISTRO

ID: 27

Título:
Rigidez de preços e política monetária no Brasil: 
evidências via dados desagregados.

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/05/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Thiago Sevilhano Martinez

Equipe:
Elcyon Caiado Rocha Lima, Thiago Sevilhano Martinez e 
Vinicius dos Santos Cerqueira.

Objetivo Final: 
O objetivo do artigo é obter o impacto de choques 
macroeconômicos e setoriais sobre índices de preços com 
alto grau de desagregação.

Justificativa:

A frequência de ajustes de preços observada em dados 
microeconômicos indica muito pouca rigidez de preços no 
nível microeconômico, mas há evidência suficiente de que 
no nível macroeconômico observa-se rigidez de preços. 
Boivin, Giannoni e Mihov (2009) resolvem ... [continua em 
formulário no Word]

Metodologia:

Pretendemos utilizar, como em Boivin, Giannoni e Mihov 
(2009), Bernanke & Boivin (2003), Bernanke, Boivin e 
Eliasz (2005), um modelo FAVAR (Autoregressão Vetorial 
Aumentada por fatores Dinâmicos). O modelo FAVAR 
permite extrair, de um painel de indicadores econômicos 
mensais e de séries de preços desagregadas, um número 
relativamente pequeno de fatores dinâmicos que sumariam 
a dinâmica das séries macroeconômicas. Esta metodologia 
permite medir ... [continua em formulário no Word]

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 30/05/2012

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 28

Título:
Análise dos efeitos macroeconômicos dos 
depósitos compulsórios.

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/06/2012

Período de Execução (Data Final): 31/10/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Thiago Sevilhano Martinez

Equipe:

Christian Vonbun e Marco Antônio de F.H. Cavalcanti, 
além de 1 assistente e 1 estagiário a serem contratados. 
A execução da proposta no prazo estipulado é condicional 
às contratações.

Objetivo Final: 

Identificar e quantificar o impacto dos recolhimentos 
compulsórios sobre a inflação e a atividade econômica, 
em especial, comparando seus efeitos aos da política de 
gerenciamento da taxa SELIC.

Justificativa:

O recolhimento compulsório é um dos instrumentos 
clássicos de política monetária, mas seus efeitos na 
economia foram pouco estudados até o momento. 
Identificar e quantificar tais efeitos pode fornecer 
importantes recomendações para a condução da política 
monetária no Brasil.

Metodologia:
Modelos de séries temporais visando estimar o efeito 
da taxa efetiva de recolhimentos compulsórios (a ser 
calculada) sobre as principais variáveis macroeconômicas.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/10/2012

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 29

Título: Reservas internacionais ótimas modelo revisado.

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/05/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Thiago Sevilhano MArtinez

Equipe: Christian Vonbun

Objetivo Final: 
Calcular o nível ótimo de reservas internacionais para o Brasil 
e internalizar novo modelo de determinação de reservas 
internacionais proposto por Jeanne e Ranciére (2011).

Justificativa:

A sobre acumulação de reservas internacionais gera 
elevados custos fiscais e de oportunidade. A sub-
acumulação gera exposição excessiva e desnecessária 
a riscos. A determinação das reservas ótimas maximiza 
os benefícios e minimiza os custos desta modalidade de 
prevenção a crises.

Metodologia:
Procuraremos utilizar e adaptar a metodologia proposta 
por Jeanne e Ranciére (2011) para o Brasil.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/05/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 30

Título:
Mercados de derivativos cambiais e sua influência 
sobre a taxa de câmbio à vista no Brasil.

Diretoria/Unidade:  DIMAC
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[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/05/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Thiago Sevilhano Martinez

Equipe:
Estêvão Kopschitz Xavier Bastos, 1 doutor ou mestre, 
1 mestrando e 1 estagiário, a serem contratados, 
dependendo de autorização.

Objetivo Final: 
Estudar os mercados de derivativos cambiais e sua 
influência sobre a taxa de câmbio à vista no Brasil.

Justificativa:

Desde 1999, o Brasil adotou o regime de taxa de câmbio 
flutuante, uma significativa novidade em termos históricos, 
depois de passar por várias formas e fases de controle 
cambial. O regime tem várias vantagens; porém, traz 
consigo o aumento da volatilidade que, ... [continua em 
formulário no Word]

Metodologia: Será definida ao longo da pesquisa

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/05/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 31

Título:
Intervenções no mercado cambial promovidas pelo 
Banco Central do Brasil após a crise financeira 
internacional iniciada em 2007-2008.

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/06/2012

Período de Execução (Data Final): 31/10/2012
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[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Thiago Sevilhano MArtinez

Equipe:
Estêvão Kopschitz Xavier Bastos, 1 doutor ou mestre, 
1 mestrando e 1 estagiário, a serem contratados, 
dependendo de autorização.

Objetivo Final: 
Estudar as intervenções no mercado cambial promovidas 
pelo Banco Central do Brasil após a crise financeira 
internacional iniciada em 2007-2008.

Justificativa:

Recentemente, tem sido intensa a discussão sobre 
impactos da apreciação da taxa de câmbio na economia 
brasileira e políticas para enfrentar esse problema. A 
apreciação ocorreu em grande medida, aparentemente, 
como reflexo dos fluxos de capitais positivos ... [continua 
em formulário no Word]

Metodologia:
A busca da melhor metodologia fará parte dos trabalhos 
da pesquisa.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/10/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 32

Título:
Acompanhamento institucional da política 
monetária.

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/05/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
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Coordenador: Thiago Sevilhano Martinez

Equipe: Paulo Mansur Levy

Objetivo Final: 
Avaliar a política monetária do ponto de vista da sua 
institucionalidade, acompanhando eventuais mudanças e 
analisando seu impacto sobre a economia.

Justificativa:

O período recente trouxe mudanças na condução da 
política monetária. O projeto pretende identificar a 
natureza dessas mudanças ??? se apenas de forma ou 
também de substância, se estruturais ou apenas em 
resposta ao ambiente macroeconômico interno e externo 
??? e acompanhar a sua evolução.

Metodologia:

Acompanhamento e análise dos documentos e decisões 
do Banco Central no que se refere às decisões do Copom 
sobre a taxa de juros e demais decisões relacionadas à 
política monetária e de crédito e ao sistema financeiro.

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] Nota técnica sobre condução da política monetária

[1] [Data Prevista] 31/05/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 33

Título:
Fricções no mercado de crédito e política 
monetária.

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/06/2012

Período de Execução (Data Final): 31/10/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Thiago Sevilhano Martinez

Equipe:
Vinícius dos Santos Cerqueira e Marco Antônio de F.H. 
Cavalcanti.
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Objetivo Final: 
Analisar como imperfeições no mercado de crédito podem 
afetar a economia diretamente ou através da propagação 
dos choques monetários.

Justificativa:

A crise financeira de 2008 mostrou que fricções no 
mercado financeiro podem desencadear crises com efeitos 
reais significativos sobre a economia. Nesse contexto, é 
importante investigar em que circunstancias este mercado 
pode ser fonte de instabilidades.

Metodologia:
Simulações realizadas a partir de um modelo dinâmico 
estocástico de equilíbrio geral.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/10/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 34

Título: Multiplicadores fiscais na economia brasileira.

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/06/2012

Período de Execução (Data Final): 31/10/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Thiago Sevilhano Martinez

Equipe: Marco Antônio de F.H. Cavalcanti e Paulo M. Levy.

Objetivo Final: 

Analisar o impacto de diferentes instrumentos de política 
fiscal na economia brasileira. Incorporar um setor fiscal 
detalhado ao modelo DSGE para a economia brasileira 
apresentado no TD 1479 do IPEA.
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Justificativa:

O uso da política fiscal no gerenciamento macroeconômico 
de curto prazo ganhou destaque após a crise financeira de 
2008. Entretanto, os efeitos da política fiscal na economia 
brasileira ainda são pouco conhecidos. Identificar e 
quantificar tais efeitos pode fornecer recomendações de 
política.

Metodologia:
Simulações realizadas a partir de um modelo dinâmico 
estocástico de equilíbrio geral para a economia brasileira.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/10/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 35

Título:
1. Determinantes do Fluxo de Investimento Direto 
e em Carteira em Países Emergentes

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/05/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Ajax Moreira

Equipe: Katia Rocha e Ajax Moreira

Objetivo Final: 
Identificar os principais determinantes exógenos do fluxo 
de capital, seus condicionantes domésticos, e estimar o 
efeito destes determinantes sobre o fluxo de capital.

Justificativa:

As condições externas e domésticas, em particular o 
desempenho da economia brasileira pós crise internacional 
transformou o Brasil em um dos destinatários preferenciais 
do fluxo de capital financeiro. É sabido que este fluxo é 
extremamente volátil, e cabe perguntar o que podemos 
esperar no Brasil.
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Metodologia:

Painel de países com observações anuais e ênfase na 
América latina, que relaciona o fluxo de capital com 
variáveis determinantes exógenos dos países da OECD, e 
determinantes domésticos e possivelmente endógenos, 
estimado utilizando GMM e procurando identificar 
instrumentos válidos. Isto procurando dar conta do efeito 
da imposição de barreiras a entrada de capital, que foi 
feita de forma diferenciada e diferida entre os países. 

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/05/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 

[2] [Data Prevista] 31/05/2012

[3] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] 

[3] [Data Prevista] 31/10/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 36

Título:
2. Impactos de um Choque Externo de Liquidez 
Internacional e o deslocamento brasileiro

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/04/2012

Período de Execução (Data Final): 31/10/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
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Coordenador: Ajax Moreira

Equipe: Katia Rocha e Ajax Moreira

Objetivo Final: 

O objetivo deste estudo consiste em estimar 
empiricamente em que medida a melhora nos 
fundamentos econômicos tem o potencial de reduzir a 
vulnerabilidade econômica dos países emergentes, em 
especial a comparação de Brasil com seus pares frente a 
conjunturas externas desfavoráveis.

Justificativa:

A crise das hipotecas americanas, em meados de 2007, 
modificou o até então promissor cenário, levando a um 
aumento generalizado na percepção de risco do mercado. 
No entanto, é digno de nota o desempenho dos países 
emergentes, que vêm apresentando até o momento, maior 
resistência.

Metodologia: Modelo econométrico de painel

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/10/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 

[2] [Data Prevista] 31/10/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 37

Título:
Impactos das Operações de Carry Trade na 
Economia Brasileira

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/05/2012

Período de Execução (Data Final): 31/10/2012
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[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Ajax Moreira

Equipe: Katia rocha Ajax Moreira e consultor externo

Objetivo Final: 
Analisar o impacto das operações de carry trade no Brasil 
nas variáveis macroeconômicas.

Justificativa:

A operação conhecida como carry trade deriva de uma 
não verificação na teoria da paridade descoberta de taxas 
de juros. Esta considera que a rentabilidade esperada dos 
títulos domésticos e estrangeiros é a mesma, logo, os 
ativos domésticos e estrangeiros devem ser substitutos 
perfeitos. 

Metodologia:

O modelo SVAR une a teoria econômica com a análise VAR. 
O objetivo do VAR estrutural é usar a teoria econômica 
(em vez da decomposição de Cholesky) para recuperar as 
inovações estruturais dos resíduos. As restrições impostas 
ao modelo são as determinadas pelo pesquisador. Com o 
SVAR, é possível verificar a resposta de uma variável a um 
choque estrutural nas outras variáveis. Através do modelo 
SVAR, pode ser verificada a resposta da variável carry trade 
a um choque nas outras variáveis.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/10/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 

[2] [Data Prevista] 31/10/2012

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 38

Título:
4. Uma análise empírica sobre as Causas e 
Consequências da Alteração Abrupta do Fluxo de 
Capitais Externo
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Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/04/2012

Período de Execução (Data Final): 31/10/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Ajax Moreira

Equipe: Marcos Silveira e Ajax Moreira

Objetivo Final: 

Realizar dois exercícios utilizando um painel de países 
emergentes e maduros. 1) avaliar os determinantes da 
probabilidade de ocorrer a crise no próximo período, 
utilizando variáveis de fundamento e do ambiente 
doméstico e 2) avaliar as consequências domésticas da 
ocorrência da crise.

Justificativa:

Nos períodos de baixo risco e taxas de juros nos países 
centrais, os capitais privados procuram destinos mais 
rentáveis para seus investimentos o que aumenta o fluxo 
de entrada de capitais externos nos países emergentes. 
Isto, dependendo da política de cada país, implica na 
formação de reservas inte

Metodologia:

Construir indicadores objetivos da ocorrência de crise 
Estimar uma modelo probit modificado para dar conta dos 
eventos raros para explicar a prever a ocorrência com base 
em medidas que afetam o risco doméstico e internacional 
Utilizar a metodologia de análise de eventos para separar 
o efeito da crise sobre indicadores macro domésticos.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/10/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 

[2] [Data Prevista] 31/10/2012

Prioridade Média
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NOvO REGISTRO

ID: 39

Título:
5. Medidas da Condição da Política Monetária no 
Brasil

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/05/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Ajax Moreira

Equipe: Alexis Maka

Objetivo Final: 

Estimar indicadores da condição (postura) da política 
monetária no Brasil. Estes indicadores serão utilizados 
para identificar períodos em que a política monetária foi 
restritiva ou expansionista.

Justificativa:

A política monetária desempenha um papel importante 
na economia por causa do seu impacto sobre variáveis 
macroeconômicas que afetam o bem-estar social, 
tais como inflação e nível de atividade econômica. A 
construção de indicadores que meçam se a política 
monetária corrente é expansionista.

Metodologia:
A metodologia da pesquisa está baseada na previsão 
condicional de modelos de Vector Autoregression (VAR).

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/05/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 

[2] [Data Prevista] 31/05/2012

Prioridade Média
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NOvO REGISTRO

ID: 40

Título: Regimes de Política Monetária no Brasil

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/04/2012

Período de Execução (Data Final): 31/10/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Ajax Moreira

Equipe: Alexis Maka

Objetivo Final: 

Estimar a regra de política monetária utilizada pelo 
Banco Central do Brasil para determinar o seu principal 
instrumento de política, a taxa SELIC, para o período após 
o Plano Real.

Justificativa:

A gestão da política monetária tem sido um dos baluartes 
do controle da inflação no Brasil, alcançada após o 
lançamento do Plano Real em 1994. Essa gestão incluiu 
mudanças nos instrumentos utilizados pelo Banco Central 
diariamente na condução da política, a escolha de 
variáveis para as quais são est

Metodologia:
A metodologia da pesquisa está baseada no modelo de 
Markov-switching.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/10/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 

[2] [Data Prevista] 31/10/2012

Prioridade Média
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NOvO REGISTRO

ID: 41

Título: O Multiplicador Fiscal no Brasil

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 04/06/2012

Período de Execução (Data Final): 31/05/2013

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Ajax Moreira

Equipe: Alexis Maka

Objetivo Final: 

Esta pesquisa tem dois objetivos. O primeiro é estimar 
o impacto de alterações nos instrumentos fiscais sobre 
o nível de atividade econômica no Brasil. O segundo 
é avaliar o potencial impacto da política fiscal sobre a 
inflação no Brasil.

Justificativa:

Em virtude da crise financeira internacional de 2008/2009, 
muitos países implementaram políticas monetárias 
acomodatícias a fim de contrabalançar a forte retração 
de produto que então se observava. O mix de políticas 
envolveu a redução da taxa nominal de juros, em alguns 
casos para valores próximos.

Metodologia:
Esta pesquisa utilizará modelos estatísticos baseados no 
método de Structural Vector Autoregression (SVAR).

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/05/2013

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 

[2] [Data Prevista] 31/05/2013

Prioridade. Média
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NOvO REGISTRO

ID: 42

Título:
8. Política de Investimentos dos Fundos 
Previdenciários do Regime Próprio de Previdência 
dos Entes Federativos Brasileiros

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/10/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Ajax Moreira

Equipe: Marcos Antonio da Silveira

Objetivo Final: 

Este projeto de pesquisa pretende colaborar para o 
entendimento de três importantes questões: 1) avaliar 
em que extensão os limites impostos pela legislação 
federal e regional à politica de investimento dos fundos 
previdenciários impede uma alocação mais eficiente de 
seus recursos.

Justificativa:

A Legislação Previdenciária brasileira permite que 
os entes federativos instituam regimes próprios de 
previdência social para seus servidores públicos. Muitos 
Estados e Municípios optaram pela constituição de 
fundos previdenciários custeados com base no regime de 
capitalização. 

Metodologia:

O trabalho começa com a determinação da alocação 
estratégica de portfólio ótima para os fundos 
previdenciários dos entes federativos. Existe uma ampla 
literatura sobre alocação de portfólio para fundos de 
pensão fechados. Parte desta literatura resolve o problema  
para fundos que custeiam planos com benefí cios definidos, 
determinando a polí tica de investimentos que minimiza o 
valor presente da desutilidade dos financiadores do fundo 
(segurados e patrocinador), sujei

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/10/2012



Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (DIMAC) 149

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 

[2] [Data Prevista] 31/10/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 43

Título:
Análise de Políticas Fiscais com um modelo 
Normativo

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 03/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/05/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Ajax Moreira

Equipe: Ajax Moreira e Antonio Florêncio (UFF)

Objetivo Final: 

Determinar a alocação ótima do capital das famílias 
entre consumo, investimento em capital produtivo, títulos 
públicos, títulos externos (denominados em US$)e seus 
efeitos sobre o bem estar e o crescimento.

Justificativa:

O ambiente econômico internacional favoreceu a entrada 
de recursos externos na economia brasileira devido: 1) 
ao aumentando expressivo do preço das commodities 
exportadas 2) a retomada da economia brasileira depois 
da crise gerando oportunidades de negócio; e 3) o 
diferencial de juros domésticos 

Metodologia:
Utilizar o ferramental proposto por Turnovsky para 
resolver o problema de controle estocástico estendendo o 
algoritmo já desenvolvido para economia fechada

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
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[1] [Data Prevista] 31/05/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 

[2] [Data Prevista] 31/05/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 44

Título:
Estimação de um modelo DSGE para a economia 
brasileira.

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/10/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Thiago Sevilhano Martinez

Equipe:
Marco Antônio de F.H. Cavalcanti e assistente a ser 
contratado.

Objetivo Final: 
Estimar uma versão estendida do modelo DSGE para a 
economia brasileira apresentado no TD 1479 do IPEA.

Justificativa:

Ao longo da última década, o uso de modelos DSGE 
se difundiu entre instituições de pesquisa e bancos 
centrais ao redor do mundo, inclusive no BCB, como 
importante instrumento na análise de diversas questões 
macroeconômicas. 

Metodologia:
Estimação econométrica de um modelo DSGE a partir de 
métodos bayesianos, conforme descrito, dentre outros, por 
An e Schorfheide (2007).

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas
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[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/10/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 45

Título: Preços monitorados e inflação no Brasil.

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/05/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Thiago Sevilhano Martinez

Equipe: Thiago Sevilhano Martinez

Objetivo Final: 

Investigar a determinação dos preços monitorados no 
Brasil, com especial ênfase nas mudanças ocorridas nos 
últimos anos em contratos de serviços regulados e nas 
políticas para o setor de combustíveis, assim como seus 
impactos sobre a trajetória do IPCA e da Selic.

Justificativa:

O impacto das mudanças regulatórias nos preços 
monitorados pode ter sido um dos fatores principais por 
trás da redução acumulada do nível da taxa Selic desde 
meados da década de 2000. Mensurar com precisão tais 
efeitos é decisivo para o debate sobre políticas setoriais e 
controle da inflação.

Metodologia:

Testar por meio de modelos TVAR mudanças nas relações 
entre crescimento do produto, inflação, taxa de juros e 
câmbio decorrentes do novo comportamento dos preços 
monitorados. Levantamento de mudanças regulatórias nos 
setores considerados.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
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[1] [Data Prevista] 31/07/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 46

Título:
Metodologia de estimação da matriz de insumo-
produto.

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/06/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Thiago Sevilhano Martinez

Equipe: Thiago Sevilhano Martinez

Objetivo Final: 
Desenvolver uma metodologia mais precisa para 
estimação das matrizes de insumo-produto a partir de 
dados das contas nacionais.

Justificativa:

As matrizes de insumo-produto possuem diversos usos 
para a formulação e avaliação de políticas econômicas. 
O método de Guilhoto e Sesso-Filho (2005), o mais 
utilizado no Brasil para estimá-las, ainda apresenta 
erros substanciais quando aplicado aos anos em que as 
matrizes foram calculadas pelo IBGE.

Metodologia:

Calcular matrizes intermediárias de importações, 
impostos e margens de comércio e transporte para fazer 
a passagem da matriz de usos a preços de mercado para 
matriz de usos a custos de fatores.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/10/2012

Prioridade Alta



Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (DIMAC) 153

NOvO REGISTRO

ID: 47

Título:
Estrutura produtiva e variáveis macroeconômicas: 
uma análise a partir de matrizes de insumo-
produto

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 03/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Miguel Bruno

Equipe:
Gabriel Coelho Squeff e estagiário e/ou assistente de 
pesquisa

Objetivo Final: 

Avaliar a evolução da estrutura produtiva da economia 
brasileira a partir das matrizes de insumo-produto 
buscando estabelecer vínculos com as principais variáveis 
macroeconômicas Objetivos Intermediários: Interpretação 
da estrutura das matrizes de insumo-produto (MIP) 
elaboradas pelo IBGE e construção de MIPs anuais com 
base na tabela de recursos e usos também produzidas 
pelo IBGE.

Justificativa:

A economia brasileira passou e vem passando por 
profundas transformações em sua estrutura produtiva. 
A avaliação dessa evolução a partir das matrizes de 
insumo-produto (MIP) é de fundamental importância para 
o melhor entendimento acerca da interconexão entre os 
setores de produção e, sobretudo, para uma avaliação 
mais pormenorizada do modelo de crescimento e 
desenvolvimento em curso. Ademais, a abordagem a partir 
das MIPs permitirá uma melhor avaliação da hipótese de 
desindustrialização do Brasil, vez que o presente trabalho 
é uma continuidade das pesquisas desenvolvidas no 
âmbito do plano de trabalho de 2011.
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Metodologia:

Interpretação da metodologia de elaboração das matrizes 
de insumo-produto (MIP) elaboradas pelo IBGE, sobretudo 
no que concerne à sua relação com a tabela de recursos 
e usos (TRU) e com as contas nacionais. Elaboração de 
metodologia para construção de MIPs anuais, vez que a 
última matriz elaborada e divulgada pelo IBGE é de 2005, 
sendo a anterior de 2000. Objetiva-se elaborar essas 
MIPs anuais a partir das TRUs, cuja periodicidade é anual. 
Uma vez construídas as MIPs anuais, o trabalho discutirá 
a interconexão entre os diversos setores da economia 
brasileira visando avaliar a dinâmica produtiva e sua 
relação com o modelo de crescimento e desenvolvimento 
econômico em curso. Por fim, objetiva-se avaliar a relação 
entre a evolução da estrutura produtiva, assim como suas 
interconexões, com algumas variáveis macroeconômicas, 
tais como crédito, juros e, sobretudo, taxa de câmbio.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Estrutura produtiva e variáveis macroeconômicas uma 
análise a partir de matrizes de insumo-produto

[1] [Data Prevista] 01/10/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Estrutura produtiva e variáveis macroeconômicas uma 
análise a partir de matrizes de insumo-produto

[2] [Data Prevista] 01/10/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 50

Título:
Heterogeneidade estrutural e crescimento 
econômico

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012
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Período de Execução (Data Final): 03/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Miguel Bruno

Equipe:
Gabriel Coelho Squeff e estagiário e/ou assistente de 
pesquisa.

Objetivo Final: 

O objetivo deste trabalho consiste em avaliar o impacto 
da heterogeneidade estrutural, associada à presença 
de setores de intensidades tecnológicas distintas e, 
consequentemente, com taxas de crescimento da 
produtividade diferenciadas, sobre a trajetória de 
crescimento econômico brasileiro.

Justificativa:

Em consonância com os trabalhos desenvolvidos em 
2011 no âmbito do convênio Ipea-Cepal, este estudo 
aprofundará a análise acerca da heterogeneidade 
estrutural brasileira visando estabelecer conexões entre 
os diferentes níveis de produtividade e o modelo de 
crescimento econômico brasileiro.

Metodologia:

Em consonância com os trabalhos desenvolvidos em 
2011 no âmbito do convênio Ipea-Cepal, este estudo 
aprofundará a análise acerca da heterogeneidade 
estrutural brasileira visando estabelecer conexões entre 
os diferentes níveis de produtividade e o modelo de 
crescimento econômico brasileiro entre 1995 e 2010. Para 
tanto, utilizar-se-á o referencial teórico dos modelos de 
regime de demanda e de produtividade.

[1] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Heterogeneidade estrutural e crescimento econômico

[1] [Data Prevista] 01/07/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Heterogeneidade estrutural e crescimento econômico

[2] [Data Prevista] 01/07/2012

Prioridade Média
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NOvO REGISTRO

ID: 51

Título: Curso de Método de Pesquisa e Método Científico

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Aperfeiçoamento e Capacitação] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 03/12/2012

Cooperação: DIDES & DIEST

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Miguel Bruno

Equipe: Valdir Melo

Objetivo Final: 
Capacitação de TPPS em método da pesquisa e método 
científico. Alvo : TPPs em geral.

Justificativa:

Como consumidores e produtores de pesquisa, é 
importante para nossos pesquisadores aperfeiçoarem-se 
nesse campo, tendo em vista avaliar as pesquisas que 
utilizam como insumos em seus trabalhos, bem como 
melhor formular e realizar suas próprias pesquisas.

Metodologia:

Exposições com debates em equipe e exercícios - ciência 
no mundo do conhecimento - variáveis, hipóteses, teorias, 
disciplinas - teorização em contraste com método empírico 
-- indução, indutivismo e método hipotético-dedutivo - 
descrição, inferência, explicação - prova e comprovação 
em ciência - verificação, confirmação, corroboração, 
refutação empírica - pesquisa de campo e suas etapas 
- pesquisa de gabinete (‘armchair research’) - etapas da 
pesquisa

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] Preparação de aulas e material

[1] [Data Prevista] 01/06/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea
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[2] [Descrição] Início execução: aulas com debates em equipe e exercícios

[2] [Data Prevista] 01/07/2012

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[3] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[3] [Descrição] Aulas com debates em equipe e exercícios

[3] [Data Prevista] 01/08/2012

[4] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[4] [Destinação] 

[4] [Descrição] Fim execução

[4] [Data Prevista] 02/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 52

Título:
Bens Públicos e Mecanismos de Sinalização, Auto-
Seleção e Efeito-Rede

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 03/12/2012

Cooperação: DIMAC-DIEST

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Miguel Bruno

Equipe: Valdir Melo

Objetivo Final: 

Orientar o desenho de instituições para a produção de 
bens públicos, o fortalecimento do Estado e a política de 
desenvolvimento. Analisar o papel de diversos mecanismos 
econômicos e sociais que podem ser empregados na 
constituição de instituições úteis às políticas públicas.
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Justificativa:
Para o desenho e reforma de instituições pertinentes às 
políticas públicas é importante conhecer mecanismos 
economico-sociais que afetam ou formam instituições.

Metodologia:

Pesquisa com base nos estudos técnicos existentes 
em análise institucional, teoria dos jogos, economia 
comportamental (behavioral economics) e teorias de 
costumes sociais.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Elaboração de relatório de pesquisa

[1] [Data Prevista] 03/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 53

Título: A Macroeconomia do Pleno Emprego Sueco

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 03/12/2012

Cooperação:
Programa de Pós-Graduação em Economia Política 
Internacional (IEUFRJ) Estágio Pós-Doutoral

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Miguel Bruno

Equipe: Carlos Ocké

Objetivo Final: 
Analisar a macroeconomia do Partido Social-Democrata, a 
partir da segunda metade da década de 70.

Justificativa:

Analisar em que medida o modelo sueco de pleno 
emprego foi derrotado no século XXI e se isso operou 
mudanças no padrão de distribuição de renda moldado na 
2ª metade do século XX e no próprio consenso em torno 
da hegemonia socialdemocrata.
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Metodologia:

A macroeconomia da socialdemocracia sueca (teoria) e 
seu modelo de pleno emprego (política) serão investigados 
a partir da tradição crítica de Walter Korpi (power 
resources theory), de inspiração marxista, sem perder de 
vista referências baseadas no arcabouço keynesiano e 
kaleckiano.

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] Workshop

[1] [Data Prevista] 01/06/2012

[2] Produto TD

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] TD

[2] [Data Prevista] 01/08/2012

[3] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[3] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[3] [Descrição] Artigo para periódico

[3] [Data Prevista] 01/10/2012

[4] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[4] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[4] [Descrição] Seminário

[4] [Data Prevista] 01/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 54

Título:
Tributação e crescimento econômico de longo 
prazo no Brasil

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/02/2012
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Período de Execução (Data Final): 03/09/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Miguel Bruno

Equipe: Napoleão Silva

Objetivo Final: 
Avaliar os impactos da tributação sobre o crescimento de 
longo prazo no Brasil .

Justificativa:
O forte aumento verificado na carga tributária brasileira 
nos últimos 30 anos justifica uma investigação sobre os 
impactos da mesma sobre o crescimento brasileiro.

Metodologia:
Para avaliar os impactos da tributação sobre o crescimento 
utilizaremos um modelo de crescimento de gerações 
superpostas com capital humano.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] TD

[1] [Data Prevista] 01/09/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Seminário

[2] [Data Prevista] 01/09/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 55

Título:

Estado e Economia no Brasil no Período 2000-
2010: uma caracterização das intervenções 
públicas num contexto de finanças liberalizadas e 
acumulação rentista

Diretoria/Unidade:  DIMAC
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[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 03/12/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Miguel Bruno

Equipe: Salvador Teixeira Werneck Vianna

Objetivo Final: 

Fornecer os elementos empíricos e teóricos acerca dos 
papéis do setor público no Brasil, que são necessários à 
análise do regime de crescimento brasileiro, considerando-
se que o padrão de evolução das receitas e das despesas 
públicas tem impactos tanto sobre o regime de demanda 
quanto sobre o regime

Justificativa:

A caracterização das relações Estado-economia em suas 
implicações para o regime de crescimento no período 
2000-2010 é um expediente fundamental e incontornável 
para a compreensão do padrão de acumulação de 
capital no Brasil. Essa caracterização envolve a análise da 
estrutura de gastos e das receitas

Metodologia:

A abordagem mobilizará os aportes da Teoria francesa da 
Regulação, as contribuições na linha desenvolvimentista, 
tais como as propostas nos trabalhos de Celso Furtado, 
além dos enfoques estruturalistas, keynesianos e 
kaleckianos. O conceito de forma institucional será o 
ponto de partida analítico para uma caracterização das 
relações Estado-economia, que pode ser combinada com 
o conceito de regime fisco-financeiro, proposto por Théret 
(2000).

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] Estado e Economia no Brasil: uma caracterização

[1] [Data Prevista] 01/12/2012

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 56

Título:
Impactos da expectativa de vida e da tributação 
sobre capital humano e crescimento econômico

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/07/2012

Período de Execução (Data Final): 03/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Miguel Bruno

Equipe: Napoleão Silva

Objetivo Final: 
Avaliar os impactos do aumento na expectativa de vida 
dos brasileiros sobre a formação de capital humano e 
crescimento no longo prazo.

Justificativa:

Nos últimos anos a expectativa de vida da população 
brasileira cresceu fortemente. Isto tende a gerar 
impactos importantes sobre o capital humano (nível 
de escolaridade) e sobre o crescimento de longo prazo. 
Neste sentido, é importante avaliar estes impactos da 
longevidade sobre a economia.

Metodologia:

Para avaliar os impactos da expectativa de vida e 
da tributação sobre o capital humano e crescimento 
da economia brasileira utilizaremos um modelo de 
crescimento endógeno com gerações superpostas .

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] TD

[1] [Data Prevista] 03/12/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Seminário
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[2] [Data Prevista] 03/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 57

Título:
Investimento e Alocação Financeira da Poupança 
no Brasil: uma análise dos determinantes de longo 
prazo

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 03/12/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Miguel bruno

Equipe: Sandro Sachet de Carvalho

Objetivo Final: 

Fornecer os elementos empíricos necessários à análise 
do regime de crescimento brasileiro, considerando-se as 
restrições de financiamento e o padrão de formação de 
poupança de longo prazo. Explicitar os determinantes 
estruturais e macroeconômicos da taxa de investimento no 
Brasil.

Justificativa:

se o investimento permanece muito pouco sensível às 
taxas de juros, tal como revelam as análises empíricas, 
ele não deixa de ser sensível às alocações financeiras de 
capital que lhes concorrem vantajosamente em termos de 
prazos, rentabilidade, risco e liquidez.

Metodologia:

Entre outras perspectivas teóricas, a abordagem 
mobilizará os aportes da Teoria francesa da Regulação, 
procurando explicitar as características principais das 
relações finanças-acumulação de capital fixo produtivo 
com os recursos da Econometria. Após as considerações 
teóricas necessárias, a especificação proposta para a 
função investimento deverá incluir variáveis que captem o 
fenômeno financeiro na economia brasileira.

[1] Produto TD
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[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 
Investimento e Alocação Financeira no Brasil: 
determinantes de longo prazo

[1] [Data Prevista] 01/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 58

Título:
Distribuição Funcional da Renda e Relação Salarial 
no Brasil: os impactos das relações de trabalho 
sobre o regime de demanda

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 03/12/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Miguel Bruno

Equipe: Sandro Sachet de Carvalho

Objetivo Final: 

Analisar os impactos da distribuição funcional da renda a 
elevação da participação dos salários no produto (Wage 
share) sobre a evolução da demanda efetiva. Para tanto, 
será proposta uma análise da relação salarial no Brasil.

Justificativa:

O grau de informalidade ou de estruturação das relações 
de trabalho é um fator determinante no processo de 
formação do salário. Considerando-se que o emprego 
assalariado represente cerca de 78% do pessoal ocupado 
total, o presente estudo visa analisar o modo como as 
estruturas do mercado de trabalho

Metodologia:
A pesquisa utilizará os recursos da Econometria, 
destacando-se as análises de dados longitudinais e a 
econometria de séries temporais.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública
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[1] [Descrição] 
Distribuição de Renda e Mercado de Trabalho no Brasil: os 
impactos da relação salarial sobre o regime de demanda

[1] [Data Prevista] 01/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 59

Título:
Padrão de atuação dos bancos públicos federais 
brasileiros no período 2000-2011

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 03/12/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Miguel Bruno

Equipe: Victor Leonardo de Araujo

Objetivo Final: 

O objetivo da presente pesquisa será propor um 
diagnóstico para a atuação dos bancos públicos federais 
brasileiros no que diz respeito à sua funcionalidade ao 
desenvolvimento econômico brasileiro, para o período 
2000-2011.

Justificativa:

A economia brasileira ingressou, no ano de 2004, em 
um ciclo expansivo de crédito. A relação crédito total/PIB 
saltou de 25% para 47% em julho de 2011. Este ciclo 
foi inicialmente induzido pelos bancos de propriedade 
pública, até a eclosão da crise financeira internacional de 
2008/2009, quando as op

Metodologia:

O diagnóstico para o sistema bancário brasileiro será 
obtido a partir de dados fornecidos pelo Banco Central do 
Brasil (BCB). Basicamente, serão utilizadas as seguintes 
tabelas: Empréstimos do SFN, Séries Temporais (http://
www.bcb.gov.br/?SERIETEMP);Informações Financeiras 
Trimestrais (IFT) (https://www3.bcb.gov.br/iftimagem/);50 
maiores bancos (http://www4.bcb.gov.br/top50/port/
top50.asp);Estatística bancária por município (http://
www4.bcb.gov.br/fis/cosif/estban.asp)
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[1] Produto TD

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 
Diagnóstico sobre atuação regional dos bancos públicos 
federais

[1] [Data Prevista] 01/12/2012

[2] Produto TD

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] 
Análise das operações de crédito dos bancos públicos 
federais segundo o prazo e o setor de atividade

[2] [Data Prevista] 01/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 60

Título:
Economia e Democracia: os contextos políticos, 
econômicos e sociais dos processos eleitorais 
recentes na Argentina e venezuela

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 12/01/2012

Período de Execução (Data Final): 03/11/2012

Cooperação:
Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro (IESP-UERJ)

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Monica Simioni

Equipe: Monica Simioni e um bolsista PNPD.

Objetivo Final: 

Analisar os contextos político-econômico-social em que 
foram realizados os processos eleitorais na Argentina 
e na Venezuela durante o período entre 1998 e 2010, 
relacionando a atuação dos respectivos atores políticos 
com a estabilidade econômica e o aprofundamento ou 
não das democracias.



Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (DIMAC) 167

Justificativa:

O IPEA tem desenvolvido estudos voltados aos países 
da região entre eles Venezuela e Argentina. Em meio à 
crise econômica mundial, os governos do Brasil e outros 
do continente se empenharam na expansão econômica 
regional, com destaque para o venezuelano e argentino.

Metodologia:

Análise da documentação dos programas partidários das 
eleições gerais realizadas na Venezuela em 1998, em 
2000 e em 2006; e na Argentina em 1999, 2002, 2003 e 
2007. Assim como dos discursos dos candidatos vitoriosos 
e dos resultados eleitorais. Da mesma forma, será 
analisada a natureza das políticas sociais implementadas 
pelos respectivos governos.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Elaboração de um Texto para Discussão reunindo os dados 
e análises verificados na pesquisa

[1] [Data Prevista] 20/10/2012

[2] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Elaboração de artigos para divulgação dos resultados da 
pesquisa em congressos acadêmicos da área de Ciências 
Sociais

[2] [Data Prevista] 20/08/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[3] [Descrição] 
Elaboração do relatório com todas informações coletadas, 
análises propostas e a conclusão do trabalho de pesquisa

[3] [Data Prevista] 20/11/2012

[4] Produto Livros

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] 
Organização de uma publicação reunindo as conclusões 
do trabalho e com artigos, de especialistas nacionais e 
estrangeiros, sobre o tema.

[4] [Data Prevista] 15/12/2012

Prioridade. Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 61

Título:
1) Carta de Conjuntura; 2) Conjuntura em Foco; 3) 
Indicador Ipea; 4) Outlook Economia Brasileira; 5) 
Comunicado da Presidência; 6) Outros

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação:
Grupo de Análise e Previsões (GAP); Coordenação de 
Finanças Públicas

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Roberto Pires Messenberg

Equipe:

Fernando Augusto Mansor de Mattos; Francisco Eduardo 
de Luna e Almeida Santos; Hícaro de Souza Oliveira; Júlia 
de Medeiros Braga; Leonardo Mello de Carvalho; Maria 
Andréia Parente Lameiras; Renata Carvalho Silva
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Objetivo Final: 

Fernando Augusto Mansor de Mattos (a) Contribuição à 
elaboração das seções de Nível de Emprego e Mercado 
de Trabalho da Carta de Conjuntura e da Conjuntura em 
Foco; Francisco Eduardo de Luna e Almeida Santos: a) 
Elaboração das seções de Política Monetária e Crédito das 
edições da Carta de Conjuntura e da Conjuntura em Foco; 
b) Contribuição ao Outlook da Economia Brasileira. Júlia 
de Medeiros Braga: a) Elaboração das seções de Inflação 
das edições da Carta de Conjuntura e da Conjuntura em 
Foco; b) Contribuição ao Outlook da Economia Brasileira: 
Formular e redigir a parte sobre “inflação” da publicação 
Outlook da Economia Brasileira do IPEA; c) Colaborar 
com o grupo de trabalho para elaboração do Comunicado 
abordando o tema do risco associado aos títulos públicos 
brasileiros; Leonardo Mello de Carvalho: a) Elaboração 
das seções de Nível de Atividade das edições da Carta 
de Conjuntura e da Conjuntura em Foco; b) Contribuição 
ao Outlook da Economia Brasileira: Formular e redigir a 
parte sobre Nível de Atividade; c) Elaborar e Coordenar a 
publicação mensal Indicador IPEA de Produção Industrial 
Mensal Maria Andreia Parente Lameiras: a) Elaboração 
das seções de Nível de Emprego e Mercado de Trabalho 
das edições da Carta de Conjuntura e da Conjuntura em 
Foco; b) Contribuição ao Outlook da Economia Brasileira: 
Formular e redigir a parte sobre Nível de Emprego e 
Mercado de Trabalho; c) Acompanhamento e análise dos 
indicadores de mercado de trabalho; Construção de séries 
regionais e setoriais, a partir de dados primários, que 
permitam caracterizar de forma mais minuciosa o mercado 
de trabalho brasileiro; Roberto Pires Messenberg e Renata 
Carvalho Silva: a) Organização dos dados das seções 
integrantes dos boletins de conjuntura (Nível de atividade, 
Inflação, Economia Monetária e Financeira, Preços de 
Ativos, Setor Externo, Emprego e Finanças Públicas) a fim 
de elaborar gráficos que são utilizados em apresentações 
do Grupo de Análise e Previsões. b) Elaboração das 
seções de Setor Externo e de Preços de Ativos das edições 
da Carta de Conjuntura e da Conjuntura em Foco; d) 
Contribuição ao Outlook da Economia Brasileira: Formular 
e redigir a parte sobre Setor Externo e de Preços de Ativos 
da economia brasileira; 

Justificativa:

Contribuir para o debate sobre a dinâmica conjuntural e 
estrutural da economia brasileira, procurando pautá-lo 
em torno de alternativas viáveis de políticas públicas no 
atual contexto de turbulência econômica internacional, 
com vistas à implementação de uma estratégia de 
desenvolvimento sustentável.
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Metodologia:

Acompanhamento e sistematização de bancos de 
dados e de informações sobre as economias brasileira 
e internacional, que permitam inferências analíticas e 
estatísticas sobre a dinâmica do crescimento econômico 
doméstico, do crescimento nas principais economias do 
mundo, e sobre o processo de desenvolvimento nacional.

[1] Produto Boletins

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Carta de Conjuntura

[1] [Data Prevista] 31/03/2012

[2] Produto Boletins

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Carta de Conjuntura

[2] [Data Prevista] 30/06/2012

[3] Produto Boletins

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] Carta de Conjuntura

[3] [Data Prevista] 30/09/2012

[4] Produto Boletins

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] Conjuntura em Foco

[4] [Data Prevista] 31/01/2012

[5] Produto Boletins

[5] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[5] [Descrição] Conjuntura em Foco

[5] [Data Prevista] 29/02/2012

[6] Produto Boletins

[6] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[6] [Descrição] Conjuntura em Foco

[6] [Data Prevista] 30/04/2012
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[7] Produto Boletins

[7] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[7] [Descrição] Conjuntura em Foco

[7] [Data Prevista] 31/05/2012

[8] Produto Boletins

[8] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[8] [Descrição] Conjuntura em Foco

[8] [Data Prevista] 31/08/2012

[9] Produto Boletins

[9] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[9] [Descrição] Conjuntura em Foco

[9] [Data Prevista] 31/10/2012

[10] Produto Outro

[10] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[10] [Descrição] Outlook / Economia Brasileira

[10] [Data Prevista] 30/11/2012

[11] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[11] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[11] [Descrição] 

Comunicado sobre a dinâmica das taxas de juros 
domésticas e sua relação com os fluxos de liquidez 
internacional, movimento das taxas de juros internacionais, 
arbitragem e diversificação de risco

[11] [Data Prevista] 31/07/2012

[12] Produto Boletins

[12] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[12] [Descrição] Indicador Ipea

[12] [Data Prevista] 31/01/2012

[13] Produto Boletins

[13] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas
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[13] [Descrição] Indicador Ipea

[13] [Data Prevista] 28/02/2012

[14] Produto Boletins

[14] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[14] [Descrição] Indicador Ipea

[14] [Data Prevista] 31/03/2012

[15] Produto Boletins

[15] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[15] [Descrição] Indicador Ipea

[15] [Data Prevista] 30/04/2012

[16] Produto Boletins

[16] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[16] [Descrição] Indicador Ipea

[16] [Data Prevista] 31/05/2012

[17] Produto Boletins

[17] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[17] [Descrição] Indicador Ipea

[17] [Data Prevista] 30/06/2012

[18] Produto Boletins

[18] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[18] [Descrição] Indicador Ipea

[18] [Data Prevista] 31/07/2012

[19] Produto Boletins

[19] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[19] [Descrição] Indicador Ipea

[19] [Data Prevista] 30/08/2012

[20] Produto Boletins

[20] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas



Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (DIMAC) 173

[20] [Descrição] Indicador Ipea

[20] [Data Prevista] 30/09/2012

[21] Produto Boletins

[21] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[21] [Descrição] Indicador Ipea

[21] [Data Prevista] 31/10/2012

[22] Produto Boletins

[22] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[22] [Descrição] Indicador Ipea

[22] [Data Prevista] 30/11/2012

[23] Produto Boletins

[23] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[23] [Descrição] Indicador Ipea

[23] [Data Prevista] 31/12/2012

[24] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[24] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[24] [Descrição] Seminário Carta de Conjuntura

[24] [Data Prevista] 06/05/2012

[25] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[25] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[25] [Descrição] Seminário Carta de Conjuntura

[25] [Data Prevista] 05/10/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 62

Título:
Revisitando a relação entre as políticas monetária 
e fiscal no Brasil
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Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 26/10/2012

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe: Bernardo Patta Schettini

Objetivo Final: 
Aumentar o entendimento da casa sobre a inter-relação 
entre as políticas monetária e fiscal

Justificativa:
O tópico em questão é obviamente importante para o 
desenho e a efetividade da política macroeconômica

Metodologia:

Análise de dados, estudo cuidadoso da institucionalidade 
relevante, formulação de hipóteses a partir dos modelos 
teóricos existentes e a partir dos fatos estilizados 
observados nos dados, testes econométricos sobre a 
relevância das hipóteses.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 26/10/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 63

Título:
Uma radiografia do sistema de transferência de 
recursos públicos no Brasil

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 03/05/2012
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[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe: Bernardo Pattas Schettini

Objetivo Final: 
Quantificar o montante e a origem dos recursos públicos 
disponíveis para cada ente federado brasileiro.

Justificativa:
Os recursos públicos são distribuídos de forma muito 
desigual entre os entes federados brasileiros de modo a 
prejudicar os padrões de equidade na ação do Estado.

Metodologia:

(1) análise dos dados existentes; (ii) levantamento 
da institucionalidade relevante; (iii) formulação de 
hipóteses a partir dos modelos teóricos existentes e dos 
fatos estilizados identificados nos dados; e (iv) testes 
econométricos da validade das referidas hipóteses

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/05/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 64

Título:
Um modelo macroeconométrico keynesiano para a 
economia brasileira em bases trimestrais

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 26/10/2012

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos
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Equipe:
Cláudio Hamilton Matos dos Santos Raphael Rocha 
Gouvea Bernardo Patta Schettini Rodrigo Octávio Orair 
Márcio Bruni Ribeiro

Objetivo Final: 
Construção de um modelo macroeconométrico de bases 
trimestrais para a economia brasileira

Justificativa:

O referido modelo melhorará o entendimento da DIMAC 
sobre a dinâmica da economia brasileira e permitirá a 
construção de cenários de curto e médio prazo sobre esta 
última.

Metodologia:

O modelo é keynesiano, utiliza dados das contas 
nacionais e séries calculadas na própria DIMAC-IPEA e é 
estimado equação por equação por meio de técnicas da 
econometria de séries temporais

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 26/10/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 65

Título: Panorama das Finanças Públicas

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 24/02/2012

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe:
Cláudio Hamilton Matos dos Santos Raphael Rocha 
Gouvea Bernardo Patta Schettini Rodrigo Octávio Orair 
Márcio Bruno Ribeiro
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Objetivo Final: 

traçar um macrodiagnóstico da dinâmica recente das 
contas públicas brasileiras à luz do papel jogado por estas 
últimas na atual estratégia de crescimento da economia 
brasileira

Justificativa:

A atual estratégia de crescimento seguida pelo Brasil 
tem rebatimentos evidentes sobre as finanças públicas. 
No entanto, as análises disponíveis sobre as finanças 
públicas (parciais de muitas maneiras) frequentemente 
negligenciam os referidos rebatimentos.

Metodologia:

Levantamento dos dados existentes e estimação de 
dados inexistentes, levantamento da instituciobnalidade 
relevante, formulação de hipóteses a partir das teorias 
existentes e dos fatos estilizados encontrados nos dados, 
testes econométricos sobre a validade das referidas 
hipóteses

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Trata-se de um documento institucional dê cerca de 50-60 
páginas com o objetivo de impactar os termos do debate 
na área de finanças públicas

[1] [Data Prevista] 26/02/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 66

Título:
A dinâmica recente das finanças públicas 
estaduais

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 25/05/2012

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe:
Mário Jorge Cardoso de Mendonça Cláudio Hamilton 
Matos dos Santos Bernardo Patta Schettini
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Objetivo Final: 
entender os determinantes da dinâmica recente das 
contas públicas das administrações públicas estaduais 
brasileiras

Justificativa:

Os estados cumprem um papel crucial na política fiscal 
brasileira - sendo responsáveis por 40% do investimento 
e cerca de 20% do superávit primário das administrações 
públicas.

Metodologia:

Levantamento dos dados existentes e estimação de dados 
inexistentes, levantamento da institucionalidade relevante, 
formulação de hipóteses a partir das teorias existentes 
e dos fatos estilizados encontrados nos dados, testes 
econométricos sobre a validade das referidas hipóteses.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 26/05/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 67

Título:
Fatos estilizados sobre a dinâmica trimestral 
da economia brasileira: Uma abordagem 
econométrica

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 26/10/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe:
Mário Jorge Cardoso de Mendonça Cláudio Hamilton 
Matos dos Santos

Objetivo Final: 
Entender os determinantes da dinâmica setorial recente da 
economia brasileira
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Justificativa:

os diferentes setores tem características econômicas 
bastante distintas - de modo que a composição setorial 
do produto afeta a dinâmica de vários agregados macro 
importantes (preços, emprego, investimento e etc).

Metodologia:

Levantamento dos dados existentes e estimação de 
dados inexistentes, levantamento da instituciobnalidade 
relevante, formulação de hipóteses a partir das teorias 
existentes e dos fatos estilizados encontrados nos dados, 
testes econométricos sobre a validade das referidas 
hipóteses

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 26/10/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 68

Título:

Desempenho em pequenas amostrasde um 
conjunto selecionado de modelos não lineares 
de séries temporais: Um estudo exploratório 
com aplicação aos dados das contas nacionais 
trimestrais

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 26/10/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe: Raphael Rocha Gouvea

Objetivo Final: 
Entender as propriedades em pequenas amostras das 
estimativas de uma família de modelos econométricos 
atualmente em utilização na DIMAC
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Justificativa:

As amostras de dados utilizados pela CFP-DIMAC são 
usualmente pequenas - com cerca de 40-70 observações 
- enquanto que maior parte da literatura versa sobre 
as propriedades das estimativas em amostras muito 
maiores do que estas. Há que avaliar, assim, os métodos 
econométricos em utilização na DIMAC

Metodologia: Experimentos de Monte Carlo

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 26/10/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 69

Título:
Comunicado: Uma radiografia do sistema de 
transferências de recursos públicos no Brasil

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/05/2012

Período de Execução (Data Final): 15/06/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe: Bernardo Patta Schettini

Objetivo Final: 
Comunicar aos interlocutores do IPEA os resultados do 
estudo “Uma radiografia do sistema de transferências de 
recursos públicos no Brasil”

Justificativa:
O referido estudo traz conclusões e dados de interesse 
para o debate nacional sobre o desenvolvimento do país
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Metodologia:

Levantamento dos dados existentes e estimação de dados 
inexistentes, levantamento da institucionalidades relevantes, 
formulação de hipóteses a partir das teorias existentes 
e dos fatos estilizados encontrados nos dados, testes 
econométricos sobre a validade das referidas hipóteses

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 20/06/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 70

Título:
Comunicado: A dinâmica recente das finanças 
públicas estaduais

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 14/05/2012

Período de Execução (Data Final): 15/06/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe:
Cláudio Hamilton Matos dos Santos Mário Jorge Cardoso 
de Mendonça

Objetivo Final: 
Comunicar à sociedade os resultados do estudo “A 
dinâmica recente das finanças públicas estaduais”

Justificativa:
O referido estudo tem conclusões e dados que interessam 
à cidadania brasileira

Metodologia:

Levantamento dos dados existentes e estimação de dados 
inexistentes, levantamento da institucionalidade relevante, 
formulação de hipóteses a partir das teorias existentes 
e dos fatos estilizados encontrados nos dados, testes 
econométricos sobre a validade das referidas hipóteses

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados
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[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 25/06/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 71

Título:
Novas estimativas da carga tributária brasileira 
em bases trimestrais

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 25/05/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe: Rodrigo Octávio Orair

Objetivo Final: 
Analisar a dinâmica recente do tamanho e da composição 
da carga tributária bruta brasileira

Justificativa:
As referidas variáveis tem grande impacto 
macroeconômico e, portanto, o acompanhamento delas 
interessa à DIMAC

Metodologia:

Levantamento dos dados existentes e estimação de dados 
inexistentes, levantamento da institucionalidade relevante, 
formulação de hipóteses a partir das teorias existentes 
e dos fatos estilizados encontrados nos dados, testes 
econométricos sobre a validade das referidas hipóteses

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 26/05/2012

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 72

Título:

Construindo estimativas de alta frequencia para 
as finanças públicas de estados e municípios 
brasileiros a partir dos relatórios resumidos de 
execução orçamentária: Novos resultados

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 26/10/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe: Rodrigo Octávio Orair

Objetivo Final: 
Melhorar a qualidade do acompanhamento em alta 
frequência das finanças públicas de estados e municípios 
brasileiros

Justificativa:
Os gastos públicos dos referidos entes federados são 
frequentemente maiores do que os da União.

Metodologia:

Levantamento dos dados existentes e estimação de dados 
inexistentes, levantamento da institucionalidade relevante, 
formulação de hipóteses a partir das teorias existentes 
e dos fatos estilizados encontrados nos dados, testes 
econométricos sobre a validade das referidas hipóteses

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 26/10/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 73

Título:
Comunicado: A dinâmica recente da carga 
tributária brasileira
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Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 14/05/2012

Período de Execução (Data Final): 29/06/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe: Rodrigo Octávio Orair

Objetivo Final: 
Comunicar à sociedade dos resultados do estudo “Novas 
estimativas da carga tributária brasileira em bases 
trimestrais”

Justificativa:
O referido estudo tem dados e conclusões de interesse 
para a cidadania brasileira

Metodologia:

Levantamento dos dados existentes e estimação de 
dados inexistentes, levantamento da institucionalidades 
relevantes, formulação de hipóteses a partir das teorias 
existentes e dos fatos estilizados encontrados nos dados, 
testes econométricos sobre a validade das referidas 
hipóteses.

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados.

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 26/06/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 74

Título:
Modelagem macro econométrica da economia 
brasileira em bases trimestrais; Um registro da 
reflexão do IPEA no quadriênio 2008-2011

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012
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Período de Execução (Data Final): 31/10/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe: Raphael Rocha Gouvea

Objetivo Final: 
Deixar um registro da reflexão da CFP-DIMAC-IPEA sobre 
o tema da modelagem macro econométrica da economia 
brasileira entre 2008 e 2011

Justificativa:
Oferecer ao público em geral uma visão de conjunto do 
que foi feito na área pela CFP-DIMAC-IPEA nos últimos 
quatro anos

Metodologia:
Coletânea de artigos já escritos acompanhados de novos 
capítulos com avaliações do conjunto do que foi feito

[1] Produto Livros

[1] [Destinação] 

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/10/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 75

Título:
A dinâmica das finanças públicas no Brasil; 
Um registro da reflexão do IPEA no quadriênio 
2008-2011

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/10/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe: Márcio Bruno Ribeiro
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Objetivo Final: 
Proporcionar ao público externo ao IPEA uma visão de 
conjunto do que se produziu na casa sobre o assunto no 
quadriênio 2008-2011

Justificativa:
Produzimos muita coisa, de modo que é natural que o 
público externo ao IPEA tenha dificuldade de ter uma 
visão de conjunto sobre o que fazemos.

Metodologia:
Coletânea de textos já escritos acompanhada de textos 
novos com perspectivas recentes sobre o conjunto do que 
se tentou fazer

[1] Produto Livros

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/10/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 76

Título:
Novas evidências empíricas sobre a dinâmica 
trimestral da formação bruta de capital fixo 
brasileira

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 25/05/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe: Márcio Bruno Ribeiro

Objetivo Final: 
Proporcionar uma melhor compreensão acerca dos 
determinantes da dinâmica recente da formação bruta de 
capital fixo da economia
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Justificativa:

A formação bruta de capital fixo (FBCF) - ou, em termos 
menos técnicos, o investimento - de uma economia é 
um determinante crucial do crescimento da referida 
economia. Daí o interesse da DIMAC-IPEA em entender os 
determinantes da dinâmica recente da FBCF

Metodologia:

Levantamento dos dados existentes e estimação de dados 
inexistentes, levantamento da institucionalidade relevante, 
formulação de hipóteses a partir das teorias existentes 
e dos fatos estilizados encontrados nos dados, testes 
econométricos sobre a validade das referidas hipóteses.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 26/05/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 77

Título:
Notas sobre o papel das finanças públicas no 
modelo de crescimento brasileiro recente

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 26/10/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Objetivo Final: 
Subsidiar o projeto “Perspectivas do desenvolvimento 
brasileiro II”

Justificativa: Trata-se de projeto prioritário da presidência do IPEA
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Metodologia:

Levantamento dos dados existentes e estimação de 
dados inexistentes, levantamento da institucionalidades 
relevantes, formulação de hipóteses a partir das teorias 
existentes e dos fatos estilizados encontrados nos dados, 
testes econométricos sobre a validade das referidas 
hipóteses.

[1] Produto Artigo para libro, revista ou boletim.

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 26/10/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 78

Título: A dinâmica recente das finanças públicas no Brasil

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/08/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe: Raphael Rocha Gouvea

Objetivo Final:  Subsidiar o projeto “Brasil em Desenvolvimento”

Justificativa: Trata-se de projeto prioritário da presidência do IPEA

Metodologia:

Levantamento dos dados existentes e estimação de dados 
inexistentes, levantamento da institucionalidade relevante, 
formulação de hipóteses a partir das teorias existentes 
e dos fatos estilizados encontrados nos dados, testes 
econométricos sobre a validade das referidas hipóteses

[1] Produto Artigo para livro, revista ou boletim.

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
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[1] [Data Prevista] 30/08/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 79

Título:
Representação da DIMAC no GT de bases de dados 
da presidência

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Grupos de trabalho (GT)] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe: Rodrigo Octávio Orair

Objetivo Final: 
Ajudar o grupo de trabalho sobre bases de dados do IPEA 
a cumprir suas funções

Justificativa:
O referido grupo foi criado pela presidência do IPEA e 
trata de assunto crucial para o bom funcionamento da 
casa como um todo.

Metodologia: Participação em reuniões do grupo

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Média
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NOvO REGISTRO

ID: 80

Título: Coordenação do PROING na DIMAC

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Grupos de trabalho (GT)] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe: Raphael Rocha Gouvea

Objetivo Final: 
Ajudar o grupo responsável pelo PROING com atividades 
relacionadas à DIMAC

Justificativa: Trata-se de programa instituído pela presidência do IPEA

Metodologia:
Participação em reuniões do grupo e com a direção da 
DIMAC

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 81

Título:
Participação no GT de tecnologia de informação 
do IPEA

Diretoria/Unidade:  DIMAC
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[Grupos de trabalho (GT)] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infra-Estrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe: Raphael Rocha Gouvea

Objetivo Final: 
Apoiar as atividades do grupo de trabalho sobre 
tecnologia da informação

Justificativa:
Trata-se de grupo de trabalho criado pela presidência 
do IPEA e que trata de temas cruciais para o bom 
funcionamento da casa

Metodologia:
Participação em reuniões com o GT e com a direção da 
DIMAC

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade. Média

NOvO REGISTRO

ID: 82

Título:
Representante da DIMAC no grupo de trabalho da 
CODE

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Grupos de trabalho (GT)] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012
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[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infra-Estrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe: Márcio Bruno Ribeiro

Objetivo Final:  Apoiar as atividades do grupo de trabalho da CODE

Justificativa: Trata-se de grupo criado pela presidência do IPEA

Metodologia: Participação em reuniões e organização de atividades

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade. Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 83

Título:
Representação da DIMAC no conselho editorial da 
revista Desafios

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Grupos de trabalho (GT)] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos
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Equipe: Márcio Bruno Ribeiro

Objetivo Final: 
Apoiar as atividades do conselho editorial da revista 
desafios do desenvolvimento

Justificativa: Trata-se de publicação do IPEA

Metodologia: Participação em reuniões

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade. Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 84

Título: Participação no observatório da equidade do CDES

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Objetivo Final:  Apoiar as atividades técnicas do CDES

Justificativa: Demanda da presidência nesta direção

Metodologia:
Participação em reuniões técnicas e em atividades 
organizadas pelo CDES

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Assessoramento ao Governo
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[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade. Média

NOvO REGISTRO

ID: 85

Título: Seções de finanças públicas da carta de conjuntura

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 2012-12-19 

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe:
Cláudio Hamilton Matos dos Santos Raphael Rocha 
Gouvea Bernardo Patta Schettini Rodrigo Octávio Orair 
Márcio Bruno Ribeiro

Objetivo Final:  Apoiar a publicação carta de conjuntura da DIMAC-IPEA

Justificativa: Trata-se da publicação mais importante da DIMAC-IPEA

Metodologia:
Elaboração de notas técnicas trimestrais sobre a dinâmica 
de múltiplos aspectos das finanças públicas brasileiras

[1] Produto Artigo para livro, revista ou boletim.

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 18/12/2012

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 86

Título:
Seções de finanças públicas da publicação 
“Conjuntura em Foco”

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 16/11/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe:
Cláudio Hamilton Matos dos Santos Rodrigo Octávio Orair 
Márcio Bruno Ribeiro Raphael Rocha Gouvea Bernardo 
Patta Schettini

Objetivo Final: 
Dar suporte à publicação “Conjuntura em Foco” da 
DIMAC

Justificativa: Trata-se de uma publicação oficial da DIMAC

Metodologia:
Elaboração de textos de uma a duas páginas sobre um 
dos múltiplos aspectos relevantes das finanças públicas 
brasileiras

[1] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 30/11/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 87

Título:
Estimativas anuais da matriz insumo produto 
brasileiras para os anos 2001-2004 e 2006-2009

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim
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Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 26/10/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe: Bolsista PNPD Fábio Freitas

Objetivo Final: 
Construir estimativas das matrizes insumo-produto 
brasileiras para os anos 2001-2004 e 2006-2009

Justificativa:

As matrizes insumo-produto são instrumentos poderosos 
para a construção de cenários para a economia brasileira. 
Infelizmente as últimas disponíveis são para os anos de 
2000 e 2005.

Metodologia:
As matrizes serão construídas a partir dos dados das 
tabelas de recursos e usos divulgadas anualmente pelo 
IBGE nas contas nacionais.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 26/10/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 88

Título:
Dinâmica da estrutura produtiva brasileira no 
período 2000-2009

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 26/10/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos
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Equipe: Bolsistas PNPD Fábio Freitas e Franklin Serrano

Objetivo Final: 
Entender a dinâmica das estruturas produtiva brasileira no 
período 2000-2009

Justificativa:
A dinâmica da estrutura produtiva limita o que e o quanto 
somos capazes de produzir internamento e quanto e o que 
temos que importar.

Metodologia:
O referido artigo será escrito a partir de estimativas anuais 
da matriz insumo-produto da economia brasileira

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 26/10/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 89

Título:
A dinâmica da economia brasileira no período 
2004-2012

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 26/10/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe: Bolsistas PNPD Fábio Freitas e Franklin Serrano

Objetivo Final: 
Sistematizar o diagnóstico da DIMAC sobre a dinâmica 
macroeconômica brasileira no último ciclo de crescimento 
(2004-2012)

Justificativa: Trata-se de tema clássico para a DIMAC
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Metodologia:

Levantamento dos dados existentes e das 
institucionalidades relevantes, elaboração de hipóteses 
a partir de teorias pré-existentes e de fatos estilizados 
apontados pelos dados, e testes das referidas teorias a 
partir de modelos econométricos.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 26/10/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 90

Título:
Modelagem macroeconométrica em moldes 
estruturalistas

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 2013-06-28 

Cooperação: Rede IPEA-BID

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos

Equipe:

Cláudio Hamilton Matos dos Santos Cláudio Roberto Amitrano 
Vanessa Petrelli Correa Rodrigo Octávio Orair Raphael Rocha 
Gouvea Bernardo Patta Schettini Márcio Bruno Ribeiro Mário 
Jorge Cardoso de Mendonça Miguel Matteo

Objetivo Final: 

Construir modelos macro econométricos de moldes 
estruturalistas que permitam aprofundar o entendimento 
dos determinantes da dinâmica macroeconômica e macro 
setorial da economia brasileira e, com isto, possibilitar 
(i) melhores estimativas do impacto macroeconômico 
e macro setorial de curto prazo de políticas públicas 
específicas; e (ii) a construção de cenários de médio prazo 
para as dinâmicas macroeconômica e macro setorial da 
economia brasileira que levem em conta explicitamente as 
especificidades estrutural e institucional do país.
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Justificativa:

O esforço de modelagem ora proposto não é 
obviamente um fim em sim mesmo, mas um meio 
para permitir à Diretoria de Estudos Macroeconômicos 
do IPEA (DIMAC) uma compreensão mais aguda dos 
determinantes da dinâmica macroeconômica e macro 
setorial da economia brasileira e, por esta via, a 
participação mais ativa da DIMAC no debate sobre a 
política macroeconômica.

Metodologia:

A estratégia econométrica geral que vem sendo 
utilizada pela DIMAC-IPEA na modelagem das séries 
trimestrais brasileiras “ estratégia esta baseada 
essencialmente em métodos não lineares, particularmente 
modelos de cointegração com quebras estruturais, 
de alternância de regimes markovianos e de espaço-
estado, com parâmetros variáveis estimados por meio 
do filtro de Kalmann “ está descrita em Schettini et 
al. (2010). Por fim, Fair (1984, 1994) discute diversos 
aspectos metodológicos e práticos que se deve 
levar em conta quando da construção de modelos 
macroeconômicos. Taylor (1991, 2004) discute diversos 
“fechamentos”(teóricos) para modelos baseados em uma 
dada estrutura teórica-contábil.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 26/10/2012

[2] Produto TD

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 

[2] [Data Prevista] 30/01/2013

[3] Produto TD

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] 

[3] [Data Prevista] 26/06/2013

[4] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] 
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[4] [Data Prevista] 07/07/2012

[5] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[5] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[5] [Descrição] 

[5] [Data Prevista] 10/10/2012

[6] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[6] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[6] [Descrição] 

[6] [Data Prevista] 10/01/2013

[7] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[7] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[7] [Descrição] 

[7] [Data Prevista] 10/04/2013

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 91

Título:
Acompanhamento e análise das finanças públicas 
e da política fiscal brasileiras

Diretoria/Unidade:  DIMAC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/06/2013 

Cooperação: IPEA-BID

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cláudio Hamilton Matos dos Santos
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Equipe:

Cláudio Hamilton Matos dos Santos Vanessa Petrelli 
Cláudio Roberto Amitrano Bernardo Patta Schettini Márcio 
Bruno Ribeiro Mário Jorge Cardoso de Mendonça Rodrigo 
Octávio Orair Raphael Rocha Gouvea Miguel Matteo

Objetivo Final: 

Viabilizar a implementação de um projeto de 
acompanhamento e análise sistemáticos das finanças 
públicas e da política fiscal brasileira pela Coordenação 
de Finanças Públicas da Diretoria de Estudos e Políticas 
Macroeconômicas (CFP-DIMAC).

Justificativa:

Parece justo afirmar que a equipe ora responsável na CFP-
DIMAC pelo tratamento dos referidos dados primários 
é insuficiente para garantir a produção e divulgação 
sistemática e trimestral de todos os dados relevantes que 
tem produzido segundo um calendário pré-definido.

Metodologia:

As metodologias de construção dos dados acima da linha 
das finanças públicas da União, estados e municípios têm 
sido desenvolvidas e aperfeiçoadas em uma sequência de 
textos da CFP-DIMAC.

[1] Produto Artigo para livro, revista ou boletim.

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 10/04/2012

[2] Produto Artigo para livro, revista ou boletim.

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 

[2] [Data Prevista] 10/07/2012

[3] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] 

[3] [Data Prevista] 10/10/2012

[4] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] 

[4] [Data Prevista] 10/01/2013
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[5] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[5] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[5] [Descrição] 

[5] [Data Prevista] 10/04/2013

Prioridade Alta
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e Políticas Internacionais  

(DINTE)
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NOvO REGISTRO

ID: 26

Título:
Exportações e Inovação análise das economias 
latino-americanas e asiáticas

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 03/01/2012

Período de Execução (Data Final): 02/11/2012

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Marcelo José Braga Nonnenberg

Equipe: Ana Paula Macedo de Avellar

Objetivo Final: 

O objetivo deste trabalho é comparar o desempenho dos 
países da América Latina e do Sul-Sudeste da Ásia nas três 
últimas décadas com relação à intensidade tecnológica 
das suas exportações. Nesse período, as exportações 
desses países asiáticos cresceram a uma velocidade bem 
maior do que a dos países

Justificativa:

As exportações de produtos relativamente intensivos 
em conhecimento cresceram mais nos países em 
desenvolvimento do que nos países desenvolvidos, ao 
contrário do que seria de esperar de acordo com o modelo 
H-O de comércio internacional

Metodologia:

i) Apresentação dos principais indicadores de Ciência, 
Tecnologia e Inovação; ii) Construção de indicadores 
para caracterizar o padrão de comércio; iii) Elaboração 
e estimação de modelo econométrico com vistas 
a estabelecer a relação entre esforço inovativo e 
desempenho exportador para amostras de empresas 
industriais dos países selecionados.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 
ARTIGO CONTENDO OBJETIVOS, METODOLOGIA E 
RESULTADOS

[1] [Data Prevista] 20/11/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica
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[2] [Descrição] SEMINÁRIO PARA DISCUSSÃO DE METODOLOGIA

[2] [Data Prevista] 08/06/2012

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[3] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[3] [Descrição] SEMINÁRIO COM RESULTADOS FINAIS

[3] [Data Prevista] 23/11/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 27

Título:
Rússia: Transformações Econômicas e Políticas nos 
Últimos vinte Anos

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: André Pineli Alves - Coord. de Rel. Econ. Internacionais

Equipe:
Lenina Pomeranz - Bolsista PNPD; contribuições 
voluntárias de pesquisadores brasileiros e estrangeiros.

Objetivo Final: 

Analisar a trajetória de desenvolvimento da Rússia desde a 
dissolução da União Soviética, verificando os desafios que 
se colocam para a construção de um regime democrático e 
uma economia de mercado e as políticas adotadas para a 
consecução destes objetivos.

Justificativa:

Suprir uma lacuna existente na literatura brasileira sobre 
os grandes países emergentes, entre os quais se inclui a 
Rússia, apresentando uma tentativa de formulação de 
uma visão \”brasileira\” sobre o desenvolvimento destes 
países. Em 2011, o Ipea editou um primeiro volume sobre 
a Rússia.
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Metodologia:

O projeto, iniciado em 2010, envolve servidores do Ipea e 
pesquisadores externos, bolsistas ou voluntários. Cada um 
tem como meta elaborar um artigo sobre tópicos relevantes 
do desenvolvimento da Rússia nos últimos 20 anos. A 
metodologia depende de cada assunto tratado, podendo 
envolver análise quantitativa, revisão de literatura etc.

[1] Produto Livros

[1] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[1] [Descrição] Segundo volume do livro

[1] [Data Prevista] 30/06/2012

[2] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] 
Artigo para o Boletim de Economia e Política Internacional 
sobre o quadro político e as eleições na Rússia

[2] [Data Prevista] 30/06/2012

[3] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[3] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[3] [Descrição] 
Artigo para o Boletim de Economia e Política Internacional 
sobre as vulnerabilidades da economia russa a uma nova 
crise global

[3] [Data Prevista] 30/06/2012

[4] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[4] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[4] [Descrição] 
Seminário interno para a discussão dos capítulos do 
segundo volume do livro \”Uma Longa Transição\”

[4] [Data Prevista] 28/02/2012

[5] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[5] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[5] [Descrição] 
Seminário para lançamento do segundo volume do livro 
\”Uma Longa Transição: Vinte Anos de Transformações na 
Rússia\”, a ser realizado no RJ ou em SP

[5] [Data Prevista] 31/08/2012

Prioridade Média
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NOvO REGISTRO

ID: 28

Título: Percepção Internacional do Brasil

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: André Pineli Alves - Coord. Rel. Econ. Internacionais

Equipe:
Um bolsista com nível de graduação a ser contratado; Um 
estagiário graduando.

Objetivo Final: 
Acompanhar a evolução da Percepção Internacional do 
Brasil ao longo do tempo.

Justificativa:

Com o aumento da importância do Brasil no cenário 
internacional nos últimos anos, torna-se necessário 
acompanhar a avaliação dos agentes externos sobre 
diferentes aspectos do país, como a Economia, a Política, 
as Instituições e a Sociedade.

Metodologia:

Esse projeto abrange duas pesquisas. A primeira é o 
Monitor da Percepção Internacional do Brasil, pesquisa 
trimestral realizada junto a embaixadas, empresas de 
controle estrangeiro, câmaras de comércio e instituições 
multilaterais com atuação no Brasil. A pesquisa foi 
iniciada em julho de 2010. A segunda pesquisa envolve 
o acompanhamento da cobertura do Brasil pela 
imprensa internacional. A metodologia empregada será 
a comparação temporal dessa cobertura, em termos de 
temas, avaliação etc.

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[1] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[1] [Descrição] 
Quatro edições trimestrais do Monitor da Percepção 
Internacional do Brasil

[1] [Data Prevista] 30/12/2012



Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais (DINTE) 209

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[2] [Descrição] 
Quatro coletivas de imprensa para a divulgação da 
pesquisa trimestral Monitor da Percepção Internacional do 
Brasil

[2] [Data Prevista] 30/12/2012

[3] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[3] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[3] [Descrição] 
Um artigo para o Boletim de Economia e Política 
Internacional sobre a evolução da cobertura sobre o Brasil 
na imprensa internacional

[3] [Data Prevista] 30/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 30

Título: Análise da política comercial externa do Brasil

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: André Gustavo de Miranda Pineli Alves

Equipe: Ivan Tiago Machado Oliveira

Objetivo Final: 

Compreender e explicar a política comercial externa 
do Brasil entre 1995 e 2010 no que concerne às 
estratégias de negociação comercial, que envolvem 
o regime multilateral de comércio e a promoção de 
acordos regionais de comércio, com a análise de seus 
determinantes domésticos no período.
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Justificativa:

Preenche uma lacuna na literatura nacional e internacional 
sobre a análise da política comercial externa do Brasil 
quando considera de forma integrada elementos 
domésticos, e nestes as ações e posições estratégicas 
dos principais atores envolvidos na economia política da 
política comercial.

Metodologia:

A pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, 
compreenderá o uso tanto de fontes primárias (entrevistas 
semi-estruturadas com representantes de ministérios 
e entidades da sociedade civil) quanto secundárias 
(documentos oficiais, discursos, dados de bases da OMC, 
Unctad, FMI, dentre outros).

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 
Publicação do artigo como Texto para Discussão em 
português e em inglês.

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[2] [Descrição] 

Participação no painel \”Contemporary Brazilian Foreign 
Policy\” da Convenção Anual da International Studies 
Association (ISA), que acontecerá entre 1 e 4 de abril de 
2011 em San Diego, Califórnia, a fim de apresentar os 
resultados parciais da pesquisa.

[2] [Data Prevista] 04/04/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 31

Título: Os BRICS e o comércio internacional de serviços

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012
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[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: André Gustavo de Miranda Pineli Alves

Equipe: Ivan Tiago Machado Oliveira

Objetivo Final: 

Explicar a inserção dos BRICS no comércio internacional 
de serviços, examinando indicadores de comércio em 
geral, bem como do comércio entre os países do grupo, e 
avaliando sua participação nos novos setores dinâmicos.

Justificativa:

O projeto vem a auxiliar no preenchimento de uma lacuna 
no debate sobre a inserção comercial dos países do grupo, 
particularmente no que concerne ao comércio de serviços, 
e na identificação de convergências ou divergências de 
interesses comerciais entre os BRICS.

Metodologia:
Far-se-á uso de dados disponíveis em bases do FMI, da 
OMC, da OCDE e da UNCTAD e da literatura analítica 
acerca do comércio internacional de serviços.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Publicação de Texto para Discussão.

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

[2] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Publicação de artigo no Boletim de Economia e Política 
Internacional

[2] [Data Prevista] 30/06/2012

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[3] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[3] [Descrição] 
Apresentação de artigo (versão em inglês) no Seminário 
de think tanks do BRICS, a ser realizada em Nova Deli, 
Índia, em 2011.

[3] [Data Prevista] 29/03/2012

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 32

Título:
Nas franjas do Império do Meio: uma análise da 
política externa e comercial da China para o seu 
entorno estratégico

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: André Gustavo de Miranda Pineli Alves

Equipe: Ivan Tiago Machado Oliveira

Objetivo Final: 

Analisar a política externa e comercial da China para o seu 
entorno estratégico nas últimas décadas, dando especial 
atenção à relação entre os vetores econômico-comerciais 
da política comercial e aqueles de ordem político-
estratégica, vinculados à sua política externa.

Justificativa:

A China passou a ser um importante ator no quadro do 
regionalismo comercial na última década, expandindo 
acordos com os países de seu entorno e consolidando 
posição de hub do regionalismo no mundo.

Metodologia:

Far-se-á uso de dados disponíveis em bases da OMC, da 
OCDE e da UNCTAD sobre acordos regionais e comércio 
internacional e da literatura analítica da política comercial 
externa da China.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Publicação de Texto para Discussão.

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[2] [Descrição] 
Apresentação do artigo em seminário nacional para 
discussão dos resultados preliminares com especialistas.
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[2] [Data Prevista] 04/08/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 33

Título: Regulação do Comércio Global

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Ivan Tiago Machado Oliveira

Equipe: Bolsistas PNPD

Objetivo Final: 

O projeto tem por objetivo fazer um estudo de como as 
taxas de câmbio influencia no comércio internacional e na 
indústria brasileira, como também fazer uma análise dos 
Acordos Bilaterais de Comércio e a regulação do comércio 
internacional dos BRICS.

Justificativa:

Pelo Projeto “Regulação do Comércio Global” procuram-
se atingir as metas institucionais do IPEA, em especial 
com o eixo de Inserção Internacional Soberana. Tem como 
público-alvo os tomadores de decisões sobre política 
comercial no Brasil, em particular o MDIC, o MF e o MRE.

Metodologia:

Recursos metodológicos serão utilizados de acordo 
com as necessidades de cada subprojeto, variando 
desde uso de modelos de equilíbrio geral aplicado e de 
econometria à pesquisa qualitativa com uso de entrevistas 
semiestruturadas.

[1] Produto Livros

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 
Publicação de um livro contendo alguns dos produtos do 
projeto.
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[1] [Data Prevista] 31/12/2012

[2] Produto TD

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Publicação de Textos para Discussão.

[2] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 34

Título:
Os BRICS e as preferências comerciais aos países 
de seu entorno

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 09/01/2012

Período de Execução (Data Final): 03/11/2012

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Marcos Cintra

Equipe: Renato Baumann

Objetivo Final: 
Análise comparativa das políticas comerciais dos países 
BRICS com seus vizinhos

Justificativa:

É crescentemente importante conhecer as iniciativas 
dos demais países BRICs na consolidação das relações 
comerciais com suas áreas de influência, para identificar 
possíveis estratégias a serem sugeridas para o Brasil

Metodologia:
Levantamento e análise das preferências comerciais aos 
países vizinhos, por parte do Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Análise das políticas comerciais dos países BRICS com 
seus vizinhos
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[1] [Data Prevista] 31/07/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Workshop sobre análise das políticas comerciais dos 
países BRICS com seus vizinhos.

[2] [Data Prevista] 31/07/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 35

Título: ARQUITETURA FINANCEIRA REGIONAL

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: RODRIGO TEIXEIRA

Equipe: MARCOS ANTONIO MACEDO CINTRA

Objetivo Final: 

ELABORAÇÃO DE TEXTOS PARA DISCUSSÃO E/OU NOTAS 
TÉCNICAS SOBRE A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO 
FINANCEIRA REGIONAL NO ÂMBITO DA AMÉRICA 
LATINA, EM ESPECIAL SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO 
BRASIL.

Justificativa:

NOS ÚLTIMOS ANOS, E MAIS AINDA NO CONTEXTO 
DE CRISE INTERNACIONAL, TEM SE INTENSIFICADO 
O DEBATE ACERCA DA NECESSIDADE DE MAIOR 
COOPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO FINANCEIRA REGIONAL, 
SEJA COM O OBJETIVO DE BUSCAR A ESTABILIDADE 
MACROECONÔMICA, SEJA NA COOPERAÇÃO PARA O 
FINANCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO.
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Metodologia:

PRETENDE-SE FAZER REVISÃO DA LITERATURA SOBRE 
INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO FINANCEIRA REGIONAL 
E TAMBÉM ESTUDOS TÉCNICOS A RESPEITO DAS 
INICIATIVAS DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA. A PARTIR 
DESTES ESTUDOS ESPERA-SE QUE POSSAM SER 
APRESENTADAS PROPOSTAS DE APERFEIÇOAMENTO DAS 
INSTITUIÇÕES EXISTENTES E ACORDOS DE COOPERAÇÃO 
NO AMBITO FINANCEIRO, A EXEMPLO DO FUNDO 
LATINOAMERICANO DE RESERVAS (FLAR), BANCO DO 
SUL E ACORDOS DE PAGAMENTO EM MOEDA LOCAL.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
O PAPEL DO BRASIL NA ARQUITETURA FINANCEIRA 
REGIONAL

[1] [Data Prevista] 30/11/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 39

Título:
Cooperação regional do Brasil no combate à 
criminalidade transnacional

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Edison Benedito da Silva Filho

Equipe:
Edison Benedito da Silva Filho (DINTE) Almir de Oliveira 
Júnior (DIEST)

Prioridade. Alta



Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais (DINTE) 217

NOvO REGISTRO

ID: 40

Título:
II Curso de Mestrado Profissionalizante em 
Desenvolvimento e Políticas Públicas

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Aperfeiçoamento e Capacitação] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 08/02/2012

Período de Execução (Data Final): 23/11/2012

Cooperação: Fiocruz

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Christiane Girard Ferreira Nunes

Equipe:

Marcos Antonio Macedo Cintra - Diretor Christiane Girard 
F. Nunes - Coordenadora, Bolsista Pesquisadora Laureana 
Alves de Oliveira - Carreira de Secretária Sônia Marise 
Salles Carvalho - Bolsista Pesquisadora Jeni Vaitsman, José 
Mendes Ribeiro, Marcelo asga Moreira, Nilson do Rosário 
Costa e Maria Isabel Pojo do Rego - ENSP/Fiocruz.

Objetivo Final: 

Fortalecer a capacidade de gestão pública nos vários 
setores sociais envolvidos na área de desenvolvimento, 
por meio de formação teórica e capacitação técnica de 
gestores federais na formulação, análise e avaliação de 
políticas públicas.

Justificativa:

A parceria entre o Ipea e a ENSP/Fiocruz, uma das 
principais instituições de pós-graduação nacional na 
área a saúde  coletiva, com tradição na produção 
multidisciplinar e excelência acadêmica na área da Pós-
graduação, responde a essa necessidade de formação 
interdisciplinar na gestão pública.

Metodologia:

O curso será desenvolvido a partir de metodologias que 
privilegiam, no conteúdo das disciplinas ofertadas, os 
processos interdisciplinares, bem como a transversalidade 
dos eixos temáticos acima definidos.

[1] Produto Outros

[1] [Destinação] Formação profissional

[1] [Descrição] Projetos qualificados
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[1] [Data Prevista] 17/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 41

Título:
v Curso de Aperfeiçoamento em Desenvolvimento 
e Políticas Públicas

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Aperfeiçoamento e Capacitação] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/08/2012

Período de Execução (Data Final): 07/12/2012

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Marcos Antonio Macedo Cintra

Equipe: Marcos Antonio Macedo Cintra - Diretor

Objetivo Final: 

Oferecer subsídios para uma melhor qualidade da 
elaboração, do monitoramento e da avaliação de 
Políticas Públicas que leve em consideração a perspectiva 
do Desenvolvimento como objetivo maior da ação 
governamental.

Justificativa:

Este busca associar a noção de desenv.,conceito em 
debate na política do Gov.Federal, bem como a de 
sociedade civil organizada ao de políticas sociais, 
visando estabelecer um diálogo para que seus objetivos 
compensatórios se transformem em mecanismos inclusivos 
e transformadores das relações sociais

Metodologia:

O curso será ministrado por professores especialistas no 
campo de estudos sobre o desenvolvimento brasileiro, a 
partir de metodologias que privilegiam, no conteúdo das 
disciplinas ofertadas, reflexões sobre as estratégias do 
Brasil acerca da política de desenvolvimento adotada e 
suas implicações na qualidade de vida da população.

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] Inscrição de 30 gestores em Políticas Públicas

[1] [Data Prevista] 17/08/2012
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[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Relatório Final

[2] [Data Prevista] 17/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 42

Título: Cátedras para o Desenvolvimento 2010/2011

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 03/11/2012

Cooperação: CAPES

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Marcos Antonio Macedo Cintra

Equipe: Marcos Antonio Macedo Cintra

Objetivo Final: 

Promover a aproximação do Ipea com o meio 
acadêmico mediante: incentivo ao ensino; estímulo ao 
debate; constituição de redes de pesquisa; reforço à 
pesquisa; fortalecimento para o entendimento sobre 
o desenvolvimento e contribuição para a geração de 
políticas sólidas e consistentes.

Justificativa:

Com o objetivo de subsidiar o entendimento do ensino 
do desenv. econômico e suas teorias em nossas escolas, 
o IPEA entendeu ser oportuno o resgate das concepções 
s/a evolução socioeconômica do Brasil e das ideias dos 
pensadores brasileiros.

Metodologia:
Pensar o desenvolvimento econômico brasileiro 
contemporâneo de médio e longo prazo tendo em 
perspectiva a visão teórica de um dos patronos sugeridos.

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos
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[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Seminários apresentando os resultados da pesquisa sobre 
os Patronos escolhidos

[1] [Data Prevista] 11/06/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] Relatórios e finais da pesquisa

[2] [Data Prevista] 05/11/2012

[3] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[3] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[3] [Descrição] Publicação dos resultados da pesquisa

[3] [Data Prevista] 30/11/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 43

Título:
Cooperação regional do Brasil no combate à 
criminalidade transnacional

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Edison Benedito da Silva Filho

Equipe:
Edison Benedito da Silva Filho (DINTE) Almir de Oliveira 
Júnior (DIEST)
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Objetivo Final: 

Contribuir para o estudo e aprimoramento das políticas 
públicas voltadas à cooperação internacional no âmbito 
da segurança regional, bem como para o fortalecimento 
institucional do IPEA por meio do trabalho inter-diretorias.

Justificativa:

A criminalidade transacional está cada vez mais 
relacionada aos problemas da segurança pública no Brasil, 
e seu enfrentamento demanda a cooperação dos países 
sul-americanos. O trabalho busca mapear e apontar 
soluções para as iniciativas de cooperação e integração de 
políticas públicas nessa área.

Metodologia:

A pesquisa será realizada em 3 etapas: - análise do 
referencial teórico sobre o tema da segurança regional e 
levantamento de dados sobre acordos internacionais na 
área - entrevistas com gestores e especialistas - realização 
de workshops para discussão e validação da metodologia 
e dos resultados obtidos

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
“Cooperação Internacional e Combate à Criminalidade 
Transacional: o caso brasileiro”

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] Avaliação de metodologias e resultados preliminares

[2] [Data Prevista] 14/01/2012

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[3] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[3] [Descrição] Apresentação de metodologias e resultados preliminares

[3] [Data Prevista] 30/01/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 44

Título:
Internacionalização das empresas brasileiras: 
padrões de financiamento e perspectivas de 
longo prazo
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Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Edison Benedito da Silva Filho

Equipe:
Edison Benedito da Silva Filho (DINTE) Keiti da Rocha 
Gomes (assistente de pesquisa DINTE)

Objetivo Final: 

Contribuir ao debate sobre as políticas públicas voltadas à 
internacionalização das empresas brasileiras e à promoção 
das exportações, bem como à gestão dos instrumentos de 
financiamento de longo prazo no Brasil.

Justificativa:

É cada vez maior o número de conglomerados brasileiros 
operando no exterior. Para subsidiar as políticas públicas 
voltadas ao fortalecimento e diversificação da base 
industrial do país, cumpre analisar os determinantes do 
financiamento de longo prazo para internacionalização 
das firmas do país.

Metodologia:

Análise teórica e estatística, compreendendo as seguintes 
etapas: a) Revisão bibliográfica; b) Levantamento de 
dados; c) Elaboração de artigo sobre os efeitos d) 
Confecção de livro contendo contribuições de técnicos 
da instituição e especialistas externos sobre o tema; g) 
Realização de Seminários para discussão e validação dos 
resultados alcançados.

[1] Produto Livros

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Título: \”Padrões de financiamento na inserção 
internacional das empresas brasileiras”\

[1] [Data Prevista] 28/12/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[2] [Descrição] 
Seminário temático, com presença de técnicos do Ipea e 
especialistas externos.
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[2] [Data Prevista] 15/08/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 45

Título:
O Papel da Defesa na Inserção Internacional 
Brasileira

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 03/12/2012

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Rodrigo Fracalossi de Moraes

Equipe:

1. Edison Benedito da Silva Filho, Técnico de Planejamento 
e Pesquisa da DINTE; e-mail: edison.benedito@ipea.gov.br; 
telefone: (61) 3315-5381. 2. Kai Michael Kenkel, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ); e-mail: 
kenkel@puc-rio.br; telefone: (21) 9260-1126. 3. Reginaldo 
Mattar Nasser, Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP); e-mail: regmattar@uol.com.br; telefone: 
(11) 3283-4917 e (11) 9454-0217.

Objetivo Final: 

Contribuir ao debate sobre as políticas públicas na área 
da defesa, fornecendo subsídios para formuladores de 
políticas públicas e integrantes civis/militares do governo 
federal com poder de decisão na área da defesa. Ademais, 
busca-se fomentar o aumento da produção científica 
brasileira na área.

Justificativa:

A defesa nacional ainda carece de reflexão mais 
abrangente no Brasil e, dessa forma, três áreas de estudo 
foram selecionadas para que nelas sejam realizadas 
pesquisas com maior profundidade, quais sejam: i) 
segurança sul-americana; ii) missões de paz; e iii) indústria 
e tecnologia de defesa.
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Metodologia:

Metodologia: Análise histórico-comparativa e estatística. 
Atividades e procedimentos: a) Revisão bibliográfica; 
b) Levantamento de dados; c) Visitas a Ministérios, 
Embaixadas e outras instituições nacionais e estrangeiras; 
d) Elaboração de Relatórios de Pesquisa; e) Elaboração de 
Textos para Discussão; f) Elaboração de Notas Técnicas; g) 
Realização de Seminários.

[1] Produto Livros

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] As operações de paz e a Inserção Internacional do Brasil

[1] [Data Prevista] 31/07/2012

[2] Produto Livros

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] 
A segurança internacional contemporânea e a inserção 
brasileira

[2] [Data Prevista] 31/08/2012

[3] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] Impactos da crise mundial sobre os gastos militares

[3] [Data Prevista] 31/08/2012

[4] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] 
Percepção do brasileiro sobre a Defesa Nacional. SIPS 
Defesa.

[4] [Data Prevista] 31/10/2012

[5] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[5] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[5] [Descrição] Perspectivas para a indústria de defesa brasileira

[5] [Data Prevista] 15/12/2012

[6] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[6] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas
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[6] [Descrição] 
Relações na área de segurança entre os BRICS e seus 
vizinhos

[6] [Data Prevista] 15/12/2012

[7] Produto TD

[7] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[7] [Descrição] 
Operações de paz: experiências internacionais 
selecionadas

[7] [Data Prevista] 15/12/2012

[8] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[8] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[8] [Descrição] 
DECLÍNIO E RECUPERAÇÃO DOS GASTOS MILITARES 
MUNDIAIS: UM BALANÇO DE DUAS DÉCADAS APÓS O 
FIM DA GUERRA FRIA

[8] [Data Prevista] 31/03/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 47

Título:
A Regulação Internacional da Propriedade 
Intelectual e suas Implicações para o 
Desenvolvimento Econômico e Social

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 16/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luciana Acioly, André de Mello e Souza, Graziela Zucoloto

Equipe:

Pesquisadores externos brasileiros e estrangeiros serão 
contratados por meio de chamadas públicas e contribuirão 
com capítulos do livro, juntamente com técnicos do 
Ipea cujas pesquisas sejam relevantes para os temas 
abordados.
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Objetivo Final: 

O projeto tem como objetivo inserir o Ipea no debate 
sobre a globalização dos direitos de propriedade 
intelectual e suas implicações para o desenvolvimento 
econômico e social brasileiro.

Justificativa:

A globalização dos direitos de propriedade intelectual 
tem tido repercussões importantes para o comércio 
internacional, os investimentos estrangeiros diretos, 
a produção e disseminação de tecnologia, o acesso à 
informação, a produção agrícola, a segurança alimentar e 
a saúde pública.

Metodologia:

O capítulo se baseará em levantamentos dos regimes 
internacionais de propriedade intelectual, enquanto 
fontes primárias; e de análises oferecidas pela literatura 
secundária. Entrevistas com especialistas também devem 
ser realizadas. Ênfase será dada às complementaridades, 
conflitos e sobreposições entre os regimes. O capítulo 
comporá livro organizado pelo Ipea que contará com a 
contribuição de pesquisadores do Ipea e externos.

[1] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Capítulo de livro a ser publicado pelo Ipea

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 48

Título:
Os Estados Unidos e as Coalizões Internacionais na 
Guerra contra o Terror

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 16/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Rodrigo Fracalossi de Moraes, André de Mello e Souza

Equipe: Rodrigo Fracalossi de Moraes, André de Mello e Souza
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Objetivo Final: 

O projeto tem como objetivo discutir as coalizões 
formadas pelos EUA com vistas a combater o terrorismo 
internacional após os ataques de 11/09/2001 à luz dos 
conceitos e teorias oferecidos pela literatura de relações 
internacionais.

Justificativa:

Dado que os grupos terroristas constituem atores não-
estatais, e que os EUA tem tido poderio militar muito 
superior a todos os demais membros das coalizões por 
eles liderados, há razões para crer que essas coalizões 
têm dinâmica e motivações distintas das estudadas 
previamente.

Metodologia:

O capítulo apresentará uma discussão conceitual e teórica 
sobre multilateralismo, unilateralismo, alianças e coalizões. 
Em seguida serão apresentados estudos de casos 
comparados de coalizões construídas pelos EUA no âmbito 
de sua política de combate ao terrorismo internacional.

[1] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] Capítulo de livro a ser publicado pelo Ipea

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 49

Título:
Estimativas dos índices de restritividade das 
exportações brasileiras de manufaturados

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 2012-10-31 

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):

Coordenador: Honorio Kume

Equipe: Guida Piani

Objetivo Final: 
Estimar os índices de restritividade incidente sobre as 
exportações brasileiras de manufaturados
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Justificativa:

Diante do provável fracasso da Rodada Doha, a busca 
por acesso preferencial aos mercados externos será um 
instrumento importante para aumentar as exportações 
brasileiras de produtos manufaturados. Os índices de 
restritividade indicarão a importância de cada mercado.

Metodologia:

Os índices de restritivade serão calculados com base em 
dois fatores. Primeiro, a tarifa que afeta a competitividade 
do exportador brasileiro frente aos produtos internos. 
Segundo, a tarifa incidente sobre o produto brasileiro 
relativamente às tarifas preferenciais que beneficiam os 
demais exportadores na disputa pelo mesmo mercado. 
Os índices de restritividade por produto em cada mercado 
serão agregados com base no valor exportado e na 
elasticidade preço que indica a reação dos consumidores 
locais diante da redução dos preços dos produtos 
brasileiros. Os resultados agregados permitirão a 
ordenação dos mercados externos segundo o potencial de 
absorção das exportações brasileiras.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] TD

[1] [Data Prevista] 30/10/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 50

Título: Boletim de Economia e Política Internacional

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 12/12/2011 

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: André Rego Viana e Ivan Tiago Machado Oliveira
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Equipe: Todos os membros da diretoria e eventuais convidados.

Objetivo Final:  Divulgação das pesquisas da DINTE.

Justificativa:
O BEPI é a publicação que objetiva a disseminação pública 
dos trabalhos da DINTE desde 2009.

Metodologia:
Os artigos são elaborados pelos autores e avaliados em 
reuniões coletivas da diretoria.

[1] Produto Boletins

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] Boletim 9

[1] [Data Prevista] 15/02/2012

[2] Produto Boletins

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] Boletim 10

[2] [Data Prevista] 15/04/2012

[3] Produto Boletins

[3] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[3] [Descrição] Boletim 11

[3] [Data Prevista] 15/07/2012

[4] Produto Boletins

[4] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[4] [Descrição] Boletim 12

[4] [Data Prevista] 15/10/2012

Prioridade. Alta

NOvO REGISTRO

ID: 51

Título: Integração Brasil-venezuela

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim
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Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/06/2013

Cooperação:
PDVSA, UCV e Ministério da Indústria da Venezuela, CAF e 
Caixa, Embrapa, MDIC e MCT do Brasil.

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infra-Estrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Pedro Silva Barros, titular da missão do Ipea na Venezuela,

Equipe:

Aragon Érico Dasso Jr., bolsista PROCIN, dassojr@hotmail.
com, +582129106037 Corival Alves do Carmo, bolsista 
PROCIN, corival@gmail.com, +582129106037 Leonardo 
Silveira de Souza, bolsista PROCIN, leotoges@yahoo.com.
br, +582129106037 Luiz Fernando Sanná Pinto, bolsista 
PROCIN, luizpinto8@gmail.com, +582129106037 Rita de 
Cássia da Costa Rocha, bolsista PROCIN, ritadecassia3@
yahhoo.com.br, +582129106037

Objetivo Final: 
Definir metodologia e atores e elaborar o Plano de 
Desenvolvimento Amazônia-Orinoco (Integração Norte do 
Brasil - Sul da Venezuela).

Justificativa:

A integração latino-americana é objetivo constitucional do 
Brasil, a integração sul-americana prioridade da política 
externa brasileiras e a cooperação sul-sul sua diretriz. 
Elaborar estudos e seminários para subsidiar a elaboração 
do Plano de Desenvolvimento Integrado para Norte Brasil/
Sul Venezuela

Metodologia:

A metodologia está em desenvolvimento. Já foram 
produzidos diagnóstico integral da região da Faixa 
Petrolífera do Orinoco e diagnóstico socioeconômico 
do estado de Roraima e relatórios de pesquisa sobre a 
integração de infraestrutura e integração produtiva entre o 
Sul da Venezuela e o Norte do Brasil. Está em construção 
uma rede binacional de instituições darão subsídios à 
elaboração do Plano. A metodologia deve ser apresentada 
no primeiro Encontro Presidencial Brasil-Venezuela de 
2012.

[1] Produto Planos, Políticas e Propostas.

[1] [Destinação] Assessoramento ao Governo
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[1] [Descrição] 
Diretrizes para o Plano de Desenvolvimento Integrado 
Amazônia-Orinoco (DIAO)

[1] [Data Prevista] 29/06/2012

[2] Produto Livros

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] Livro Ipea “Integração Brasil-Venezuela”

[2] [Data Prevista] 30/04/2012

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] 
Seminários em Manaus, Boa Vista, Puerto Ayacucho e 
Ciudad Bolívar para debater as Diretrizes do Plano DIAO. 
Maio a Julho de 2012

[3] [Data Prevista] 31/07/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 52

Título:
Estrutura Socioeconômica e Políticas para a 
INtegração da América do Sul

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 10/12/2011 

Período de Execução (Data Final): 01/11/2012

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: André Rego Viana

Equipe:
Pedro Silva Barros, Walter Antonio Desiderá Neto e 
bolsistas.
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Objetivo Final: 

Este projeto visa fortalecer a linha de pesquisa sobre a 
América do Sul da DINTE, ao sistematizar e aprofundar 
conhecimentos sobre a região, capacitando o Instituto 
para fornecer propostas de políticas públicas de integração 
que atendam aos interesses do Brasil.

Justificativa:

Como principal área de ação da política externa brasileira, 
a América do Sul torna-se um objeto de pesquisa 
fundamental para o Ipea realizar da forma mais adequada 
seu papel de assessorar a Presidência da República em 
políticas públicas e no planejamento do desenvolvimento 
brasileiro.

Metodologia:

O trabalho visa realizar o acompanhamento e a avaliação 
de políticas das principais instituições supra estatais 
da América do Sul bem como do desenvolvimento das 
relações entre os países da região. Os trabalhos se 
utilizarão de estudos comparativos tanto na perspectiva 
política como econômica.

[1] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Artigos sumarizarão as diferentes discussões desenvolvidas 
ao longo da pesquisa e visam a organização de um livro 
com publicação prevista para 2013

[1] [Data Prevista] 30/10/2012

[2] Produto TD

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Conflitos territoriais e litígios potenciais na América do Sul

[2] [Data Prevista] 30/10/2012

[3] Produto TD

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] Integração da Infraestrutura Sul-americana

[3] [Data Prevista] 30/10/2012

[4] Produto TD

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] Matriz energética Sul-americana

[4] [Data Prevista] 30/10/2012
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[5] Produto TD

[5] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[5] [Descrição] Políticas Sociais comparadas na América do Sul

[5] [Data Prevista] 30/10/2012

[6] Produto TD

[6] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[6] [Descrição] 
Sistemas financeiros Nacionais, instituições e mecanismos 
de financiamento de longo prazo na América do Sul

[6] [Data Prevista] 30/10/2012

[7] Produto TD

[7] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[7] [Descrição] Percepção dos vizinhos sobre a política externa brasileira

[7] [Data Prevista] 30/10/2012

[8] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[8] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[8] [Descrição] Evolução da carga tributária no mercosul

[8] [Data Prevista] 30/04/2012

[9] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[9] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[9] [Descrição] 
As diversas pesquisas devem resultar em pequenos textos 
para o BEPI cuja agenda só estará aberta no segundo 
semestre

[9] [Data Prevista] 15/07/2012

[10] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[10] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[10] [Descrição] IED chinês na América do Sul.

[10] [Data Prevista] 01/04/2012

[11] Produto Relatório

[11] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas
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[11] [Descrição] 
Serão produzidos relatórios periódicos ao longo da pesquisas 
sobre as reuniões dos diferentes órgãos pesquisados (UNASUL, 
MERCOSUL, COSIPLAN, OLADE e CAF, entre outros)

[11] [Data Prevista] 30/10/2012

[12] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[12] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[12] [Descrição] 
Seminário de encerramento dos trabalhos e apresentação 
dos resultados.

[12] [Data Prevista] 15/10/2012

[13] Produto TD

[13] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[13] [Descrição] 
Hegemonia brasileira no Cone Sul. As contradições da 
vontade.

[13] [Data Prevista] 15/05/2012

[14] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[14] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[14] [Descrição] A integração possível.

[14] [Data Prevista] 30/10/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 53

Título: Projeto: Acordos

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação:

Coordenação da elaboração, negociação, 
acompanhamento e conclusão de acordos de cooperação 
técnica internacional, cartas de intenções, memorandos 
de entendimentos, termos de cooperação técnica, etc, a 
serem assinados com parceiros bi e multilaterais.
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[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Vitoria Gehre (061). 3315 - 5454

Equipe: Pedro Miranda, Assistente Administrativo

Objetivo Final: 

Consolidar a COINT como coordenadora e prestadora de 
assessoria para as demais Diretorias do IPEA acerca da 
elaboração, acompanhamento e conclusão de acordos 
de cooperação técnica internacional, memorandos de 
entendimentos, cartas de intenções, termos de cooperação 
técnica de interesse do IPEA.

Justificativa:

É importante que o IPEA mantenha diálogo com 
instituições estrangeiras para a troca de experiências. 
Portanto, o projeto se justifica por ampliar as 
possibilidades de parcerias, uma vez que os instrumentos 
de cooperação são a ferramenta jurídica necessária para 
viabilizar pesquisas conjuntas.

Metodologia:

A metodologia será a institucionalização dos seguintes 
passos: - definição da instituição parceira bi ou 
multilateral; - negociação do interesse; - tramitação 
interna; - tramitação junto à outra instituição e 
negociação; - assinatura.

[1] Produto
Convênios, acordos de cooperação técnicas, termos de 
cooperação, contratos

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Assinatura de Acordos de cooperação técnica e outros 
instrumentos (sempre que for do interesse do Ipea e 
quando for solicitado)

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 54

Título: Projeto: Missões

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012
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Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação:
Coordenar e acompanhar as visitas de delegações 
estrangeiras ao IPEA e a logística de missões dos técnicos 
do IPEA para o exterior.

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Vitoria Gehre, (061) 3315 5561

Equipe: Pedro H. Angoti de Moraes, Assistente Administrativo.

Objetivo Final: 
Coordenar e acompanhar as visitas de delegações 
estrangeiras ao IPEA, e prover apoio logístico às missões 
de tecnicos do IPEA para o exterior.

Justificativa:

Este trabalho se justifica pelo interesse que o IPEA 
apresenta em dialogar com pesquisadores estrangeiros 
e divulgar os trabalhos que são realizados internamente. 
Ademais, a troca de experiência termina por promover o 
aprimoramento metodológico, científico e profissional de 
seus técnicos.

Metodologia:

A metodologia do trabalho segue as seguintes etapas: 
(1º) contato inicial com as delegações que queiram visitar 
ou receber o IPEA; (2º) contato com técnicos do IPEA 
que tenham interesse em participar do encontro; (3º) 
elaboração da agenda das atividades, diretas e indiretas, 
a serem desenvolvidas durante a realização dos trabalhos; 
(4º) apoio logístico e institucional quanto ao provimento 
e requerimento de documentos necessários para viagens 
internacionais; (5º) coordenação logística do evento,

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] Inserção Internacional do IPEA

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 55

Título:
Projeto de pesquisa sobre Estudo Comparativo 
das unidades de cooperação internacional de 
institutos congêneres ao Ipea
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Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/06/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Vitoria Gehre, (061) 3315 - 5561

Equipe: Um(a) bolsista a ser contratado (a) por Chamada pública

Objetivo Final: 
Elaborar e executar pesquisa aplicada em Estudo 
Comparado sobre as unidades de cooperação 
internacional congêneres ao Ipea.

Justificativa:

A necessidade de se desenvolver um Estudo comparado 
que possa definir claramente qual a expectativa que se 
tem de uma unidade de cooperação internacional em um 
instituto como o IPEA.

Metodologia:

- Contratação de pesquisador (Identificar perfil de técnico 
capacitado, divulgação, seleção e contratação) - Definição 
dos detalhes da pesquisa, impactos e metodologias - 
Executar a pesquisa (produção de dados, elaboração de 
relatórios, reuniões de trabalho, coordenação de equipes, 
entre outras atividades) - Validação da pesquisa (discussão 
interna e/ou com parceiros) - Divulgação e disseminação 
de resultados.

[1] Produto Artigo para livro, revista ou boletim.

[1] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[1] [Descrição] 
Estudo Comparativo das unidades de cooperação 
internacional de institutos congêneres ao Ipea

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 57

Título: Revista Tempo do Mundo

Diretoria/Unidade:  DINTE
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[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Marcos Antonio Macedo Cintra (editor)

Equipe:

Editor: Marcos Antonio Macedo Cintra Co-editores: 
Flávia de Holanda Schmidt; Milko Matijascic; Rodrigo 
Fracalossi de Moraes; André Gustavo de Miranda Pineli 
Alves Conselho Editorial: Alfredo Calcagno; Antonio Carlos 
Macedo e Silva; Lytton Leite Guimarães; Marcio Pochmann; 
Marcos Antonio Macedo Cintra; Milko Matijescic; Pedro 
Luiz Dalcero; Roberto Passos Nogueira; Rodrigo Alves 
Teixeira; Stephen Kay

Objetivo Final: 

Publicar revista internacional quadrimestral, voltada 
a pesquisadores brasileiros e estrangeiros, bilíngue, 
idealizada para promover debates com ênfase na temática 
do desenvolvimento em uma perspectiva Sul - Sul.

Justificativa:
A meta é formular proposições para a elaboração de 
políticas públicas e efetuar comparações internacionais, 
focalizando o âmbito da economia política.

Metodologia:

A revista recebe contribuições de pesquisadores brasileiros 
e estrangeiros, em português e inglês. Os artigos são 
submetidos à apreciação por pareceristas internos e 
externos. Uma vez aprovado, o artigo é encaminhado para 
publicação.

[1] Produto Revistas

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] Revista Tempo do Mundo v. 4. n. 1

[1] [Data Prevista] 30/04/2012

[2] Produto Revistas

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] Revista Tempo do Mundo v. 4. n. 1

[2] [Data Prevista] 30/08/2012

[3] Produto Revistas

[3] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica
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[3] [Descrição] Revista Tempo do Mundo v. 4. n. 1

[3] [Data Prevista] 30/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 58

Título:
Projeto: Cooperação com o governo do Paraguai 
em Desenvolvimento de Politicas Publicas.

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/04/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação:

Intercambiar conhecimentos e experiências entre 
especialistas brasileiros e paraguaios, em políticas públicas 
para o desenvolvimento através de intercâmbio de 
missões, formação e aperfeiçoamento.

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Vitoria Gehre (061) 3315 5561

Equipe:
Pedro Miranda, Assistente Administrativo e Pedro Angoti, 
Assistente Administrativo

Objetivo Final: 

Intercambiar conhecimentos, experiências e realizar 
programas de treinamento para funcionários públicos 
paraguaios na área das políticas públicas para o 
desenvolvimento, a fim de oferecer subsídios para uma 
melhor qualidade na elaboração, monitoramento e 
avaliação de políticas públicas no Paraguai.

Justificativa:

Em 2012, prevê-se a implementação de ações 
prospectadas para a cooperação bilateral inclusive a 
formação de paraguaios em cursos coordenados pelo 
Ipea e ações de assessorias interinstitucionais (Min da 
Fazenda,Min do Planejamento, Min de Ação Social do 
Paraguai e Inst Social do Mercosul)
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Metodologia:

-Ida de missão do Ipea para detalhamento das demandas 
dos órgãos públicos paraguaios visitados em 2011. - 
Definição de um programa de trabalho bilateral que 
atenda as demandas de cada órgão publico paraguaio, 
visitado pela equipe do Ipea em 2011, que participará do 
Projeto Bilateral em políticas públicas. - Participação de 
paraguaios em cursos sobre políticas publicas no Brasil, 
sob a coordenação do Ipea.

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 
Ida de missão do Ipea para detalhamento das demandas 
dos órgãos públicos paraguaios visitados em 2011

[1] [Data Prevista] 01/04/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[2] [Descrição] 
Participação de paraguaios em cursos sobre políticas 
publicas sob a coordenação do Ipea.

[2] [Data Prevista] 06/08/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 59

Título:
INvESTIMENTO DIRETO ESTRANGEIRO E EMPRESAS 
MULTINACIONAIS

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 14/12/2012

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: André Gustavo de Miranda Pineli Alves

Equipe: Elton Jony Jesus Ribeiro
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Objetivo Final: 
Avaliar o papel dos Investimentos Diretos Estrangeiros, 
considerando sua participação nas estratégias de 
desenvolvimento de países selecionados.

Justificativa:

O Investimento Direto Estrangeiro tem se tornado um 
veículo importante para a expansão de empresas de 
países em desenvolvimento, entre eles o Brasil. Dessa 
forma, procura-se entender o papel dessa modalidade de 
investimento para a consolidação das empresas e para o 
desenvolvimento nacional.

Metodologia:

A metodologia pode ser dividida em três etapas: a) 
levantamento bibliográfico de aspectos teóricos e estudos 
de casos sobre IDE; b)coleta de dados junto a organismos 
multilaterais, a bancos centrais, a publicações acadêmicas 
etc.; e c) confecção de trabalho sobre o tema.

[1] Produto Artigo

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Investimento Direto Estrangeiro e Empresas 
Multinacionais.

[1] [Data Prevista] 14/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 60

Título: Câmbio e comércio internacional

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: André Gustavo de Miranda Pineli Alves

Equipe:
Flávio Lyrio Carneiro, Técnico de Planejamento e Pesquisa, 
flavio.carneiro@ipea.gov.br, 3315-5064
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Objetivo Final: 
Analisar as interações entre as taxas de câmbio e o comércio 
internacional, com foco na inserção internacional do Brasil

Justificativa:

Pelo projeto procuram-se atingir as metas institucionais 
do IPEA, em especial do eixo de Inserção Internacional 
Soberana, aprofundando a análise de temas de interesse 
na atual conjuntura econômica enfrentada pelo país. 
Público-alvo: tomadores de decisões em política comercial, 
como MDIC, MF e MRE.

Metodologia:

A metodologia empregada na presente pesquisa consistirá 
em (i) pesquisa bibliográfica acerca da teoria já produzida 
sobre o assunto, e (ii) análise empírica, mediante utilização 
de técnicas econométricas adequadas, com auxílio de 
bases de dados de interesse tais como UN/Comtrade, 
TRAINS, WEO/FMI.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 
Análise das teorias acerca de interações entre as taxas de 
câmbio, seus mecanismos de determinação e a dinâmica 
do comércio internacional

[1] [Data Prevista] 30/09/2012

[2] Produto TD

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Avaliação empírica de aspectos relevantes dos efeitos do 
câmbio sobre o comércio internacional

[2] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 61

Título:

Publicação de um livro sobre os Rumos da 
América Latina (titulo provisório) em conjunto 
com a Corporação Andina de Fomento (CAF). A 
publicação será bilíngue, português e espanhol.

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/04/2012
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Período de Execução (Data Final): 03/11/2012

Cooperação:
Publicação de um livro sobre os Rumos da América Latina 
(titulo provisório) em conjunto com a CAF (colocar nome por 
extenso). A publicação será bilíngue, português e espanhol.

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador:
Marcos Cintra (61-3315-5173) e Vitoria Gehre (061) 3315 
5561

Equipe:
A publicação e divulgação serão coordenadas diretamente 
com a CAF.

Objetivo Final: 

Publicar um livro, em conjunto com a CAF que apoie o 
processo de reflexão sobre os aspectos da integração 
regional latino americana , com a participação de 
representantes de instituições de vários países além do 
Brasil :Argentina, Bolívia, Paraguai ,Venezuela, Chile, 
equador e outros.

Justificativa:

A América Latina passa por franco processo de 
desenvolvimento e o Ipea pretende, com a edição 
da publicação, apoiar o processo de reflexão sobre a 
Integração Sul-Americana no contexto da crise mundial 
abordando questões atuais que indicam a realidade e 
apontando cenários futuros. 

Metodologia:
Trata-se de publicação, não sendo necessária a definição 
de metodologia.

[1] Produto Livros

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

Publicação de um livro, em conjunto com a CAF, e 
divulgação para o Brasil e para os países da região 
através da rede da CAF por todos os países membros e da 
distribuição para órgãos governamentais pelo IPEA.

[1] [Data Prevista] 30/11/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 62

Título: Os BRICS e sua vizinhança

Diretoria/Unidade:  DINTE
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[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: André Pineli Alves e Rodrigo Fracalossi de Moraes

Equipe:

Marcos Cintra; Rodrigo Alves Teixeira; André Pineli Alves; 
Rodrigo Fracalossi de Moraes; Elton Jony de Jesus Ribeiro; 
Flávio Lyrio Carneiro; Renato Baumann; Ivan Tiago Oliveira; 
Honório Kume; Margarida Piani; Marcelo Nonnemberg; 
Ricardo Bacellete; André de Mello e Souza, Manuel 
Forero; Guilherme Schmitz; João Brígido Bezerra de Lima; 
Walter Desidera; André Calixtre; André Rego Viana; Edison 
Silva; Rodrigo Campos (bolsista PNPD); Giorgio Romano 
(bolsista PNPD); outros bolsistas a contratar.

Objetivo Final: 

O objetivo do projeto é produzir estudos acerca das 
experiências de relacionamento político e econômico dos 
países BRICS com os países de seu entorno. Pretende-se 
aprofundar o conhecimento sobre esses países de forma 
a extrair lições positivas e negativas que possam ajudar a 
confecção de políticas.

Justificativa:

O relacionamento entre os BRICS tem despertado 
crescente interesse e em anos recentes passou a fazer 
parte das prioridades da política externa do Brasil. Este 
projeto justifica-se por buscar aprofundar o conhecimento 
acerca desses países, concentrando-se na dinâmica 
regional desses países.

Metodologia:

O projeto abarcará estudos sobre os cinco países BRICS - 
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul - e suas relações 
com os países de seu entorno. Serão analisados aspectos 
econômicos - comércio, investimento, integração produtiva 
e finanças - e políticos - política externa, segurança, 
instituições regionais, geopolítica dos recursos naturais e 
energéticos e cooperação para o desenvolvimento.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[1] [Descrição] Brasil - Economia

[1] [Data Prevista] 30/12/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Assessoramento ao Governo



Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais (DINTE) 245

[2] [Descrição] Brasil - Política

[2] [Data Prevista] 30/12/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[3] [Descrição] Rússia - Economia

[3] [Data Prevista] 30/12/2012

[4] Produto Relatório

[4] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[4] [Descrição] Rússia - Política

[4] [Data Prevista] 30/12/2012

[5] Produto Relatório

[5] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[5] [Descrição] Índia - Economia

[5] [Data Prevista] 30/12/2012

[6] Produto Relatório

[6] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[6] [Descrição] Índia - Política

[6] [Data Prevista] 30/12/2012

[7] Produto Relatório

[7] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[7] [Descrição] China - Economia

[7] [Data Prevista] 30/12/2012

[8] Produto Relatório

[8] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[8] [Descrição] China - Política

[8] [Data Prevista] 30/12/2012

[9] Produto Relatório

[9] [Destinação] Assessoramento ao Governo
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[9] [Descrição] África do Sul - Economia

[9] [Data Prevista] 30/12/2012

[10] Produto Relatório

[10] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[10] [Descrição] África do Sul - Política

[10] [Data Prevista] 30/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 63

Título: Projeto Coréia

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

[Aperfeiçoamento e Capacitação] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 2012-12-01 

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação: Korean Development Institute - KDI

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infra-Estrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Marcelo Almeida de Britto
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Equipe: Técnicos do IPEA das diretorias das áreas finalística

Objetivo Final: 
Criação de uma política de Desenvolvimento Sustentado 
para o Brasil

Justificativa:
A criação de meios para o Brasil superar o 
subdesenvolvimento

Metodologia: Estudo de casos, país Coréia do Sul.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] Relatório da Cooperação IPEA/KDI

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

[2] Produto TD

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] 
O Caso da Coréia e Brasil como exemplares de modelos de 
desenvolvimento na Ásia e América Latina.

[2] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade. Alta

NOvO REGISTRO

ID: 64

Título:
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento 
e Política Externa Brasileira

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Rodrigo Moraes, TPP Rodrigo.moraes@ipea.gov.br
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Equipe:

Guilherme de Oliveira Schmitz, Técnico de Pesquisa e 
Planejamento, guilherme.schmitz@ipea.gov.br; (61) 3315-
5561 Monica Hirst- Bolsista Pesquisadora Senior PNPD 
Carlos Milani - Bolsista Pesquisador Senior PNPD Bruno 
Ayllon - Bolsista Pesquisador Senior PNPD

Objetivo Final: 

Estruturar o núcleo de pesquisa de Cooperação 
Internacional para o Desenvolvimento da DINTE em três 
linhas de pesquisas: 1) Cooperação Internacional e Política 
Externa Brasileira; 2) Cooperação Internacional, Políticas 
Públicas e Desenvolvimento e 3) Regimes e Políticas de 
Cooperação Internacional.

Justificativa:

O Governo brasileiro desenvolve, por intermédio de 
diferentes órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal direta e indireta, uma diversificada agenda de 
cooperação internacional em benefício do progresso 
econômico e social de países em desenvolvimento. Em 
estratégia de cooperação sul-sul, a

Metodologia:

A escolha dos aspectos metodológicos e teóricos que 
sustentarão o estudo proposto deverá ser dirigida 
àqueles recursos analíticos que podem oferecer meios 
capazes para tratar as características de transversalidade 
de seus elementos. Assim, a pesquisa buscará 
apresentar a evolução da contribuição brasileira para o 
desenvolvimento internacional por meio da análise de 
projetos. 

[1] Produto Livros

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Elaboração de, ao menos, quatro estudos dentro das 
linhas de pesquisas em Cooperação Internacional.

[1] [Data Prevista] 31/10/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 65

Título:
Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento 
Internacional

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012
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Período de Execução (Data Final): 21/12/2012

Cooperação:
Ministério das Relações Exteriores (MRE)/Agência 
Brasileira de Cooperação (ABC) e demais órgãos e 
entidades da administração pública federal

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: João Brígido Bezerra Lima

Equipe:
Manuel José Forero Gonzalez; Rodrigo Pires de Campos; 
Gustavo da Frota Simões; Ricardo Mendes Pereira e Leana 
Silva Luz

Objetivo Final: 
Identificar, quantificar, qualificar e classificar os recursos 
investidos pelo governo federal brasileiro na cooperação 
para o desenvolvimento internacional, em 2011.

Justificativa:

O caráter descentralizado das ações implementadas 
pelo governo federal configura desafio para definir com 
clareza o volume de investimentos em cooperação para 
o desenvolvimento internacional, fator chave para o 
fortalecimento de suas parcerias com países, sobretudo os 
do eixo sul.

Metodologia:

O estudo dos fluxos orçamentários e financeiros 
da cooperação se fundamentará em método misto, 
combinação integrada de métodos quantitativos e 
qualitativos, incluindo-se, ainda, a caracterização das 
instituições e ações.

[1] Produto Livros

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 
Dados e informações quantitativas e qualitativas das 
modalidades da cooperação brasileira internacional

[1] [Data Prevista] 21/12/2012

[2] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados.

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] Registros de técnicas, instrumentos e procedimentos.

[2] [Data Prevista] 21/12/2012

[3] Produto TD

[3] [Destinação] Avaliação de Política Pública
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[3] [Descrição] 
Caracterização e dimensionamento dos recursos 
destinados à execução da modalidade refugiados, no 
âmbito da cooperação internacional.

[3] [Data Prevista] 30/04/2012

Prioridade. Alta

NOvO REGISTRO

ID: 67

Título:
“Inserção internacional da China: Potência 
emergente em mundo em transformação”

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Rodrigo Fracalossi de Moraes, Técnico de Planejamento e Pesq

Equipe:
Ricardo G. Bacelette, Técnico de Planejamento e Pesquisa 
da DINTE; e-mail: rodrigo.moraes@ipea.gov.br; telefone: 
(61) 3315-5052.

Objetivo Final: 

Contribuir para compreensão dos processos político-
econômicos dos quais a China faz parte, fornecendo base 
analítica e empírica para os formuladores de políticas 
públicas.

Justificativa:

A China hoje se configura objeto de análise fundamental 
no estudo da inserção internacional brasileira, dado o 
adensamento das relações bilaterais. Ademais, como 
segunda maior economia mundial, a China é hoje ator 
imprescindível para compreensão do sistema internacional.

Metodologia:

Análise histórico-comparativa e estatística. Atividades e 
procedimentos: a) Revisão bibliográfica; b) Levantamento 
de dados; c) Visitas a Ministérios, Embaixadas e outras 
instituições nacionais e estrangeiras; d) Elaboração de 
Relatórios de Pesquisa; e) Elaboração de Textos para 
Discussão; f) Elaboração de Notas Técnicas; g) Realização 
de Seminários.
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[1] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Eleições da China 2012: Reflexos de mudanças 
socioeconômicas

[1] [Data Prevista] 31/01/2012

[2] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Política Externa na Era Hu Jintao: Da busca pela harmonia 
à assertividade

[2] [Data Prevista] 30/04/2012

[3] Produto TD

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] 
Implicações político-institucionais dos 10 anos de acessão 
da China à OMC

[3] [Data Prevista] 31/12/2012

[4] Produto Artigo para livro, revista ou boletim.

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] 
A China e seu entorno: Uma potencia em busca de 
espaços regionais

[4] [Data Prevista] 31/08/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 68

Título: Modernização da Biblioteca e Arquivo Central

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Aperfeiçoamento e Capacitação] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012
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[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Lúcia Regina Pontes Lemos

Equipe:
Biblioteca/Arquivo BSB: Norma,Dulce,Anna Carolina, 
Jhonathan,Marco Aurélio,Alderice Biblioteca RJ: 
Margarida, Angela, Ana Paula Elizabeth

Objetivo Final: 
Modernização e aperfeiçoamento dos serviços prestados 
pela Coordenação de Documentação e Biblioteca

Justificativa:

Manter a Biblioteca e o Arquivo em condições adequadas 
de funcionamento, de modo a garantir a integridade 
física do patrimônio que compõe os respectivos acervos, 
facultando o pleno acesso dos usuários às suas instalações 
e aos seus serviços.

Metodologia:

Diagnóstico das necessidades da Coordenação 
Identificação das prioridades Avaliação e seleção das 
prioridades mais urgentes; Definição das ações para 
atendimento de acordo com os recursos financeiros 
disponíveis Execução das ações

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] 
Desbaste/descarte de publicações do acervo; Atualização 
do acervo; Cadastramento e arquivamento de 
documentação da DISOC

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 69

Título: Projeto Implantação dos Acordos

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/02/2012

Período de Execução (Data Final): 03/11/2012
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Cooperação:
Definição de planos de trabalho de pelo menos 5 acordos 
de cooperação internacional que o Ipea tenha assinado 
com instituições parceiras.

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Vitoria Gehre, (061) 3315 5561

Equipe:
Pedro Miranda, Assistente Administrativo Pedro Angoti, 
Assistente Administrativo.

Objetivo Final: 

Em 2012 a COINT identificará pelo menos 5 países ou 
organismos internacionais com os quais tenhamos acordo 
de cooperação para definição de termos de referencia de 
interesse comum visando o desenvolvimento de ações de 
pesquisa conjunta ou eventos ,em estreita articulação com 
as diretorias do Ipea.

Justificativa:

Fechamos o ano de 2011 com 22 Acordos e cartas de 
intenções assinados e o projeto visa definir, junto com as 
diretorias técnicas do Ipea, planos de trabalho prevendo 
a realização de atividades de cooperação como pesquisas 
conjuntas e seminários.

Metodologia: A ser definida com a contraparte

[1] Produto
Convênios, acordos de cooperação técnicas, termos de 
cooperação, contratos.

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] 
Definição de planos de trabalho de pelo menos 5 acordos 
de cooperação internacional que o Ipea tenha assinado 
com instituições parceiras

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 70

Título:
Projeto Elaboração de manual de normas e 
procedimentos para a COINT

Diretoria/Unidade:  DINTE

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/02/2012
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Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação:
Projeto Elaboração de manual de normas e procedimentos 
para a COINT

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Vitoria Gehre (061) 3315 5561

Equipe: Izolda Castro Marazi, Auxiliar Administrativo IPEA

Objetivo Final: 

Elaboração de uma versão preliminar de um manual de 
normas e procedimentos para condução dos trabalhos 
de rotina da coordenadoria visando a padronização do 
tratamento dos assuntos.

Justificativa:

É necessário, para a coordenação, ter uma padronização 
dos procedimentos para melhor coordenar a condução das 
tarefas de rotina dada a grande demanda que a COINT 
tem enfrentado.

Metodologia:
- elaboração de manual detalhado feita por cada 
funcionário em sua área de atuação. - compilação de todo 
o material produzido.

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] 
Manual de normas e procedimentos para condução dos 
trabalhos de rotina da coordenadoria

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Média
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NOvO REGISTRO

ID: 26

Título:
Condições biológicas de vida no Brasil Meridional 
(1889-1989)

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Leonardo Monasterio

Equipe: Leonardo Monasterio

Objetivo Final: 
Analisar a evolução das condições biológicas de vida da 
população do Rio Grande do Sul no longo prazo (1889-
1989) através de dados antropométricos

Justificativa:

Existem evidências em favor da tese do “custo oculto 
do desenvolvimento”, enquanto apontam uma relação 
monotônica. O trabalho permitirá compreender melhor 
como tal processo se deu no Brasil Meridional e utilizá-lo 
para tirar lições acerca de questões contemporâneas

Metodologia:

A partir dos dados oficiais da ENDEF, das duas últimas 
POFs, os dados da estatura dos gaúchos serão submetidos 
aos instrumentos da antropometria histórica. Os dados 
das carteiras de trabalho emitidas na primeira metade 
do século XX - disponíveis no núcleo de documentação 
histórica da UFPel- complementarão a análise.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório final de pesquisa

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Baixa
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NOvO REGISTRO

ID: 27

Título:
Um experimento natural no Brasil: colonização 
subsidiada (1824-1919) e a desigualdade regional 
no longo prazo

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2013

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Leonardo Monasterio

Equipe: Leonardo Monasterio

Objetivo Final: 
Estimar o impacto das colônias oficiais no período 1824- 
1919 no desenvolvimento regional no Brasil no longo prazo

Justificativa:

O projeto permitirá compreender os meandros da relação 
entre a história regional e desenvolvimento no longo 
prazo. Com isso permitirá uma compreensão mais precisa 
dos mecanismos e limites do desenvolvimento regional no 
longo prazo.

Metodologia:

Serão utilizados recursos de geoprocessamento e a 
pesquisa histórica para identificar na malha municipal 
contemporânea, a localização das colônias oficiais. Em 
seguida serão utilizados recursos econométricos para 
estimar o impacto de tais colônias.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório de pesquisa

[1] [Data Prevista] 31/12/2013

Prioridade Baixa
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NOvO REGISTRO

ID: 28

Título:
Entraves do federalismo fiscal brasileiro para o 
desenvolvimento regional: temas selecionados

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2013

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Leonardo Monasterio

Equipe:
Antenor Lopes Lucas Mation Marcelo Caetano Marly 
Matias Rogério Boueri José Hamilton Bizarria

Objetivo Final: 
O objetivo do estudo é identificar as distorções do 
federalismo fiscal brasileiro e propor formas de superação

Justificativa:

Os problemas correntes do federalismo fiscal brasileiro são 
discutidos com frequência pelos formadores de opinião e 
formuladores de política. Porém, tais debates se dão, em 
geral, de forma pouco integrada, pontual e sem diálogo 
com a teoria. A pesquisa se propõe a contribuir para 
fechar essa lacuna.

Metodologia:

Os participantes, a partir de cada uma de suas áreas 
de especialização, identificarão as distorções e, em 
diálogo com os demais, debaterão a partir da teoria do 
federalismo fiscal as principais soluções possíveis.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório de pesquisa

[1] [Data Prevista] 31/12/2013

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 29

Título:
Relatório sobre o Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012

Cooperação: Ministério do Meio Ambiente

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Albino Rodrigues Alvarez

Equipe:

Adriana Maria Magalhães de Moura Ana Paula Moreira 
da Silva João Paulo Viana Júlio César Roma Igor Fonseca 
Ferraz Nilo Saccaro Jr. Jorge Hargrave Gonçalves da Silva 
Gustavo Luedemann Regina Helena Rosa Sambuichi José 
Aroudo Mota

Objetivo Final: 

A partir do trabalho realizado em 2010, finalizar um 
relatório articulando uma visão do Ipea sobre o trabalho 
realizado na formulação do Plano Nacional dos Resíduos 
Sólidos, já então publicado. Publicação dos cadernos 
diagnósticos das diversas áreas e de um documento 
central.

Justificativa:
O Ipea despendeu muito esforço nessa parceria com o 
Ministério do Meio Ambiente. Os técnicos acumularam 
muito conhecimento que necessita ser disponibilizado.

Metodologia:
Operar em cima do material já produzido e da versão final 
do Plano Nacional de Resíduos Sólidos

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

Prioridade Média
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NOvO REGISTRO

ID: 30

Título: Seminários DIRUR

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

[Aperfeiçoamento e Capacitação] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/12/2011

Período de Execução (Data Final): 01/03/2013

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infra-Estrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Rafael Henrique Moraes Pereira

Equipe: Rafael Henrique Moraes Pereira

Objetivo Final: 

Estabelecer um espaço comum para apresentação e 
discussão das pesquisas e projetos pertinentes à temática 
de estudos da DIRUR que sejam desenvolvidos pelos 
pesquisadores do Ipea ou por pesquisadores externos.

Justificativa:

A formalização dos Seminários DIRUR já vem sendo 
realizados há muitos anos e se justifica pela contribuição 
que dá à diretoria ao se estabelecer como um espaço 
privilegiado de debate interno das pesquisas e dos 
projetos pertinentes à temática de estudos da DIRUR.

Metodologia:

Seminários quinzenais (de 15 em 15 dias, sempre às 
segundas-feiras). Horário entre 15h e 17h (2h de duração). 
Realizados no Ipea Brasília (auditório do 16º andar) com 
transmissão para o Rio de Janeiro via videoconferência.

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

Realização de 20 seminários ao longo do ano. Seminários 
quinzenais (de 15 em 15 dias, sempre às segundas-feiras). 
Horário entre 15h e 17h (2h de duração). Realizados no 
Ipea Brasília (auditório do 16º andar) com transmissão 
para o Rio de Janeiro via videoconferência

[1] [Data Prevista] 02/07/2012

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 31

Título:
Envelhecimento populacional e implicações para 
Gestão Urbano-Metropolitana do serviço de 
transporte coletivo

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/12/2011

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Rafael Henrique Moraes Pereira

Equipe: Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho Ana Amélia Camarano

Objetivo Final: 

Analisar as possíveis implicações econômico-financeiras da 
atual tendência de envelhecimento populacional sobre a 
gestão dos seus serviços de transporte coletivo urbano nas 
principais regiões metropolitanas do Brasil

Justificativa:

A atual trajetória demográfica de envelhecimento 
populacional do Brasil aponta para diversos desafios em 
termos de políticas públicas. Dado o atual marco legal 
em que Constituição Federal de 1988 (art. 203) prevê a 
gratuidade dos transportes coletivos urbanos para pessoas 
maiores de 65 anos de idade

Metodologia:

IPEA já disponibiliza a base de dados da pesquisa OD da 
Região Metropolitana de São Paulo de 1997 e 2007).a 
análise desse perfil sócio-demográfico será avaliada 
em relação à três cenários com diferentes ritmos de 
envelhecimento populacional. Aos cenários construídos 
serão feitas algumas análises considerando o nível das 
tarifas e os ganhos/perdas relativos da receita tarifárias.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Publicação interna

[1] [Data Prevista] 01/08/2012

Prioridade Baixa
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NOvO REGISTRO

ID: 32

Título:

A política regulatória dos regimes de previdência 
dos servidores públicos brasileiros: avanços, 
limitações e seu respeito aos princípios de 
equilíbrio federativo

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 16/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Marcelo Abi-Ramia Caetano

Equipe: Marcelo Abi-Ramia Caetano

Objetivo Final: 

Propor estrutura de arcabouço regulatório que permita 
o desenvolvimento equilibrado dos regimes próprios 
de previdência social dentro dos limites da autonomia 
federativa.

Justificativa:

Análise da política de regulação da gestão dos RPPS é 
necessária para implementar novas formas de incentivos, 
constrangimentos e sanções capazes de impulsionar os 
entes federados a adequarem seus RPPS aos paradigmas 
contemporâneos da Previdência Brasileira.

Metodologia:

Realização de estudo qualitativo com exame da legislação 
em vigor sobre o tema e entrevistas com representantes 
de unidades da federação para elaboração de estudos de 
caso sobre o tema. Exame pormenorizado da legislação 
vigente sobre o tema e também de outras esferas com 
atividades correlatas Entrevistas com representantes de 
governos para averiguação do funcionamento operacional 
da estrutura regulatória dos RPPS.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Média
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NOvO REGISTRO

ID: 34

Título:
Mapeamento Territorial dos Investimentos no 
Brasil

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 20/12/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Carlos Wagner A. Oliveira

Equipe: Carlos Wagner A. Oliveira, Nelson Zackseski, Bolsista

Objetivo Final: 
Mapear investimentos públicos e privados no território 
brasileiro de forma a compreender a dinâmica regional da 
atividade econômica

Justificativa:

Investimento é uma variável chave na transformação 
do território. Mapeá-lo permite identificar tendências 
da configuração territorial. Permite, inclusive, identificar 
necessidades específicas de políticas públicas, 
responsabilidade intrínseca ao Ipea.

Metodologia:

Investimentos públicos: os investimentos públicos no 
Brasil apresentam uma considerável sistematização 
de informações. Cabe catalogar e avaliar a qualidade 
das informações, sobretudo quanto à regionalização. 
Investimentos privados: acompanhar os investimentos 
privados é a grande dificuldade do projeto. O foco desta 
parte do projeto e mapear formas alternativas de identificar 
esses investimentos com eficiência e baixo custo.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 20/12/2012

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 35

Título:
Mapeamento e Análise das Plantas Genéricas de 
valores de Municípios Brasileiros Selecionados

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/02/2012

Período de Execução (Data Final): 31/01/2013

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Pedro Humberto Bruno de Carvalho Junior

Equipe:
Bolsista Mestrando em Economia ou Arquitetura e 
Urbanismo ou em Políticas Públicas ou em Planejamento 
Regional e Urbano ou em Direito das Cidades

Objetivo Final: 

Analisar as PGV’s em cidades selecionadas e seus 
impactos na arrec. do IPTU e nas políticas urbanas. 
Considerando as elevadas heterogeneidades e grau de 
defasagem existente entre elas.

Justificativa:

Além da base fiscal do IPTU as PGV’s são utilizadas 
para indenizações, para o ITCM, ITBI, Contr. Melhoria e 
para uso dos instrum. contidos no Estatuto das Cidades. 
A CF/88 oferece ampla autonomia para os munic. 
elaboraram suas PGV’s. Essa autonomia resulta em grande 
heterogeneidade das avaliações.

Metodologia:

Análise estatística dos m² avaliado, da legislação e uma 
resenha teórica. As cidades serão selecionadas conforme 
a disponibilidade dos dados na internet e na gentileza 
dos mun. em fornecerem os dados. Devido à pesquisas 
anteriores sobre o IPTU, já existe uma base de dados 
de leis municipais, que precisa ser atualizada. Como 
o levantamento das PGV’s é mais complexo que às 
arrecadações e alíquotas do IPTU o número de cidades 
selecionados não será inferior a 8 e nem superior a 20.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Texto para Discussão com os resultados da Pesquisa a ser 
entre ao Editorial
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[1] [Data Prevista] 31/01/2013

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[2] [Descrição] Seminário com os resultados da Pesquisa

[2] [Data Prevista] 06/02/2013

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 36

Título: Localização da Atividade Industrial

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infra-Estrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Lucas Ferreira Mation

Equipe:
LUCAS MATION, TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E 
PESQUISA, lucas.mation@ipea.gov.br, (61)3315-5295.

Objetivo Final: 
Analisar a evolução da atividade econômica no espaço, 
com foco nas firmas industriais.

Justificativa:

O entendimento da distribuição da atividade econômica 
no espaço e sua dinâmica ao longo do tempo é 
fundamental para formulação de políticas regionais, de 
transporte, de migração e de mão de obra. Este estudo 
busca contribuir para esta literatura consolidando um 
número mais amplo de bases de dados
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Metodologia:

Construção de bases de dados: estatísticas de produção, 
produtividade e emprego agregadas por mesorregiões 
e setores. Dados: pesquisas de firma do IBGE (PIA, PAS, 
PAC) e RAIS/MTE. Tabelas e mapas: evolução das variáveis 
de interesse ao longo do tempo e do espaço. Explicação: 
técnicas econométricas para avaliar os principais 
condicionantes da evolução da atividade industrial no 
espaço.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório de Pesquisa

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 37

Título:
Recuperando a história do federalismo: Dados 
Históricos Federativos/Provinciais no Brasil

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Lucas Ferreira Mation

Equipe:

LUCAS MATION, TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA, 
lucas.mation@ipea.gov.br, (61)3315-5295. LEONARDO 
MONASTERIO, TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA, 
leonardo.monasterio@ipea.gov.br, (61)3315-5506.

Objetivo Final: 

Analisar as dados históricos orçamentários (gasto, 
arrecadação e transferências), demográficos e de saúde 
nos entes da federação ou províncias desde meados do 
século XIX até o início do século XX.
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Justificativa:

Este projeto também permitirá realizar estudos sobre a 
dispersão regional de indicadores orçamentários (evolução 
do pacto federativo), demográficos e de saúde nos entes 
da federação ou províncias desde meados do século XIX 
até o início do século XX.

Metodologia:

Escaneamento: escaneamento dos materiais da Biblioteca 
do Ministério da Fazenda, e outras fontes de estatísticas 
oficiais do século XIX e XX. Conversão/Transcrição dos 
dados em formato pdf para arquivos em formato tabular 
(csv, xls, etc). Uso de técnicas de OCR e transcrição usando 
voluntários na internet. Publicação dos dados obtidos na 
internet. Análise do padrão de evolução dos principais 
indicadores ao longo do tempo e explicação dos principais 
condicionantes desta evolução.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório de Pesquisa

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 38

Título:
Dinâmica da Renda, Longevidade e Educação no 
Território Brasileiro

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 06/12/2011

Período de Execução (Data Final): 06/12/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: João Carlos Ramos Magalhaes

Equipe:
João Carlos Ramos Magalhaes Rogério Boueri Leonardo 
Monastério

Objetivo Final: 

Estimar a dinâmica das distribuições intermunicipais da 
renda per capita, longevidade e educação entre 1970 e 
2010. Essas estimações atualizarão trabalho já realizado 
para série de dados até o ano 2000 e serão expandidas 
com análises de movimentos populacionais.
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Justificativa:

Esas novas estimações responderão se a dinâmica 
verificada de 1970 a 2000 se alterou na última década e 
extrapola o olhar do trabalho anterior ao olhar também 
para as regiões e relacionar as dinâmicas estimadas 
com o comportamento migratório populaçional para os 
municípios mais dinâmicos.

Metodologia:

A distribuição inicial é organizada em nove classes 
de municípios e por uma estimação de matrizes de 
transição de Markov, metodologia desenvolvida por Quah 
(1993b), e aplicação iterativa da distribuição esperada 
para o período seguinda estima-se uma possível matriz 
convergente, que caso ocorra fornecerá a distribuição 
de longo prazo também em nove classes de municípios 
que demonstra se os municípios estão convergindo para 
classes centrais ou divergindo para as extremas.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Fornece maior conhecimento da dinâmica intermunicipal 
brasileira para subsidiar políticas de redução as 
desigualdades

[1] [Data Prevista] 12/12/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[2] [Descrição] 
Articula o conhecimento dentro do IPEA com a 
possibilidade de convidar pesquisadores de outras 
instituições e políticos

[2] [Data Prevista] 12/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 39

Título:
Rede urbana e integração produtiva no Brasil e na 
América do Sul

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 06/12/2011
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Período de Execução (Data Final): 31/10/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Bernardo Alves Furtado

Equipe:
Bolívar Pêgo Rafael Pereira Ernesto Galindo Carlos Mússi 
Claudio Egler Renato Flores

Objetivo Final: 

Analisar e apresentar as tendências de integração produtiva 
e dos sistemas urbanos dos países da América do Sul 
mediante a análise da dinâmica territorial e da identificação 
das inter-relações com a rede urbana do Brasil.

Justificativa:

O conhecimento da configuração territorial, compreensão 
da rede urbana e da dinâmica de integração produtiva 
brasileira e dos países vizinhos constitui-se, dessa forma, 
em importante subsídio à formulação das políticas urbana 
e de integração continental.

Metodologia:

Etapa III: Construir referenciais básicos para metodologia 
de identificação do sistema urbano e da integração 
produtiva da América do Sul Etapa IV: Sistematização dos 
dados. Elaboração do quadro referencial e metodológico 
dos sistemas urbanos e da integração produtiva. Etapa 
V: Análise das dinâmicas de integração e das dinâmicas 
territoriais, com possível recorte regional. Etapa VI: 
Descrição, interpretação e tendências. Etapa VII. 
Consolidação dos resultados.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 
Produto: Relatório 3Referenciais básicos para uma 
metodologia de identificação do sistema urbano da 
América do Sul e de um estudo de integração produtiva

[1] [Data Prevista] 30/03/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Produto: Relatório 4 Sistematização dos dados e 
consolidação da metodologia

[2] [Data Prevista] 30/05/2012
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[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] 
Produto: Relatório 5 Análise das dinâmicas territoriais e 
das dinâmicas de integração. Identificação dos sistemas 
urbanos dos países e América do Sul.

[3] [Data Prevista] 30/07/2012

[4] Produto Relatório

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] 

Produto: Relatório 6 Consolidação dos resultados. 
Descrição, interpretação e tendências de integração dos 
sistemas urbanos. Análise conjunta dos resultados das 
componentes Rede Urbana e Integração Produtiva

[4] [Data Prevista] 30/09/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 40

Título: Estudo das Regiões Metropolitanas do Brasil

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 06/12/2011

Período de Execução (Data Final): 31/08/2013

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Bernardo Alves Furtado

Equipe: Rafael Pereira Vanessa Nadalin

Objetivo Final: 

Investigar o fenômeno de metropolização brasileiro 
contemporâneo, à luz de variadas dimensões 
analíticas, inclusive regionalmente; Compreender os 
processos urbanos e seus desdobramentos nas Regiões 
Metropolitanas no Brasil contemporâneo
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Justificativa:

Empreender uma extensa análise sobre as RMs no Brasil 
contemporâneo, de seus marcos legais à definição das 
funções públicas de interesse comum, é ponto de partida 
para o estabelecimento de políticas públicas que tenham 
como objeto central o enfrentamento das questões 
metropolitanas.

Metodologia:

Primeiro Módulo: Levantamento de bibliografia, nacional 
e internacional, sobre a formação de metrópoles, 
institucionalização de regiões metropolitanas, em 
especial sobre sua gestão e inserção no pacto federativo. 
Organização de seminários, com pensadores sobre 
as questões metropolitanas, incluindo análises de 
cunho setorial (transporte, saneamento, habitação), de 
financiamento e institucionais. Desses seminários deve-se 
fazer uma relatoria detalhada.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório “Diálogos das Metrópoles”

[1] [Data Prevista] 30/12/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Consolidação das visitas técnicas

[2] [Data Prevista] 30/03/2013

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] 
Seminário final consolidado dos temas da pesquisa, com 
especialistas externos

[3] [Data Prevista] 30/12/2012

[4] Produto Relatório

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] 
Lançamento e divulgação do relatório final em evento 
específico de comunicação à mídia, governo, academia e 
demais parceiros.

[4] [Data Prevista] 30/08/2013

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 42

Título:
Estudo de convergência de renda no Brasil em 
múltiplas escalas espacias: Uma aplicação de 
“mixture-models”

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador:
Guilherme Mendes Resende (TPP) guilherme.resende@
ipea.gov.br

Equipe:
Alexandre Ywata(TPP) alexandre.ywata@ipea.gov.br 
Patrícia Morita (TPP) patricia.morita@ipea.gov.br

Objetivo Final: 

Estudar os clubes de convergência de renda no Brasil 
em uma perspectiva multi-escalar utilizando modelos 
de mistura com componente espacial (“spatial-mixture-
experts”).Este estudo se enquadra no item 1.3.4 (Padrões 
de desenvolvimento territorial e configurações urbanas) do 
plano de trabalho da DIRUR

Justificativa:
Proposição de nova metodologia para estudos de 
convergência de renda colocando o IPEA no debate 
internacional sobre convergência de renda.

Metodologia:

Para estudar clubes de convergência, será utilizada 
uma metodologia inovadora, baseada em modelos de 
mistura (mixture-models) locais que será cunhada de 
“spatial-mixture-experts (EMS)”. De acordo com essa 
abordagem, cada unidade geográfica pode pertencer a um 
determinado clube, com probabilidade estimada a partir 
dos dados. Os pesos médios (a priori) por sua vez são uma 
função das coordenadas geográficas (latitude-longitude).
Essa metodologia será utilizada futuramente para estudar 
outras questões

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Texto de discussão do IPEA - insere-se no item 1.3.4 do 
plano de trabalho
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[1] [Data Prevista] 28/12/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Submissão para congressos

[2] [Data Prevista] 28/12/2012

[3] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[3] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[3] [Descrição] Submissão para uma revista acadêmica internacional

[3] [Data Prevista] 28/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 43

Título:

Crescimento econômico no Brasil em múltiplas 
escalas espaciais, 1970-2010: Estimações via 
modelo espacial de dados em painel com efeitos 
fixos

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador:
Crescimento econômico no Brasil em múltiplas escalas 
espacial

Equipe:
Alexandre Ywata (TPP) alexandre.ywata@ipea.gov.br 
Patrícia Morita (TPP) patricia.morita@ipea.gov.br

Objetivo Final: 

Estimar os determinantes do crescimento econômico 
brasileiro em múltiplas escalas espaciais de 1970 a 2010 
implementando técnicas recentes de econometria espacial. 
Este estudo se enquadra no item 1.3.4 (Padrões de 
desenvolvimento territorial e configurações urbanas) do 
plano de trabalho da DIRUR.
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Justificativa:

Estudo original que aborda o crescimento econômico em 
multiplas escalas espaciais utilizando a implementação 
no IPEAGEO de uma ténica recente de econometria 
espacial (modelo espacial de dados em painel com efeitos 
fixos) colocando o IPEA no debate internacional sobre 
crescimento econômico regional.

Metodologia:

Para estudar os determinantes do crescimento econômico 
regional brasileiro, será implementada uma funcionalidade 
no software IPEAGEO para estimar um modelo auto-
regressivo de dados em painel com efeitos fixos. Esta 
análise terá uma abordagem multi-escalar em que 
estimações para regiões administrativas (estados e 
municípios) e funcionais (microrregiões, mesorregiões, 
etc.) serão consideradas e interpretadas. Essa metodologia 
poderá ser utilizada futuramente para estudar outras 
questões regionais.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Texto de discussão do IPEA - insere-se no item 1.3.4 do 
plano de trabalho

[1] [Data Prevista] 28/12/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Submissão para congressos

[2] [Data Prevista] 28/12/2012

[3] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] Submissão para uma revista acadêmica internacional

[3] [Data Prevista] 28/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 44

Título:
SIMT - Sistema de Informações sobre o Mercado 
de Trabalho do Turismo

Diretoria/Unidade:  DIRUR



Ciclo de Planejamento Estratégico do Ipea276

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação:
Acordo de Cooperação Técnica Ipea/Codeplan nº23/2009 
Acordo de Cooperação Ipea/Mtur nº01/2009

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Patricia Alessandra Morita

Equipe:
Margarida Hatem Pinto Coelho - engenheira Codeplan 
Reinaldo Camargo de Soares - doutor PNPD Barbara 
Lopes Franco - estagiária

Objetivo Final: 

Aperfeiçoar e atualizar estimativas regionais/
espacializadas da dimensão e perfil da mão de obra no 
setor turismo para subsidiar a formulação e a avaliação 
das políticas públicas do setor

Justificativa:

O envolvimento do Ipea nesse projeto se justifica por sua 
relevância para os formuladores de políticas públicas e se 
insere no esforço do governo em ampliar a capacidade 
de análise de um setor que tem tido papel relevante no 
conjunto das políticas públicas e demanda informações 
mais confiáveis

Metodologia:

A elaboração das estimativas partirá da compatibilização 
e cruzamento de dados da RAIS, CAGED e PNAD com 
os coeficientes de consumo turístico, levantados a 
partir de pesquisa de campo realizada pelo Ipea junto 
a estabelecimentos que operam no setor turismo para 
levantar o percentual de turistas e de residentes que 
compõem a clientela do estabelecimento. A estimação e 
implementação de aperfeiçoamentos na metodologia de 
cálculo serão realizadas mediante a utilização do SAS

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 
Nota técnica sobre as alterações metodológicas e 
compatibilização das séries estatísticas

[1] [Data Prevista] 30/06/2012

[2] Produto Outro

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas
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[2] [Descrição] 
Site para divulgação das estatísticas sobre a ocupação no 
turismo

[2] [Data Prevista] 30/12/2012

[3] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] 
Dimensão e perfil da mão-de-obra no setor turismo na 
Região Nordeste

[3] [Data Prevista] 30/06/2012

[4] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] 
Dimensão e perfil da mão-de-obra no setor turismo na 
Região Norte

[4] [Data Prevista] 30/09/2012

[5] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[5] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[5] [Descrição] 
Dimensão e perfil da mão-de-obra no setor turismo na 
Região Centro-Oeste

[5] [Data Prevista] 30/12/2012

[6] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[6] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[6] [Descrição] Apresentação dos estudos em seminários e workshops

[6] [Data Prevista] 30/09/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 45

Título:
História das Favelas do Complexo do Morro do 
Alemão

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim
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Período de Execução (Data Inicial): 08/12/2011

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: RUTE IMANISHI RODRIGUES

Equipe:
RUTE IMANISHI RODRIGUES PESQUISADOR DOUTOR EM 
FASE DE CONTRATAÇÃO

Objetivo Final: 

O objetivo principal desta pesquisa é investigar o 
histórico de formação, crescimento e consolidação das 
favelas do Complexo do Morro do Alemão, entre 1920 
e 2010, focalizando as transformações urbanas na 
área. Pretende-se reunir documentos e estatísticas que 
permitam reconstruir, em alguma medida, o passado 
destas comunidades, sobretudo com relação aos seguintes 
tópicos: i) histórico fundiário; ii) evolução da população 
e acesso aos serviços urbanos; iii) atuação de entidades 
assistenciais, agências governamentais, e associações de 
moradores. Complementarmente, pretendem-se resgatar, 
através de depoimentos de moradores, sobretudo os mais 
antigos, a memória de suas vivências sobre os tópicos 
acima. A partir dos resultados da pesquisa documental 
e depoimentos orais, pretendem-se reconciliar os dois 
níveis de informação para compreender os processos que 
marcaram as transformações urbanas das comunidades 
em estudo ao longo do tempo. Esta pesquisa servirá como 
um “estudo piloto” que poderá ser replicado para outras 
grandes favelas situadas em cidades como, por exemplo: 
Recife, Salvador, Belém, Manaus e São Paulo.

Justificativa:

A recuperação dos processos históricos que formaram e 
consolidaram as favelas do Complexo do Alemão (que 
hoje representam um bairro e uma região administrativa) 
devem trazer dados e informações importantes para a 
compreensão de alguns elementos comuns a história de 
outras favelas da cidade. Em especial, a história destas 
favelas pode revelar aspectos da ocupação e urbanização 
da área do entorno da Serra da Misericórdia, que 
concentra um grande número de favelas, muitas delas 
bastante antigas. Além disso, a história dessas favelas 
é parte indissociável da história da formação da antiga 
“Zona Suburbana” do município.
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Metodologia:

Metodologia: Revisão da bibliografia sobre o tema O 
ponto de partida do trabalho é a revisão da bibliografia 
sobre a história das favelas do Rio, em especial da área 
do Complexo do Alemão, assim como da literatura sobre 
a formação da zona suburbana do município. Além disso, 
conta-se com material já coletado para a pesquisa “O 
Projeto de Intervenção Urbanística do PAC no Complexo 
do Alemão”, realizada entre 2009-2011, pelo IPEA (IPEA/
CAIXA, 2011). Tal material encontra-se na forma de 
entrevistas gravadas, documentos e estatísticas sobre a 
área, além de contatos estabelecidos com Associações 
de Moradores e ONGs locais. Após a organização deste 
material, pretende-se dar prosseguimento à pesquisa de 
documentos, dados, mapas e estatísticas sobre as favelas 
do Complexo do Alemão, visando complementar as 
informações “faltantes” para a realização das metas 1), 2) 
e 3). Para a realização da meta 4) deverão ser utilizadas 
as entrevistas já realizadas (IPEA/CAIXA, 2011) e, além 
disso, será realizada uma nova rodada de entrevistas com 
“informantes qualificados”, especialmente dirigentes e 
(ex-dirigentes) de associações de moradores, moradores 
antigos e outros que possam relatar suas vivências no 
passado, em especial com relação às transformações 
urbanas na área e histórico fundiário. O trabalho será 
finalizado com a elaboração de um “Relatório de 
Pesquisa”, contendo as descrições e análises relativas às 
metas estipuladas.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] RELATÓRIO PARCIAL

[1] [Data Prevista] 30/06/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] RELATÓRIO FINAL

[2] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Baixa
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NOvO REGISTRO

ID: 48

Título:
Fortalecimento do extrativismo madeireiro e não 
madeireiro sustentável (no contexto do Projeto 
Rede IPEA: Economias baseadas em Bioma)

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 08/12/2011

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: João Paulo Viana e Júlio César Roma

Equipe:

Antenor Lopes de Jesus Filho - antenor.lopes@ipea.gov.
br; 3315-5432 - Técnico de Planejamento e Pesquisa; 
Francisco de Assis Costa - francisco.costa@ipea.gov.
br - Diretor da DIRUR; João Paulo Viana - jp.viana@ipea.
gov.br; 3315-5226; Técnico de Planejamento e Pesquisa; 
Júlio César Roma -julio.roma@ipea.gov.br; 3315-5432; 
Técnico de Planejamento e Pesquisa; Regina Helena Rosa 
Sambuichi - regina.sambuichi@ipea.gov.br; 3315 5487; 
Técnica de Planejamento e Pesquisa.

Objetivo Final: 

Analisar alternativas de modelos de exploração florestal 
sustentável do bioma Amazônia, as formas já em uso 
(concessões florestais, manejo florestal comunitário e 
familiar) e as que poderão se estabelecer no contexto da 
formação de mercados de novas commodities (serviços 
ambientais e ecossistêmicos), propondo medidas para o 
aperfeiçoamento de políticas públicas que resultem na 
maximização da geração de renda e empregos verdes para 
as comunidades locais.

Justificativa:

A exploração sustentável de produtos florestais 
madeireiros e não madeireiros e de serviços ambientais e 
ecossistêmicos apresenta grande potencial de geração de 
emprego e renda, principalmente na Amazônia. Entretanto, 
a exploração sustentável esbarra em dificuldades que 
serão aqui estudadas.
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Metodologia:

Levantamento de dados sobre a produção de produtos 
madeireiros e não madeireiros, sendo as duas principais 
fontes de informação a PEVS e Censo Agropecuário, 
ambos do IBGE. Além desses, há bancos de dados 
primários resultantes de pesquisa realizada pelo IDESP/
Pará. Além dessas fontes secundárias, serão realizadas 
visitas técnicas a instituições que trabalham com manejo 
de produtos da floresta, quando serão entrevistados os 
representantes e associados. Cada visita terá a duração de 
10 dias.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] Relatório Visita Técnica 1

[1] [Data Prevista] 30/01/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] Relatório Visita Técnica 2

[2] [Data Prevista] 25/02/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[3] [Descrição] Relatório Visita Técnica 3

[3] [Data Prevista] 30/06/2012

[4] Produto Relatório

[4] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[4] [Descrição] Relatório Visita Técnica 4

[4] [Data Prevista] 30/11/2012

[5] Produto Relatório

[5] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[5] [Descrição] 

Relatório: Análise agregada de todas as cadeias da 
economia de produtos florestais não madeireiros do 
Nordeste Paraense pesquisados pelo IDESP a partir de 
uma Matriz de Insumo Produto CS
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[5] [Data Prevista] 30/08/2012

[6] Produto TD

[6] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[6] [Descrição] TDs

[6] [Data Prevista] 30/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 49

Título:
Planejamento e gestão local da habitação de 
interesse social sob a vigência do Programa Minha 
Casa Minha vida

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação: Ministério das Cidades

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Cleandro Krause

Equipe: Cleandro Krause Vicente Correia Lima Neto Renato Balbim

Objetivo Final: 

Estabelecer referências para avaliação do Programa Minha 
Casa Minha Vida, a partir da produção habitacional 
observada em municípios atendidos pelo Fundo de 
Arrendamento Residencial (FAR)

Justificativa:

- MCMV com recursos do FAR impõe restrições às 
decisões locais - subvenção econômica à faixa de menor 
renda, com maior déficit habitacional - inclusão do MCMV 
no PAC - contribuição para avaliação Política Nacional de 
Habitação - contribuição com análises regionais para o 
Projeto DIRUR
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Metodologia:

- levantamento de informações e elaboração de 
diagnóstico/quadro para representar o programa e 
facilitar o entendimento de seus mecanismos e de sua 
efetiva produção habitacional, comparando-a às metas 
do PlanHab - estudo de caso junto aos diversos atores 
envolvidos na operacionalização e execução MCMV, 
de modo a compreender os efeitos do MCMV sobre os 
instrumentos urbanÃsticos e habitacionais e retratar as 
capacidades de gestão de 18 municícpios, enquadrados 
em 9 tipologias do PlanHab

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] Seminário de discussão metodológica

[1] [Data Prevista] 01/02/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] 
Relatório de pesquisa - diagnóstico/ quadro com 
representação do programa

[2] [Data Prevista] 01/04/2012

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[3] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[3] [Descrição] 
Seminário de avaliação - diagnóstico e desenho de estudo 
de caso

[3] [Data Prevista] 01/06/2012

[4] Produto Relatório

[4] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[4] [Descrição] 
Relatório de pesquisa - resultados preliminares do estudo 
de caso

[4] [Data Prevista] 01/10/2012

[5] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[5] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[5] [Descrição] Seminário de apresentação do estudo de caso

[5] [Data Prevista] 01/11/2012
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[6] Produto TD

[6] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[6] [Descrição] Texto para Discussão com resultados finais da pesquisa

[6] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 50

Título:
Análise Custo Benefício da proposta de mudança 
do Código Florestal

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 08/12/2011

Período de Execução (Data Final): 30/06/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: ANA PAULA MOREIRA DA SILVA

Equipe:

Ana Paula Moreira da Silva ana.silva@ipea.gov.br - Técnica 
de Planejamento e Pesquisa 61 3315-5450 ; Diretoria 
de estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais 
(DIRUR) Fábio Alves, fabio.alves@ipea.gov.br - Especialista 
em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Diretoria 
de Estudos e Políticas Sociais (DISOC) Gustavo luedemann-
gustavo.luedemann@ipea.gov.br - Técnico de Planejamento 
e Pesquisa - 61 3315-5552;DIRUR Regina Helena Rosa 
Sambuichi regina.sambuichi@ipea.gov.br - Técnica de

Objetivo Final: 

Avaliar a proposta do substitutivo (PL 1.876/1999) 
e emendas que revoga o atual código florestal (Lei 
4.771/65) e dispõe sobre Áreas de Preservação 
Permanente, Reserva Legal, exploração florestal e dá 
outras providências. Propor alternativas que viabilizem a 
preservação das áreas de reserva legal.

Justificativa:

Este trabalho pretende auxiliar na tomada de decisões 
a respeito da mudança do código florestal e adequação 
ambiental das propriedades, a partir da avaliação dos custos 
e benefícios econômicos da manutenção de áreas destinadas 
à conservação no interior de propriedades privadas.
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Metodologia:

a) Análise de dados de bases de imóveis rurais (INCRA/
SNCR) e do censo agropecuário. Quando os dados não 
forem suficientes, serão procurados dados na literatura e 
organizados em bancos de dados (dados de recuperação); 
b) Processamento e análise dos dados; c) Identificação 
de aspectos positivos e negativos e de pontos a serem 
aprimorados nas propostas de mudanças do código 
florestal; d) Elaboração do relatório final e) Realização de 
seminários para divulgação dos resultados

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 30/06/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 51

Título:
Estudo dos fatores impactantes no desmatamento 
na Amazônia Brasileira

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

[Aperfeiçoamento e Capacitação] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Jorge Hargrave

Equipe:

Jorge Hargrave (DIRUR/IPEA), Francisco Costa (DIRUR/
IPEA), Patrícia Morita (DIRUR/IPEA), Alexandre Ywata 
(DIRUR/IPEA), Gilberto Câmara (INPE), Luciana Soler 
(INPE), Ana Paula Aguiar (INPE).
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Objetivo Final: 

Estudar os fatores impactantes no desmatamento no 
bioma da Amazônia, no Brasil. Esse projeto será realizado 
em conjunto com pesquisadores do INPE e faz parte do 
Acordo de Cooperação Técnica assinado entre o INPE e 
o IPEA em 2011. O estudo se insere no projeto Dirur (O 
Brasil em perspectiva territorial) ao analisar as dinâmicas 
sociais, econômicas e ambientais que levam ao processo 
de desmatamento na região da Amazônia Legal.

Justificativa:

Urge que o Estado, a academia e a sociedade civil, se 
debrucem sobre o estudo das causas detalhadas do 
desmatamento e na avaliação da efetividade das políticas 
públicas implementadas. Uma maior quantidade, maiores 
refinamento e rigor de avaliações possibilitará que 
políticas novas, melhores e mais custo-efetivas sejam 
adotadas no futuro.

Metodologia:

A metodologia será baseada em modelos económetricos 
de painel, em princípio, de efeitos fixos. O trabalho 
pretende revisitar a análise desenvolvida por Hargrave, 
na sua tese de mestrado. Os estimadores serão baseados 
em modelos de defasagens espaciais de forma a capturar 
correlações entre observações espacialmente próximas. 
Essas correlações podem estar a relacionadas a diversos 
fatores econômicos importantes na análise, como, por 
exemplo, a presença de spillovers. Os estimadores serão 
todos desenvolvidos e testados em R, quando não 
estiverem já disponíveis em alguma biblioteca.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 52

Título:
Avaliação dos Resultados Atingidos pelo 
Plano Estadual de Prevenção e Controle dos 
Desmatamentos do Estado do Acre (PPCD-AC)

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012
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Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação: GTZ, Cepal, Governo do Estado do Acre

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Jorge Hargrave

Equipe:

Jorge Hargrave -jorge.hargrave@ipea.gov.br; 61-3315-
5081; Técnico de Planejamento e Pesquisa José Javier 
Gomez (Cepal), Heliandro Maia (GIZ) Monika Röper 
(consultora da GIZ)

Objetivo Final: 

O objetivo principal deste trabalho é avaliar os 
resultados do PPCD-AC em comparação com os 
objetivos estabelecidos, analisando o contexto no qual 
se desenvolveram, as experiências positivas, as lições 
aprendidas e os problemas identificados.

Justificativa: Para detalhamento ver TR impresso.

Metodologia: Para detalhamento ver TR impresso.

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[1] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[1] [Descrição] 
Your Latin encoded text: Apresentação para o Governo do 
Acre

[1] [Data Prevista] 31/07/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[2] [Descrição] 
Elaboração de relatório final de avaliação interna para o 
governo

[2] [Data Prevista] 31/08/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[3] [Descrição] 
Publicação do Relatório de Pesquisa sobre efetividade do 
PPCD-AC em combater o desmatamento

[3] [Data Prevista] 30/11/2012

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 54

Título:
Uma Contribuição à Tipologia Sub-Regional da 
Política Nacional de Desenvolvimento Regional

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 03/12/2012

Cooperação: Acordo entre IPEA e Ministério da Integração Nacional

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Carlos Wagner de Albuquerque Oliveira

Equipe:

Carlos Wagner de Albuquerque Oliveira Bruno de Oliveira 
Cruz Bernardo Alves Furtado Miguel Mateo Francisco 
Costa Leonardo Monastério Ronaldo Vasconcelos 
Guilherme Rezende Alexandre Ywata 08 bolsistas 2 
Consultores

Objetivo Final: 

Avaliar a adequação do método usado na Tipologia para 
classificar as microrregiões brasileiras e propor caminhos 
para o aperfeiçoamento da Tipologia, tanto no que se 
refere à elegibilidade das regiões-alvos das políticas de 
combate às desigualdades regionais e a vários tipos de 
situações críticas.

Justificativa:

No Brasil, o combate às desigualdades regionais medidas 
inter alia em termos de diferenciais de renda, riqueza 
e crescimento econômico tem sido um dos objetivos 
centrais das políticas públicas, ao menos desde os anos 
1950, quando se criou o Grupo de Trabalho para o 
Desenvolvimento do Nordeste.

Metodologia:

A pesquisa será predominantemente de avaliação 
metodológica, mas sem deixar de ter um componente 
fortemente empírico e aplicado. O estudo será dividido 
em duas partes. Na primeira, será desenvolvida uma 
avaliação estatística dos indicadores usados na Tipologia 
da PNDR. Na segunda, será elaborada uma proposta, em 
linhas gerais, para classificar as microrregiões por tipos de 
estrutura produtiva e dinamismo econômico.
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[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] Relatório Parcial de Pesquisa 1 (avaliação dos indicadores)

[1] [Data Prevista] 31/07/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Relatório Final (conclusões do estudo)

[2] [Data Prevista] 02/01/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 56

Título: Boletim Regional, Urbano e Ambiental

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 15/01/2013

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Carlos Wagner de Albuquerque Oliveira

Equipe:
Carlos Wagner de Albuquerque Oliveira Wilson Silva 
Fernandes

Objetivo Final: 

Levar aos pesquisadores, aos formuladores de política, 
aos governos federal, estaduais e municipais e ao público 
em geral informações sobre os diagnósticos, análises e 
prognósticos resultantes de pesquisas que contemplem 
os temas relevantes que estejam relacionados a políticas 
públicas.
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Justificativa:

O IPEA entende que a questão regional e urbana ocupa 
um importante espaço dentro de uma perspectiva 
do desenvolvimento de longo prazo. A Diretoria de 
Estudos Regionais e Urbanos, portanto, vê-se diante do 
compromisso de elaborar, editar e divulgar um boletim que 
absorva tais questões.

Metodologia: Editorial, seção de autores convidados e seções temáticas

[1] Produto Boletins

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Boletim com artigos e ensaios

[1] [Data Prevista] 17/07/2012

[2] Produto Boletins

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Boletim com artigos e ensaios

[2] [Data Prevista] 15/01/2013

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 57

Título:
Instrumentos Urbanísticos, Jurídicos e Tributários 
Para o Desenvolvimento Urbano

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 01/07/2013

Cooperação: Ministério das Cidades

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Vicente Correia Lima Neto e Cleandro Henrique Krause
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Equipe:

Bernardo Alves Furtado - bernardo.furtado@ipea.gov.br 
Cleandro Henrique Krause - cleandro.krause@ipea.gov.
br Maria da Piedade Morais - piedade@ipea.gov.br Pedro 
Humberto Bruno de Carvalho Júnior - pedro.carvalho@ipea.
gov.br Renato Nunes Balbim - renato.balbim@ipea.gov.br 
Vanessa Gapriotti Nadalin - vanessa.nadalin@ipea.gov.br 
Vicente Correia Lima Neto - vicente.neto@ipea.gov.br

Objetivo Final: 
Quadro normativo federal para o desenvolvimento urbano, 
notadamente pela Lei Federal Nº 10.257, de 10 de julho 
de 2001.

Justificativa:

Desde 2001 muitos dos municípios brasileiros 
desenvolveram os seus Planos Diretores. Atualmente, a 
fase é de implantação dos instrumentos previstos nesses 
planos. Contudo, os mesmos não são auto-aplicáveis, 
necessitando de uma análise pormenor das especificidades 
urbanísticas por tipo de cidade.

Metodologia:

Divide-se em 5 etapas: 1.Coleta de informações sobre a 
aplicação dos instrumentos urbanísticos 2.Desenho da 
metodologia para sistematização dos dados, critérios 
de agrupamento d desenho de matriz síntese 3.revisão 
bibliográfica 4.tipologia de uso dos instrumentos 
por municípios 5. Sistematização dos instrumentos 
urbanísticos e tributários passíveis de utilização para 
captação de mais valia e regulação do território urbano.

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Seminário 1 - discussão da metodologia da pesquisa e 
definição da amostra de municípios

[1] [Data Prevista] 29/02/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Relatório 1 - descrição da metodologia da pesquisa, 
amostra e primeiras impressões do problema

[2] [Data Prevista] 30/03/2012

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] 
Seminário 2 - discussão da revisão bibliográfica nacional 
e internacional e dos eixos de análise orientadores da 
construção metodológica
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[3] [Data Prevista] 30/06/2012

[4] Produto Relatório

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] 
Relatório 2 - descrição da revisão bibliográfica nacional 
e internacional e dos eixos de análise orientadores da 
construção metodológica

[4] [Data Prevista] 29/07/2012

[5] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[5] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[5] [Descrição] 
Seminário 3 - discussão da análise da base legal brasileira 
segundo recorte regional dos instrumentos urbanísticos e 
dos resultados dos estudos de casos

[5] [Data Prevista] 21/12/2012

[6] Produto Relatório

[6] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[6] [Descrição] 
Relatório 3 - análise da base legal brasileira segundo 
recorte regional dos instrumentos urbanísticos e dos 
resultados dos estudos de casos

[6] [Data Prevista] 31/01/2013

[7] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[7] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[7] [Descrição] 
Seminário 4 - apresentação e discussão da proposta 
de normativo de regulamentação e aplicação dos 
instrumentos segundo tipologia de municípios

[7] [Data Prevista] 28/06/2013

[8] Produto Relatório

[8] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[8] [Descrição] 
Relatório 4 - proposta de normativo de regulamentação 
e aplicação dos instrumentos segundo tipologia de 
municípios

[8] [Data Prevista] 28/06/2013

[9] Produto TD
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[9] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[9] [Descrição] 
Proposta de normativo de regulamentação e aplicação dos 
instrumentos segundo tipologia de municípios

[9] [Data Prevista] 28/06/2013

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 59

Título:
Desafios e soluções para desenvolver a 
sustentabilidade na agricultura brasileira

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 01/07/2013

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Regina Helena Rosa Sambuichi

Equipe:

Regina Helena Rosa Sambuichi - TPP Ana Paula Moreira 
da Silva - TPP Adriana Maria Magalhães de Moura - TPP 
Gustavo Luedemann - TPP Julio César Roma - TPP César 
Nunes de Castro - Gestor

Objetivo Final: 

Gerar e difundir conhecimentos visando subsidiar 
a formulação de políticas públicas para promover 
modelos ambientalmente mais sustentáveis de produção 
agropecuária no Brasil, considerando as especificidades 
das suas grandes regiões e biomas.

Justificativa:

Nos últimos anos, várias políticas foram implantadas 
visando desenvolver modelos de produção agropecuária 
ambientalmente menos impactantes. A análise dessas 
políticas é fundamental para orientar a formulação 
e execução de políticas atuais e futuras que visam à 
sustentabilidade ambiental do setor.
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Metodologia:

Será feito um levantamento e análise das principais 
políticas de âmbito federal que estão sendo adotadas 
para promover a sustentabilidade ambiental do setor 
agropecuário no Brasil. Serão selecionados programas e/
ou projetos inovadores para visitas de campo e estudo 
de caso. No final do projeto será organizado um livro e 
promovido um evento sobre o tema.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] Texto para Discussão (TD) com a análise geral das políticas

[1] [Data Prevista] 30/03/2012

[2] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] Artigo com a análise de políticas públicas

[2] [Data Prevista] 30/04/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[3] [Descrição] Relatório dos estudos de caso dos programas inovadores

[3] [Data Prevista] 30/11/2012

[4] Produto Livros

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] Livro organizado em capÃtulos sobre o tema do projeto

[4] [Data Prevista] 30/04/2013

[5] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[5] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[5] [Descrição] Evento organizado sobre o tema do projeto

[5] [Data Prevista] 30/05/2013

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 60

Título:
Avaliação regional do estado da conservação da 
biodiversidade brasileira

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: João Paulo Viana

Equipe:

Ana Paula Moreira da Silva - ana.silva@ipea.gov.br; 
3315-5450; Técnica de Planejamento e Pesquisa; João 
Paulo Viana - jp.viana@ipea.gov.br; 3315-5226; Técnico 
de Planejamento e Pesquisa; Júlio Cesar Roma - julio.
roma@ipea.gov.br; 3315-5412; Técnico de Planejamento e 
Pesquisa; Nilo Luiz Saccaro Junior -nilo.saccaro@ipea.gov.
br; 3315-5163; Técnico de Planejamento e Pesquisa.

Objetivo Final: 

Analisar a atuação governamental no que diz respeito às 
políticas de conservação da biodiversidade, tomando como 
referência metas nacionais e internacionais assumidas 
pelo governo brasileiro (e.g., metas do Plano Estratégico 
da Convenção sobre Diversidade Biológica para 2020), 
para indicadores que mensuram a quantidade de espécies 
ameaçadas de extinção, a proporção de áreas protegidas 
(terras indígenas, unidades de conservação de uso 
sustentável e de proteção integral), e os repositórios ex 
situ da biodiversidade, considerando as regiões Norte, Sul, 
Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.

Justificativa:

A tarefa de realizar um diagnóstico regional do estado 
de conservação da biodiversidade brasileira é gigantesca, 
considerando a acentuada riqueza de espécies e de 
ecossistemas, e ao mesmo tempo a magnitude daquilo que 
ainda falta ser conhecido ou que apresenta deficiência de 
informações. Estima-se, por exemplo, que o país teria cerca 
de 1,8 milhão de espécies, em torno de dez vezes o número 
atual de espécies conhecidas (200.000). Uma alternativa 
para se realizar tal diagnóstico é trabalhar com certas 
variáveis que funcionam como indicadoras do estado de 
conservação, como por exemplo, o número de espécies da 
flora e da fauna ameaçadas de extinção, e a quantidade ou 
área absoluta/relativa de áreas especialmente protegidas, 
tais como terras indígenas e unidades de conservação. 
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Metodologia:

O projeto partirá do levantamento das listas nacionais 
de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção, 
das áreas especialmente protegidas (terras indígenas, 
unidades de conservação de uso sustentável e de proteção 
integral), e dos repositórios ex situ da biodiversidade. A 
partir das informações obtidas será montado um sistema 
de informação geográfica, tomando como fonte principal a 
base cartográfica do IBGE na escala de 1:250.000.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 
Relatório preliminar 1 (consolidação regional do número 
de espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção)

[1] [Data Prevista] 30/08/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] 
Relatório preliminar 2 (consolidação regional da proporção 
da área ocupada por áreas especialmente protegidas)

[2] [Data Prevista] 30/10/2012

[3] Produto TD

[3] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[3] [Descrição] 
Texto para Discussão (Avaliação regional do estado da 
conservação da biodiversidade brasileira)

[3] [Data Prevista] 30/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 62

Título:
Desenvolvimento agrário regional: Integração e 
cooperação internacional na agricultura familiar e 
o papel do MDA.

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim
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Período de Execução (Data Inicial): 09/12/2011

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação:

ACT MDA-IPEA de 18/02/2011 com vigência de 24 meses 
prorrogável por igual período; (*) sem repasse de recurso, 
mas se houver necessidade de passagem será custeada 
pelo MDA.

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador:
Ernesto Galindo - ernesto.galindo@ipea.gov.br; 3315-
5437.

Equipe:

Ernesto Pereira Galindo - ernesto.galindo@ipea.gov.br; 
3315-5437 - Técnico de Planejamento e Pesquisa; João 
Paulo Viana -jp.viana@ipea.gov.br; 3315-5100; Técnico de 
Planejamento e Pesquisa; Regina Helena Rosa Sambuichi 
- regina.sambuichi@ipea.gov.br; 3315-5487; Técnico de 
Planejamento e Pesquisa.

Objetivo Final: 

Esse projeto trataria tanto da integração (regional) 
internacional quanto da cooperação (internacional) com 
foco no desenvolvimento da agricultura familiar. Além 
disso, um dos eixos temáticos para o desenvolvimento 
indicado pelo IPEA (3 - Fortalecimento do Estado, das 
instituições e da democracia)

Justificativa:

No Brasil, a agricultura familiar é responsável pela 
produção de 70% dos alimentos consumidos pelos 
brasileiros, além de movimentar cerca 10% do PIB e 
absorver 74% da mão de obra rural. No MERCOSUL 
existem cerca de 5 milhões de estabelecimentos da 
agricultura familiar, que representam 83% do total d

Metodologia:

A partir das informações obtidas será desenhado 
um quadro da distribuição das políticas públicas de 
desenvolvimento agrário no país, complementado pela 
identificação de dificuldades práticas na maior efetivação 
dessas políticas no Brasil. Será verificada também a 
existência de políticas similares com países do Mercosul. 
Com isso serão identificadas as diferenças institucionais 
entre os países e possíveis incompatibilidades e desafios 
de avançar na construção de políticas comuns para a 
região.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública
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[1] [Descrição] 
Relatório preliminar 1 (consolidação das políticas públicas 
de desenvolvimento agrário)

[1] [Data Prevista] 31/03/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] 
Relatório preliminar 2 (atuação do MDA na cooperação e 
integração internacional)

[2] [Data Prevista] 31/07/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] 
Relatório final (Desafios para o aprimoramento das 
políticas públicas de desenvolvimento agrário e sua 
adequação ao contexto regional)

[3] [Data Prevista] 30/11/2012

[4] Produto TD

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] 
Texto para Discussão (Desenvolvimento agrário: políticas 
públicas, integração e cooperação internacional)

[4] [Data Prevista] 30/11/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 63

Título:

Desenvolvimento institucional para o combate 
à desertificação e a conservação dos recursos 
hídricos e do bioma caatinga na região do 
semiárido: análise e desafios

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/02/2012

Período de Execução (Data Final): 31/07/2013
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Cooperação:
Ministério do Meio Ambiente - Secretaria de Mudanças 
Climáticas e Recursos Hídricos Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos - CGEE Universidade Federal do Piauí- UFPI

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: José Aroudo Mota e Adriana Maria M.Moura

Equipe:

José Aroudo Mota (Ipea) - jose.mota@ipea.gov.br Adriana 
Maria Magalhães de Moura (Ipea) adriana.moura@ipea.
gov.br - 61-3315-5032 Geraldo Góes (MMA)- geraldo.
goes@mma.gov.br - (61) 9166-5510 Pesquisadores 
do CGEE - a definir PNPDs - previsão de 2 bolsistas a 
contratar (1 mestre e 1 doutor)

Objetivo Final: 

Identificar os desafios e oportunidades institucionais 
nas políticas públicas de combate ao processo de 
desertificação e conservação dos recursos hídricos e do 
bioma Caatinga na região semiárida brasileira.

Justificativa:

O documento Estratégias para o Desenvolvimento do 
Semiárido, elaborado pela Secretaria Especial de Assuntos 
Estratégicos (SAE), da Presidência da República, afirma, 
categoricamente que “não há desenvolvimento para o 
Brasil se as questões do desenvolvimento do semiárido 
não foram solucionadas”. As questões do desenvolvimento 
sustentável do semiárido estão fortemente vinculadas as 
questões do combate à desertificação na região. Os novos 
cenários de mudanças climáticas que apontam, ainda, 
para a aridização do semiárido em 30 anos, provocando 
perdas de solos, capacidade produtiva, aumento de 
doenças, mais pobreza e migração. A preparação do 
Brasil para a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92) foi exclusivamente 
voltada às questões ambientais que tratavam da mudança 
do clima e da proteção da diversidade biológica, com 
foco na região Amazônica. Na lógica dos negociadores 
brasileiros as questões ambientais de biomas secos, como 
a caatinga, foram pouco consideradas. Diante desse 
distanciamento das questões ambientais das Regiões 
secas, um grupo de pesquisadores, gestores públicos e 
membros de organizações não-governamentais, com o 
apoio do Governo do Estado do Ceará, organizaram a 
Conferência Internacional sobre Clima e Desenvolvimento 
sustentável em Regiões Semiáridas (ICID 92). 
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Metodologia:

O desenvolvimento da pesquisa ocorrerá em três fases 
distintas, conforme descrito abaixo: 1) Fase preparatória 
(fevereiro de 2012 a julho de 2012): - Revisão de 
literatura sobre a temática e organização de banco para 
inserção de dados qualitativos e quantitativos relativos a 
aspectos sociais, econômicos e ambientais sobre a região 
alvo de processo de desertificação no Brasil (semiárido); 
- Identificação das questões de pesquisa e delineamento 
do relatório a ser produzido; - Identificação de instituições 
e especialistas que podem contribuir como autores dos 
capítulos do relatório; - Realização de chamada pública 
para contratação de 2 bolsistas que apoiarão a pesquisa; 
- Participação em eventos externos selecionados, de 
modo a buscar insumos e o envolvimento de parceiros; 
- Articulação com a instituição parceira - CGEE - para 
delimitação das atividades sob responsabilidade dos 
pesquisadores que apoiarão a pesquisa; - Identificação 
dos atores-chave a serem entrevistados no nível federal 
e nos estados que sofrem o processo da desertificação 
(estados nordestinos e Minas Gerais). - Estruturação 
de questionário semiestruturado para realização de 
entrevistas com atores chave nos níveis federal e estadual. 
2) Fase de produção (agosto de 2012 a março de 2013) 
: - Realização de entrevistas com os atores-chave no nível 
federal (MMA e MRE); - Realização de viagens de campo 
para as entrevistas com os atores-chave no nível estadual 
(estados do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo); - 
Inserção dos dados obtidos (quantitativos e qualitativos) 
no banco de dados; - Análise, por parte dos pesquisadores 
envolvidos, do material coletado e produzido; - Preparação 
e disseminação de um relatório preliminar para discussão; 
- Participação em e apresentações em outros encontros 
relevantes ao projeto. 3) Fase de finalização (março a 
julho de 2013): - Preparação de relatório final com os 
resultados obtidos e as atividades desenvolvidas na 
pesquisa, submetendo-o às instituições parceiras para 
análise. - Organização do relatório e do respectivo 
sumário executivo da pesquisa em formato de livro, pronto 
para diagramação e publicação, à luz dos comentários 
recebidos de revisores externos. - Preparação e realização 
de evento de divulgação e comunicação ao público 
externo sobre os resultados da pesquisa e lançamento do 
livro publicado.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 

Apresentação de relatório da fase preparatória, 
contendo: (i) revisão bibliográfica da literatura levantada; 
(ii) elaboração do referencial teórico; (iii) relação de 
atores-chave a serem entrevistados e (vi) questionários 
elaborados para coleta de dados.
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[1] [Data Prevista] 31/07/2012

[2] Produto TD

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] 
Apresentação texto para discussão (TD), com a análise 
preliminar dos dados e informações obtidas na pesquisa.

[2] [Data Prevista] 30/03/2013

[3] Produto Livros

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] 
Apresentação de livro com os resultados finais da pesquisa 
(pronto para publicação).

[3] [Data Prevista] 31/07/2013

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 65

Título:
Efeitos Econômicos, Sociais e Fiscais dos 
Investimentos da Petrobras

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 31/12/2011

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação:
Referente ao Convênio Específico nº 05 previsto no Termo 
de Cooperação nº 6000.0035340.07-4 (PETROBRAS-
IPEA-FINATEC)

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador:
Ernesto Galindo, TPP Dirur, ernesto.galindo@ipea.gov.br, 
(61
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Equipe:

Bernardo Furtado, Coordenador Dirur, bernardo.furtado@
ipea.gov.br; (61) 3315-5194 Bolívar Pego Filho, TPP Dirur, 
bolivar.pego@ipea.gov.br, (61) 3315-5059 Carlos Wagner 
Oliveira, Coordenador Dirur, carlos.wagner@ipea.gov.br, 
(61) 3315-5023 Claudio Hamilton Santos, Coordenador 
Dimac, claudio.santos@ipea.gov.br, (61) 3315-5119 
Joana Mostafa, TPP Disoc, joana.mostafa@ipea.gov.br, 
(61) 3315-5529 Pedro Herculano Souza, TPP Disoc, pedro.
ferreira@ipea.gov.br, (61) 3315-5121 Vicente Lima Neto, 
TPP Dirur

Objetivo Final: 

Analisar os impactos da atuação da PETROBRAS em 
regiões e municípios selecionados onde a empresa atua 
direta ou indiretamente, segundo o tipo de atuação, 
visando identificar oportunidades de a empresa contribuir 
com o desenvolvimento local/regional, observada as 
diferenças socioespaciais do país.

Justificativa:

A PETROBRAS, além de ser a maior empresa brasileira, 
está hoje presente em mais de 27 países, tendo 
apresentado um lucro consolidado de R$ 25,9 bilhões em 
2006. A PETROBRAS constitui-se, portanto, em um dos 
principais pilares da economia brasileira. A empresa atua 
em quase todo o território nacional

Metodologia:

A análise fiscal será baseada na análise quantitativa dos 
dados fornecidos pela empresa. A análise socioeconômica, 
urbana e ambiental se baseará em metodologia 
qualitativa, utilizando-se de estudos de caso que serão 
eleitos de acordo com tipologia proposta na primeira 
etapa. De forma geral, o trabalho pauta-se na análise de 
algumas das relações da PETROBRAS com outros atores/
elementos

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 
Seminário interno de discussão e apresentação dos 
aspectos metodológicos da pesquisa

[1] [Data Prevista] 30/04/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] 
Relatório Parcial I - RP I: Revisão do Plano de Trabalho e 
definição dos aspectos metodológicos da pesquisa

[2] [Data Prevista] 30/04/2012

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos
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[3] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[3] [Descrição] 
Seminário interno sobre os dados e resultados da pesquisa 
de campo

[3] [Data Prevista] 31/10/2012

[4] Produto Relatório

[4] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[4] [Descrição] 
Relatório Parcial II - RP II: Levantamento de dados e 
realização da pesquisa de campo

[4] [Data Prevista] 31/10/2012

[5] Produto Relatório

[5] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[5] [Descrição] Relatório Final- RF: Realização das análises técnicas

[5] [Data Prevista] 31/12/2012

[6] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[6] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[6] [Descrição] Seminário de apresentação do resultado da pesquisa

[6] [Data Prevista] 31/12/2012

[7] Produto TD

[7] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[7] [Descrição] TD com método e resultados da Pesquisa

[7] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 66

Título:
Desmatamento da Amazônia: Uma análise de 
equilíbrio geral dinâmico estocástico

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim
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Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Rodrigo Pereira

Equipe: Rodrigo Pereira (Ipea) Geraldo Goes (MMA)

Objetivo Final: 

Vamos analisar o desmatamento da Amazônia legal sob 
uma perspectiva do ciclo econômico. Construiremos um 
modelo que servirá de base para previsões do efeito de 
mudanças na dificuldade do uso da madeira (via leis mais 
rigorosas) sobre o desmatamento.

Justificativa:

É importante entender os mecanismos que explicam o 
desmatamento da Floresta amazônica para que se possa 
controlá-lo, e até mesmo otimizá-lo. Esse estudo permitirá 
um melhor entendimento desses mecanismos, bem como 
do efeito de mudanças em leis, no preço da madeira, 
tecnologia sobre o desmatamento.

Metodologia:

Faremos inicialmente uma análise descritiva da série 
histórica de desmatamento na região. Estaremos 
particularmente interessados em características como 
volatilidade e correlação com as principais variáveis 
macroeconômicas. Em seguida desenvolveremos um 
modelo DSGE (dynamic stochastic general equilibrium) 
tendo o desmatamento como variável chave. Utilizaremos 
então metodologias de calibração dos parâmetros do 
modelo de modo que este replique o melhor possível o 
comportamento dos dados.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] Texto para discussão

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

[2] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] 
Artigo em Revista de Economia Brasileira (possivelmente 
RBE ou PPE)

[2] [Data Prevista] 31/07/2013

Prioridade Média
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NOvO REGISTRO

ID: 67

Título:
DISPERSÃO DA RENDA PER CAPITA EM DIFERENTES 
ESCALAS REGIONAIS NO BRASIL

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/02/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: João Carlos Ramos Magalhães

Equipe: Guilherme Rezende

Objetivo Final: 

Testar a convergência da renda per capita para diferentes 
escalas regionais no Brasil, tanto para as divisões político-
administrativas brasileiras como para meso regiões, micro 
regiões e Áreas Mínimas de Comparação - AMCs, por 
meio do cálculo de sua dinâmica de dispersão ao longo do 
tempo.

Justificativa:

A análise e comparaçao entre as dinâmicas econômicas 
de diferentes recortes territoriais no Brasil aprofunda 
o debate proposto pela diretoria dos padrões de 
regionalização do País e das políticas de coesão territorial.

Metodologia:

Esta consiste no cálculo da dispersão da renda per 
capita entre as unidades observacionais de diversas 
escalas regionais no Brasil. Essa metodologia oferece 
resposta mais robusta e evita resultados estatisticamente 
controversos como os obtidos pelas regressões de 
crescimento a la Barro e Sala-i-Martin (1991).

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 
Permite avaliar as políticas de redução das desigualdades 
econômicas no território nacional

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 68

Título:

Dimensão espacial da mão de obra qualificada 
no Brasil (inserido no projeto “Cenários para o 
mercado de trabalho brasileiro” desenvolvido na 
DISET).

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 09/12/2011

Período de Execução (Data Final): 01/08/2013

Cooperação:

Subprograma PROREDES - cooperação com Plataforma 
Ipea: Fundação João Pinheiro Plataforma Ipea: Secretaria 
de Gestão da Informação (SAGI/MDS) Plataforma 
Ipea: Programa de Pós-graduação em Demografia do 
Departamento de estatística (UFRN)

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infra-Estrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Rafael Henrique Moraes Pereira

Equipe:

Paulo A. Meyer M. Nascimento, Técnico de Planejamento 
DISET, paulo.nascimento@ipea.gov.br Thiago Costa 
Araújo, Bolsista PNPD, DISET, thiago.araujo@ipea.gov.
br Plataforma Ipea: Fundação João Pinheiro Plataforma 
Ipea: Secretaria de Gestão da Informação (SAGI/MDS) 
Plataforma Ipea: Programa de Pós-graduação em 
Demografia do Departamento de estatística (UFRN)

Objetivo Final: 

Apresentar como os profissionais de alta qualificação (com 
nível superior de escolaridade em áreas a serem definidas) 
se encontram distribuídos ao longo do território nacional. 
A partir do Censo da Educação Superior, organizado 
pelo Ministério da Educação (MEC), busca-se apresentar 
também quais são

Justificativa:

O aquecimento da economia nos últimos anos tem 
suscitado o debate sobre a existência de escassez de 
mão de obra no Brasil, particularmente de mão de obra 
qualificada. Num país de dimensões continentais e com 
sua atividade econômica distribuída de maneira tão 
desigual ao longo do seu território, esse
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Metodologia:

A metodologia apresentada se utiliza de um conjunto 
de bases de dados públicos (SIM/DATASUS, Censo 
Demográfico 2010, Censo do Ensino Superior e PNAD) 
para mapear a distribuição espacial da mão de obra 
qualificada no Brasil bem como dos centros de ensino que 
formam esse pessoal.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 
Publicação interna da revisão bibliográfica e exploração 
dos dados sobre a mão-de-obra com ensino superior em 
áreas específicas do conhecimento no Brasil.

[1] [Data Prevista] 01/03/2013

[2] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Publicação externa do método e dos resultados obtidos 
com o estudo

[2] [Data Prevista] 01/08/2013

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 69

Título:
ELABORAÇÃO DE NORMATIvO DE AvALIAÇõES 
DE PÓS OCUPAÇÃO DAS INTERvENÇõES DE 
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 30/06/2012

Cooperação:
Com base no ACT IPEA-M.Cidades assinado em dezembro 
de 2010 DIEST

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
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Coordenador: Renato Balbim

Equipe:

Vanessa Gapriotti Nadalin (DIRUR -IPEA) Cleandro 
Henrique Krause (DIRUR -IPEA) Vicente Lima Neto 
(DIRUR-IPEA) Maria Martha Cassiolato (DIEST-IPEA) Mirna 
Quinderé (MCidades) Elzira Leão (MCidades)

Objetivo Final: 

Elaborar proposta de normativo de avaliação (matriz de 
indicadores e método de aplicação) de pós-ocupação de 
intervenções de urbanização de assentamentos precários 
realizadas no âmbito do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC)

Justificativa:

A Avaliação de Pós-Ocupação do PAC é feita com base em 
normativo da decada de 90 avaliado como inadequado 
por equipe do IPEA (ver TD sobre Meta-Avaliação). Dada 
a dimensão e a importãncia do PAC faz-se necessário 
aprimorar o normativo de avaliação, tornando-a eficaz, 
eficiente e efitiva.

Metodologia:

1)meta-avaliação do processo de avaliação do programa 
HBB 2)elaboração de estrutura lógica de uma intervenção 
“universal ou completa” 3)validação 4)elaboração 
indicadores e validação 5)elaboração normativo e 
capacitação

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Relatório de pesquisa para pactuação de metodologia e 
definição politica das etapas de trabalho

[1] [Data Prevista] 01/01/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Oficina de validação da estrutura lógica

[2] [Data Prevista] 01/01/2012

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] Oficina de validação dos indicadores

[3] [Data Prevista] 01/02/2012

[4] Produto Planos, Políticas e Propostas

[4] [Destinação] Assessoramento ao Governo
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[4] [Descrição] Edição de normativo

[4] [Data Prevista] 15/03/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 71

Título:

ELABORAÇÃO DE NORMATIvO DE AvALIAÇõES DE 
RESULTADO DAS INTERvENÇõES DE SANEAMENTO 
INTEGRADO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO (PAC)

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 30/06/2012

Cooperação:
Com base no ACT IPEA-M.Cidades assinado em dezembro 
de 2010 DIEST

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Renato BALBIM

Equipe:
Vanessa Nadalin - Cleandro Krause - Vicente Lima Neto 
(DIRUR) Marta Cassiolato (DIEST) Equipe Técnica SNSA 
Mcidades

Objetivo Final: 

Elaborar proposta de normativo de avaliação (matriz de 
indicadores e método de aplicação) de resultado das 
intervenções de saneamento integrado realizadas no 
âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

Justificativa:

Não há qualquer metodologia que possibilite ao gestor 
da politica pública avaliar as intervenções de saneamento 
ambiental. Dada a dimensão do PAC e a exigência legal 
que todas as intervenções sejam avaliadas ao final 
de sua execução, o IPEA foi chamado a elaborar essa 
metodologia e capacitar agentes.
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Metodologia:

1)Resgate da estrutura lógica de uma intervenção 
“universal ou completa” 2)levantamento de indicadores 
utilizados nos últimos 10 anos 3)elaboração de estrutura 
logica e validação 4)definição de indicadores e validação 
5)elaboração de normativo, validação e capacitação

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório de pesquisa

[1] [Data Prevista] 01/01/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Oficina de validação da estrutura lógica

[2] [Data Prevista] 01/01/2012

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] Oficina de validação dos indicadores

[3] [Data Prevista] 01/04/2012

[4] Produto Planos, Políticas e Propostas

[4] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[4] [Descrição] Elaboração e edição de normativo

[4] [Data Prevista] 01/05/2012

[5] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[5] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[5] [Descrição] Curso Capacitação gestores locais

[5] [Data Prevista] 01/06/2012

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 72

Título:
Participação no Comitê de Articulação Federativa 
(CAF) da Presidência da República.

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: ROGÉRIO BOUERI

Equipe: Equipe da CODEF

Objetivo Final: 
Promover o diálogo entre União e municípios, 
contemplando vários pontos da pauta de reivindicação do 
movimento municipalista.

Justificativa:

É um compromisso de o Governo Federal fortalecer, 
revigorar e repactuar a agenda federativa. Em 2007, o 
Comitê foi institucionalizado por decreto como instância 
consultiva da Presidência da República, no âmbito da 
Secretaria de Relações Institucionais. O comitê é formado 
por representantes de 18 minis

Metodologia:

No âmbito do CAF já foram criados seis grupos de trabalho 
interfederativos, com o objetivo de debater e construir 
consensos sobre a proposta de reforma tributária; de 
normas de cooperação federativa para prestação do 
serviço de transporte escolar; de ações de fortalecimento 
institucional e qualificação da gestão dos municípios; de 
acompanhamento das ações do Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE) e para o desenvolvimento de alternativas 
para o barateamento das tarifas e melhoria da qualidade.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[1] [Descrição] Relatório

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Média
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NOvO REGISTRO

ID: 73

Título:
valorização biotecnológica da biodiversidade 
brasileira

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/07/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Nilo Luiz Saccaro Junior

Equipe: Júlio Cesar Roma

Objetivo Final: 

Analisar os motivos da baixa geração de riqueza, no Brasil, 
através do uso biotecnológico dos recursos genéticos, 
propondo pontos prioritários a serem resolvidos para 
reverter esse quadro. Serão considerados modos de utilizar 
a bioprospecção como ferramenta para o desenvolvimento 
regional.

Justificativa:

O fomento à bioprospecção realizada legalmente por 
atores nacionais pode criar uma importante fonte de renda 
em regiões pobres, contribuindo para o desenvolvimento 
econômico aliado à redução das desigualdades regionais e 
à preservação ambiental.

Metodologia:

-Entrevistas com stakeholders e gestores públicos dos 
recursos genéticos; -Levantamento de dados do Ministério 
do Meio Ambiente sobre processos de autorização do 
uso de recursos genéticos ; -Levantamento de dados 
sobre custos de gestão de unidades de conservação; 
-Análise dos dispositivos legais que permitam repasse de 
recursos oriundos da exploração dos recursos genéticos 
diretamente à Unidades de Conservação e a programas de 
desenvolvimento de pesquisa integrada regional.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas
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[1] [Descrição] 

Levar a um maior entendimento da importância econômica 
da biotecnologia como forma de exploração sustentável 
da biodiversidade, indicando pontos prioritários a serem 
solucionados e áreas em que a bioprospecção tem se 
mostrado mais frutífera, a fim de subsidiar a formulação 
de políticas.

[1] [Data Prevista] 31/07/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 74

Título:

O Brasil e suas regiões em perspectiva: 
Mobilização de conhecimentos não publicados 
sobre as regiões do País e suas trajetórias de 
desenvolvimento

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 03/12/2012

Cooperação:
Observatório Celso Furtado de Desenvolvimento Regional 
e o MI

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Francisco de Assis Costa

Equipe: Miguel Matteo Renato Nunes Balbin Ronaldo Vasconcelos

Objetivo Final: 

Mobilizar, em parceria com o Observatório Celso Furtado 
de Desenvolvimento Regional e o MI, os conhecimentos 
disponíveis sobre as regiões do Brasil, em particular os 
não publicados, com vistas a subsidiar os diagnósticos das 
grandes regiões do País.

Justificativa:

Há um grande acervo de relatórios não publicados 
resultantes de estudos recentes, como os que 
fundamentaram o Estudo da Dimensão Territorial para 
o Planejamento, de grande interesse para os estudos 
diagnósticos das regiões do Brasil.
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Metodologia:
Seminários de apresentação dos relatórios. Produção de textos 
de atualização e complementação. Seminários de difusão e 
absorção dos resultados pelos quadros técnicos da Dirur.

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 
Seminário de apresentação dos conteúdos dos relatórios 
não publicados

[1] [Data Prevista] 31/03/2012

[2] Produto TD

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] 12 TDs de complementação/atualização dos relatórios

[2] [Data Prevista] 30/06/2012

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[3] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[3] [Descrição] 
Seminário de apresentação das complementações/
atualizaçãoes dos relatórios

[3] [Data Prevista] 31/07/2012

[4] Produto Livros

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] 
Publicação de livros com os relatórios atualizados e 
complementados

[4] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 75

Título:

A Compensação Financeira pela Utilização dos 
Recursos Hídricos para Fins de Geração de Energia 
Elétrica e seu impacto no desenvolvimento dos 
Municípios atingidos

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim
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Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação:
Está em estudo a possibilidade da ANEEL cooperar com 
o fornecimento de dados relativos à arrecadação e a 
distribuição do recurso financeiro.

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Antenor Lopes - Tel: 3315-5034

Equipe:
Leonardo Monteiro Monasterio - Tel: 3315-5506 João 
Paulo Viana - Tel 3315-5100

Objetivo Final: 

Estudar e avaliar a situação atual da Compensação 
Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos para 
Fins de Geração de Energia Elétrica (CFURH), verificando 
sua influência no desenvolvimento socioeconômico dos 
Municípios atingidos, de forma regionalmente agrupada.

Justificativa:

A CFURH é uma política pública que visa compensar 
financeiramente os Estados, DF e Municípios cujas 
áreas tenham sido afetadas ou venham ser afetadas 
por reservatórios de aproveitamentos hidrelétricos. 
Necessário se faz verificar o impacto deste recurso no 
desenvolvimento dos Municípios atingidos.

Metodologia:

Levantamento de dados nas seguintes fontes de 
informação: - Bancos de dados disponibilizados no sítio da 
ANEEL - discriminar os Municípios atingidos e beneficiados 
pela CFURH; - IDH das localidades estudadas - PNUD; 
- Repasses do Fundo de Participação dos Municípios - 
banco de dados da FINBRA; - EPE (Empresa de Pesquisa 
Energética) - verificar as novas áreas que se planejam 
instalar reservatórios hidrelétricos. As informações obtidas 
terão tratamentos estatísticos com o auxílio de um PNPD.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório de pesquisa

[1] [Data Prevista] 30/06/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Relatório de pesquisa
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[2] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 76

Título:
Grupo de Trabalho Interministerial “Política 
Nacional de Florestas Plantadas”.

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Grupos de trabalho (GT)] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Antenor Lopes - Tel: 3315-5034

Equipe:

Vários órgãos participantes: Secretaria de Assuntos 
Estratégicos; Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; Ministério da Fazenda; Ministério das 
Relações Exteriores; Ministério de Minas e Energia; Ministério 
do Desenvolvimento Agrário; Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior; Ministério do Meio Ambiente; 
e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Objetivo Final: 

Formular diretrizes para a estruturação de uma Política 
Nacional de Florestas Plantadas. Especificamente, 
pretende-se apresentar os principais marcos regulatórios 
que normatizam questões relativas aos insumos 
energéticos derivados de biomassa com a finalidade de 
produzir energia elétrica.

Justificativa:

Verifica-se que o setor florestal pode vir a ser uma atividade 
estratégica para o desenvolvimento do Brasil, tanto no 
campo agroindustrial, quanto no energético, seja para 
suprimento do mercado interno, seja para a exportação.

Metodologia:
Levantamento das normas oficiais (Leis, Decretos, 
Resoluções, Portarias, etc.) afetas à questão do uso da 
madeira para produção de energia.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório Final
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[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 78

Título:
Avaliação de Políticas Públicas de Meio Ambiente 
no Brasil

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/02/2012

Período de Execução (Data Final): 31/07/2013

Cooperação: Tribunal de Contas da União - TCU

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador:
Adriana Maria Magalhães de Moura - adriana.moura@
ipea.gov.br

Equipe:
Adriana Maria Magalhães de Moura - adriana.moura@
ipea.gov.br PNPD - Assistente de Pesquisa I (graduado) 
por 8 meses.

Objetivo Final: 
Propor metodologia e sistemática para o 
acompanhamento e a avaliação de políticas públicas de 
meio ambiente no Brasil.

Justificativa:

Justificativa: Já é consenso entre especialistas em políticas 
públicas e gestores governamentais, que a melhoria 
das ações de governo, em termos da clássica tríade 
efetividade/eficácia/eficiência, passa necessariamente 
pelo aprimoramento do circuito que vai da formulação e 
implementação de políticas e programas até a sua avaliação e 
redesenho, quando pertinente. No Brasil, a institucionalização 
da avaliação no ciclo de gestão das políticas públicas é parte 
do processo mais amplo de construção da democracia, onde 
um conjunto de controles, de diferentes naturezas, foi se 
estabelecendo a partir da Constituição de 1988. O crescente 
interesse dos governos nos estudos de avaliação de políticas 
e programas está relacionado às questões de efetividade, 
eficiência, accountability e desempenho da gestão pública, 
já que estes estudos constituem-se em ferramenta para 
gestores, formuladores e implementadores de programas e 
políticas públicas. 
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Metodologia:

O desenvolvimento da pesquisa ocorrerá meio das 
seguintes etapas, conforme abaixo: 1 - Revisão 
bibliográfica sobre a temática e proposta (por meio de 
um Texto para Discussão-TD) de uma metodologia para a 
avaliação de políticas públicas ambientais 2 - A partir da 
metodologia desenvolvida, será avaliada a estrutura de 
governança ambiental para a implementação de políticas 
ambientais federais. A análise compreende o arcabouço 
institucional de gestão ambiental na esfera federal, que 
abrange as seguintes instituições: Ministério do Meio 
Ambiente, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Instituto Chico 
Mendes - ICMBio e Conselho Nacional do Meio Ambiente 
- CONAMA. 3 - Proposta de estrutura de avaliação 
sistemática de políticas ambientais no Ipea/Dirur como 
“observatório” de políticas públicas ambientais no Brasil. 
4 - Apresentação dos resultados finais da pesquisa e 
publicação dos seus resultados sob a forma de relatório. 

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 
Texto para Discussão (TD) com apresentação da proposta 
metodológica para a avaliação de políticas ambientais.

[1] [Data Prevista] 30/06/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] 
Relatório com a avaliação do arcabouço institucional de 
gestão ambiental (estrutura de governança) na esfera 
federal.

[2] [Data Prevista] 10/12/2012

[3] Produto Planos, Políticas e Propostas

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] 

Proposta de estrutura de monitoramento de políticas 
públicas ambientais (“observatório”) visando o 
acompanhamento e a avaliação sistemática de planos, 
programas e projetos governamentais na área ambiental.

[3] [Data Prevista] 31/07/2013

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 79

Título:

Título do projeto: Padrões de desenvolvimento 
agrícola e configurações urbano-rurais: 
Componente 1: Sistemas agrários e trajetórias 
tecnológicas na agricultura brasileira

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação: Plataforma Ipea (Rede Ipea-Anips)

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Francisco de Assis Costa e César Castro

Equipe:

Antenor Lopes de Jesus Filho -antenor.lopes@ipea.gov.
br; 3315-5432 - Técnico de Planejamento e Pesquisa; 
Ernesto Pereira Galindo - ernesto.galindo@ipea.gov.br; 
3315-5437 - Técnico de Planejamento e Pesquisa; João 
Paulo Viana - jp.viana@ipea.gov.br; 3315-5100; Técnico 
de Planejamento e Pesquisa; Júlio César Roma - julio.
roma@ipea.gov.br; 3315-5432; Técnico de Planejamento 
e Pesquisa; Regina Helena Rosa Sambuichi - regina.
sambuichi@ipea.gov.br; 3315 5487; Técnico de 
Planejamento e Pesquisa.

Objetivo Final: 

Delimitar as trajetórias tecnológicas prevalecentes nas 
agriculturas regionais, os padrões de relações entre elas 
na definição de territórios rurais e sistemas agrários e 
as configurações urbano-industriais que protagonizam 
em cadeias de valor e suas agregações locais, estaduais, 
nacionais.

Justificativa:

Uma dimensão da territorialidade brasileira se expressa 
nos seus sistemas agrários, os quais se organizam em 
trajetórias tecnológicas concorrentes. Uma leitura do Brasil 
rural e suas projeções urbanas com base nessas noções 
é necessária para da conta de questões estratégicas do 
desenv. do País.
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Metodologia:

1.Delimitação das trajetórias tecnológicas rurais para cada 
macro-região do País com base nos Censos Agropecuários 
de 1995 e de 2006 utilizando a metodologia descrita em 
Costa (2009a). 2.Modelagem da evolução das trajetórias 
delimitadas entre os anos de 1990 e 2010 conforme Costa 
(2009b; 3.Qualificação do contexto institucional respectivo 
de cada trajetória em cada região; 4.Delimitação territorial 
e análise dos grandes sistemas agrários brasileiros;

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 
Relatório encaminhando o banco de dados com as 
trajetórias delimitadas nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste

[1] [Data Prevista] 31/03/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] 
Seminários regionais de validação da trajetórias 
delimitadas

[2] [Data Prevista] 31/05/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[3] [Descrição] 
Relatório analítico da dinâmica das trajetórias nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste

[3] [Data Prevista] 30/07/2012

[4] Produto Relatório

[4] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[4] [Descrição] 
Relatórios analíticos dos sistemas agrários intra-regionais 
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste

[4] [Data Prevista] 30/09/2012

[5] Produto TD

[5] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[5] [Descrição] Texto para Discussão

[5] [Data Prevista] 30/12/2012

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 80

Título:
O Brasil em perspectiva territorial. Componente 
3 - Capacitação: ciclo de seminários O Brasil em 
Perspectiva Territorial

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

[Aperfeiçoamento e Capacitação] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Infra-Estrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Renato BALBIM

Equipe: Rafael Pereira

Objetivo Final: 

A partir da fundamentação e formulação teórica acerca 
do Território como categoria de análise, contribuir com a 
elaboração do Projeto DIRUR 2011-2014, capacitando 
seus pesquisadores

Justificativa:

O Ciclo de conferencias proposto e a publicação de seu 
material se justificam segundo o objetivo atual da DIRUR 
de elaborar e consolidar um Projeto da diretoria até 2014 
que tem como principal categoria de analise o território.

Metodologia:
- Realização de 04 Conferencias - Relatórios de cada uma 
das conferências - Relatório geral do ciclo - Publicação das 
conferencias

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Realização Conferencia 01

[1] [Data Prevista] 10/04/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Realização Conferencia 02
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[2] [Data Prevista] 30/04/2012

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] Realização Conferencia 03

[3] [Data Prevista] 15/05/2012

[4] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] Realização Conferencia 04

[4] [Data Prevista] 30/05/2012

[5] Produto Relatório

[5] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[5] [Descrição] Relatórios de cada uma das conferências

[5] [Data Prevista] 01/08/2012

[6] Produto Relatório

[6] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[6] [Descrição] Relatório geral do ciclo

[6] [Data Prevista] 01/09/2012

[7] Produto Boletins

[7] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[7] [Descrição] Publicação das conferencias

[7] [Data Prevista] 01/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 81

Título:
A agricultura no Nordeste brasileiro: situação 
atual e perspectivas.

Diretoria/Unidade:  DIRUR
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[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 03/04/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: César Nunes de Castro

Equipe: César Nunes de Castro

Objetivo Final: 
Avaliar a situação atual da agricultura na região Nordeste 
do Brasil e as perspectivas de desenvolvimento futuras.

Justificativa:

A agricultura no Brasil é, historicamente, umas das 
principais bases da economia do país, desde os primórdios 
da colonização até o século XXI, evoluindo das extensas 
monoculturas para a diversificação da produção. Para 
Norman Borlaug, Nobel da Paz de 1970, em visita ao 
Brasil em 2004, o país deve se tornar o maior destaque 
na agricultura. Enquanto os Estados Unidos já exploram 
toda a sua área agricultável, o Brasil ainda dispõe de 
cerca de cento e seis milhões de hectares de área fértil a 
expandir - um território maior do que a área de França e 
Espanha somadas. O objetivo desse estudo é o de avaliar 
a situação atual da agricultura nordestina, identificar 
limitações ao seu desenvolvimento e debater propostas de 
políticas públicas que possam contribuir para a ampliação 
da produção agrícola regional com a geração de empregos 
e renda para a população do Nordeste do Brasil.

Metodologia:

Para se atender aos objetivos propostos pelo estudo, 
uma ampla pesquisa sobre o assunto será realizada em 
fontes de informações secundárias. Essas informações 
serão coletadas em periódicos científicos, em livros, em 
dissertações de mestrado e teses de doutorado e na 
internet.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 30/04/2012

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 82

Título:
A agricultura na região Norte: situação atual e 
perspectivas.

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/04/2012

Período de Execução (Data Final): 31/07/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s): Sim

Coordenador: César Nunes de Castro

Equipe: César Nunes de Castro

Objetivo Final: 
Avaliar a situação atual da agricultura na região Norte do 
Brasil e as perspectivas de desenvolvimento futuras.

Justificativa:

A agricultura no Brasil é, historicamente, umas das 
principais bases da economia do país, desde os primórdios 
da colonização até o século XXI, evoluindo das extensas 
monoculturas para a diversificação da produção. Para 
Norman Borlaug, Nobel da Paz de 1970, em visita ao 
Brasil em 2004, o país deve se tornar o maior destaque 
na agricultura. Enquanto os Estados Unidos já exploram 
toda a sua área agricultável, o Brasil ainda dispõe de 
cerca de cento e seis milhões de hectares de área fértil a 
expandir - um território maior do que a área de França e 
Espanha somadas.  O objetivo desse estudo é o de avaliar 
a situação atual da agricultura da região Norte, identificar 
limitações ao seu desenvolvimento e debater propostas de 
políticas públicas que possam contribuir para a ampliação 
da produção agrícola regional com a geração de empregos 
e renda para a população do Norte do Brasil.

Metodologia:

Para se atender aos objetivos propostos pelo estudo, 
uma ampla pesquisa sobre o assunto será realizada em 
fontes de informações secundárias. Essas informações 
serão coletadas em periódicos científicos, em livros, em 
dissertações de mestrado e teses de doutorado e na 
internet.

[1] Produto Artigo para livro, revista ou boletim
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[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/07/2012

NOvO REGISTRO

ID: 83

Título:
A agricultura na região Centro-Oeste: situação 
atual e perspectivas.

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/08/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: César Nunes de Castro

Equipe: César Nunes de Castro

Objetivo Final: 
Avaliar a situação atual da agricultura na região Centro-
Oeste do Brasil e as perspectivas de desenvolvimento 
futuras.

Justificativa:

A agricultura no Brasil é, historicamente, umas das 
principais bases da economia do país, desde os primórdios 
da colonização até o século XXI, evoluindo das extensas 
monoculturas para a diversificação da produção. Para 
Norman Borlaug, Nobel da Paz de 1970, em visita ao 
Brasil em 2004, o país deve se tornar o maior destaque na 
agricultura. Enquanto os Estados Unidos já exploram toda 
a sua área agricultável, o Brasil ainda dispõe de cerca de 
cento e seis milhões de hectares de área fértil a expandir 
- um território maior do que a área de França e Espanha 
somadas. O objetivo desse estudo é o de avaliar a situação 
atual da agricultura da região Centro-Oeste, identificar 
limitações ao seu desenvolvimento e debater propostas de 
políticas públicas que possam contribuir para a ampliação 
da produção agrícola regional com a geração de empregos 
e renda para a população do Centro-Oeste do Brasil.
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Metodologia:

Para se atender aos objetivos propostos pelo estudo, 
uma ampla pesquisa sobre o assunto será realizada em 
fontes de informações secundárias. Essas informações 
serão coletadas em periódicos científicos, em livros, em 
dissertações de mestrado e teses de doutorado e na 
internet.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 84

Título:
Planejamento DIRUR 2012. O Brasil em perspectiva 
territorial

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

[Aperfeiçoamento e Capacitação] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Renato Balbim

Equipe: Todos os servidores da DIRUR

Objetivo Final: 
Elaborar e pactuar com todos os servidores da DIRUR o 
Projeto O Brasil em sua Perspectiva Territorial

Justificativa:

A DIRUR vem estruturando um projeto próprio que oriente 
suas pesquisas. O Projeto DIRUR tenta dar elementos 
conceituais, metodológicos e empíricos para superar a 
visão setorial e fragmentada das ações. É necessário criar 
e pactuar os elementos gerenciais para a execução das 
novas tarefas.
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Metodologia:

- Organizar e coordenador os PTs da DIRUR em 
torno do Projeto DIRUR - Organizar as equipes de 
trabalho da DIRUR - Estruturas processos e cadeia de 
responsabilidades

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Seminário metodológico DIRUR

[1] [Data Prevista] 01/02/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Oficina planejamento Coordenação Sustentabilidade

[2] [Data Prevista] 01/04/2012

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] Oficina planejamento Coordenação Urbano

[3] [Data Prevista] 02/04/2012

[4] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] Oficina planejamento Coordenação Regional

[4] [Data Prevista] 03/04/2012

[5] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[5] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[5] [Descrição] Oficina planejamento Coordenação Federativo

[5] [Data Prevista] 04/04/2012

[6] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[6] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[6] [Descrição] Oficina de planejamento DIRUR

[6] [Data Prevista] 01/06/2012

[7] Produto Relatório
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[7] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[7] [Descrição] 
Relatório síntese com a analise dos mecanismos e 
processos de trabalho na DIRUR

[7] [Data Prevista] 30/12/2012

[8] Produto Planos, Políticas e Propostas

[8] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[8] [Descrição] Projeto DIRUR

[8] [Data Prevista] 01/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 85

Título:
Economia de Ecossistemas e da Biodiversidade - 
TEEB-Brasil

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 10/12/2011

Período de Execução (Data Final): 20/12/2013

Cooperação:
Ministério do Meio Ambiente - MMA Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Júlio César Roma

Equipe:

Júlio César Roma - julio.roma@ipea.gov.br; 3315-5432; 
Técnico de Planejamento e Pesquisa; Nilo Luis Saccaro 
Junior - nilo.saccaro@ipea.gov.br; 3315- 5163; Técnico 
de Planejamento e Pesquisa; Sandra Silva Paulsen 
- sandra.paulsen@ipea.gov.br, 3315-5040; Técnica 
de Planejamento e Pesquisa; Lucas Ferreira Mation 
- lucas.mation@ipea.gov.br, 3315-5295 - Técnico de 
Planejamento e Pesquisa
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Objetivo Final: 

Promover um melhor entendimento do valor econômico 
dos serviços ecossistêmicos brasileiros, com vistas a levá-
los em consideração de maneira mais apropriada nos 
processos de tomada de decisão de política pública.

Justificativa:

Até o momento, os serviços ecossistêmicos têm tido 
um papel menor nas políticas públicas, basicamente 
devido ao fato destes serem pouco visíveis e sua 
disponibilidade contínua ser uma premissa equivocada, o 
que tem causado perda do capital natural brasileiro, com 
consequências de longo prazo.

Metodologia:

Identificação e envolvimento da estrutura executiva e 
de potenciais parceiros do projeto; Identificação das 
questões de pesquisa e delineamento do relatório do 
TEEB-Brasil; Identificação de instituições e especialistas 
que contribuirão como autores dos capítulos do relatório; 
Condução de pesquisa de apoio, incluindo levantamentos 
bibliográficos e a consolidação dos resultados; 
Participação de eventos externos selecionados, de modo a 
buscar insumos e o envolvimento de parceiros.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Apresentação de relatório preliminar sobre a literatura 
levantada na fase preparatória

[1] [Data Prevista] 30/03/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 

Apresentação de paper na “TEEB Conference 2012”, a ser 
realizada em maio na cidade de Leipzig (Alemanha). Obs: 
condicionada ao processo de seleção de trabalhos, cujo 
resultado será divulgado em dezembro de 2011.

[2] [Data Prevista] 30/03/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[3] [Descrição] 
Apresentação de relatório preliminar sobre os trabalhos 
desenvolvidos na fase de execução, durante a Rio+20

[3] [Data Prevista] 22/06/2012

[4] Produto Livros

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas
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[4] [Descrição] 
Apresentação do livro com os resultados do projeto TEEB-
Brasil

[4] [Data Prevista] 20/12/2013

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 87

Título:
Estimativas dos efeitos das emancipações 
municipais: análise a partir de regressões de 
descontinuidade e áreas censitárias

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: ROGÉRIO BOUERI

Equipe:
LEONARDO MONASTÉRIO, LUCAS FERREIRA MATION e 
MARLY MATIAS SILVA

Objetivo Final: 
Estimar os impactos econômicos e sociais das 
emancipações municipais através de métodos 
econométrico.

Justificativa:

Apesar da intensa criação de municípios pós 1988, ainda 
faltam estimativas robustas que, utilizando os métodos 
apropriados, sejam capazes de estimar os resultados 
dessas mudanças. A construção de um contra-factual 
apropriado permite que se estimem os custos e benefícios 
das emancipações.

Metodologia:

- Construção de um banco de dados georreferenciado que 
compatibilize os censos das últimas décadas, a partir das 
áreas censitárias. - Estatísticas descritivas dos municípios 
emancipados e os não emancipados - Levantamento dos 
plebiscitos municipais e seus resultados - Aplicação do 
métodos de regressão de descontinuidade - Depuração e 
testes adicionais.

[1] Produto Relatório
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[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] Relatório

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 88

Título: Revista Planejamento e Políticas Públicas (PPP)

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Bruno Oliveira Cruz

Equipe: Leonardo Monasterio Francisco Souza Filho

Objetivo Final:  Editar a Revista PPP

Justificativa:

A Revista PPP tem 20 anos de existência e ocupa 
um espaço importante na produção acadêmica no 
país. Cumpre o papel do IPEA de disseminador do 
conhecimento e do debate tanto acadêmico como de 
políticas públicas.

Metodologia:

A Revista PPP recebe artigos em quatro idiomas, submete 
os artigos a dois pareceristas e em caso de discordância 
de pareceres submete ainda a um terceiro parecerista. 
Concluído esse processo ela é encaminhada para revisão e 
publicação.

[1] Produto Revistas
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[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] Publicação de da PPP número 38

[1] [Data Prevista] 31/07/2012

[2] Produto Revistas

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] Publicação de da PPP número 39

[2] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 89

Título:
Análise da Dinâmica Industrial em Termos 
Regionais; uma Análise Exploratória partir da RAIS

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Bruno de Oliveira Cruz

Equipe: Buno de Oliveira Cruz Bolsista Consultor

Objetivo Final: 

Analisar a distribuição espacial da atividade econômica 
a partir dos registros administrativos da RAIS/MTE, 
enfocando a dinâmica de microrregiões industriais, 
em termos de participação, diversificação setorial das 
microrregiões e nos empregos e ocupações.

Justificativa:

Há uma reconfiguração espacial da indústria no país, com 
implicações sobre o desenvolvimento de microrregiões. 
Este trabalho objetiva, portanto, aprofundar estas 
observações a partir da rica base de dados da RAIS.
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Metodologia:

Analisar os microdados da RAIS em nível de microrregião, 
em especial no setor industrial. Nos últimos tem-se 
observado uma desconcentração da indústria, a despeito 
da redução da participação deste setor no produto. Assim, 
de forma a compreender este fenômeno, pretende-se 
complementar a análise focando na especialização ou 
diversificação da microrregião, pretende-se utilizar a 
distribuição setorial dos empregos formais nas indústrias 
de transformação.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório a ser publicado como Texto para Discussão

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 90

Título:
Politica Habitacional e Assentamentos Informais: 
Lições de Experiências Nacionais e Internacionais

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Maria da Piedade Morais

Equipe:
Maria da Piedade Morais (TPP) Raony Nogueira (Bolsista 
PNPD) Autores dos capítulos e pareceristas, editorial do 
Ipea
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Objetivo Final: 

Organizar um Livro sobre o tema da habitação e 
assentamentos informais com artigos de diversos 
paises e a participação de pesquisadores nacionais e 
internacionais. O livro divide-se em 3 partes: Condições 
de Moradia e Politicas Habitacionais, Mercado de Terras 
e Experiências em Regularização Fundiária e Urbanização 
de Favelas. Participam do livro pesquisadores do Brasil, 
Argentina, Cuba, Peru, México, Estados Unidos, África do 
Sul, Portugal, Franca, Holanda, Singapura e Índia.

Justificativa:

A realização de estudos com foco em politica habitacional 
e assentamentos informais é um dos temas de pesquisas 
mais relevantes para entender os problemas urbanos da 
atualidade, com a adoção de uma perspectiva comparada 
de problemas socioambientais comuns aos diferentes 
países em desenvolvimento e em problemas habitacionais 
de países desenvolvidos, das diferentes soluções adotadas 
para mitiga-los e traz importantes insumos para a 
elaboração de políticas publicas na área de habitação 
e assentamentos informais. O publico alvo da pesquisa 
são formuladores de política das diferentes esferas do 
governo, pesquisadores e acadêmicos nacionais, agências 
de fomento, companhias de habitação, ONGs e publico em 
geral.

Metodologia:

Encerrado Call for papers do livro e a tradução dos artigos 
de inglês, francês e espanhol para português. No momento 
estamos fazendo a revisão técnica dos artigos traduzidos, 
para reenvio ao editorial para revisão final da língua 
portuguesa, editoração e publicação. Haverá a divulgação 
do livro em seminários específicos e nos fóruns relevantes 
da área urbana e políticas publicas. O livro é composto 
por artigos de diferentes universidades brasileiras, latino-
americanas, europeias, africanas e asiáticas e agencias 
multilaterais de fomento como o Banco Mundial e o 
UnHabitat, OCDE, BID, IPC, pesquisadores individuais e 
representantes de diferentes ONGs ligadas aos temas da 
habitação e assentamentos informais.

[1] Produto Livros

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Publicação do Livro “Politica Habitacional e 
Assentamentos Informais: Lições de Experiências 
Nacionais e Internacionais”

[1] [Data Prevista] 17/12/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas
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[2] [Descrição] 
Seminário para lançamento do livro e Divulgação dos 
Resultados

[2] [Data Prevista] 21/12/2012

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 91

Título:
Montagem e Manutenção de Banco de 
Dados Fiscais para os municípios da Região 
Metropolitana de Brasília

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: José Hamilton de Oliveira Bizarria

Equipe: Projeto Individual

Objetivo Final: 

Levantar e sistematizar dados estatísticos de finanças 
públicas, referentes aos municípios da Região 
Metropolitana de Brasília, com o objetivo de subsidiar a 
elaboração de estudos e análises da coordenação.

Justificativa:

Os estudos e trabalhos sobre os municípios da Região 
Metropolitana de Brasília, principalmente na área fiscal, 
a serem desenvolvidos pela CODEF/DIRUR estão a exigir 
uma grande quantidade de dados estatísticos. Esforço 
deve ser feito para complementar a base de dados do 
IPEADATA.

Metodologia:
Serão elaborados arquivos e planilhas sobre a situação 
fiscal dos municípios da RM de Brasília, para utilização por 
todos os técnicos da Diretoria.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Relatório contendo síntese das informações obtidas, 
acompanhado de arquivos e planilhas.
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[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 92

Título:
A Competitividade Brasileira e os Acordos 
Climáticos: Desafios e Oportunidades

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Maria Bernadete Gutierrez

Equipe: Maria Bernadete Gutierrez

Objetivo Final: 

Identificação dos riscos à competitividade e ao 
crescimento da indústria brasileira, identificando os riscos 
para o país das novas trajetórias tecnológicas que se 
vislumbram, das ameaças tributárias à competitividade 
brasileira e, finalmente, a formular a estratégia ótima de 
investimentos no setor.

Justificativa: Maiores informações ver TR impresso

Metodologia: Maiores informações ver TR impresso

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 30/06/2012

[2] Produto TD
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[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 

[2] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 93

Título:
CARACTERIZAÇÃO E TIPOLOGIA DE 
ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS: ESTUDOS DE CASO 
BRASILEIROS

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação:

Projeto elaborado em rede com 06 Instituições vinculadas 
a ANIPES: Instituto Pereira Passos (IPP-RJ), Instituto Jones 
dos Santos Neves (IJSN-ES), Fundação Joaquim Nabuco 
(FUNDAJ-PE), Instituto Ipardes (PR) e Secretaria de 
Planejamento do Estado do Amazonas e Idesp (PA)

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Maria da Piedade Morais

Equipe:

Maria da Piedade Morais Cleandro Henrique Krause 
Vicente Correia Lima Neto Raony Nogueira - Bolsista 
PNPD Coordenadores Estaduais e Bolsistas do Projeto 
nos Estados Autores convidados que participaram dos 
worshops do Projeto
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Objetivo Final: 

Publicação de um livro a partir dos relatórios estaduais 
do Projeto Ipea/Anipes, elaborados pelas 06 instituições 
filiadas a ANIPES: IPP, Instituto Jones dos Santos 
Neves, Fundaj, Ipardes, SEPLAM-AM, Idesp. O projeto 
original pretendeu realizar um estudo comparativo e 
caracterização socioeconômica dos assentamentos 
precários, em regiões metropolitanas e municípios 
selecionados do país, com base em indicadores sociais, 
econômicos, ambientais e territoriais georreferenciados

Justificativa:

A mensuração e caracterização dos assentamentos 
precários no Brasil é condição imprescindível para a 
formulação de políticas públicas efetivas. Não obstante 
o esforço para mensuração e caracterização desses 
assentamentos, as estatísticas obtidas, a partir dos dados 
do Censo Demográfico 2000 do IBGE, válidas para o 
planejamento em escala nacional, apresentam numerosas 
distorções na escala local. Os dados censitários do IBGE, 
embora sejam os únicos a permitirem comparabilidade 
nacional da precariedade habitacional guardam, em geral, 
pouca correspondência com os cadastros municipais, 
quando existentes. Nesse contexto, o presente projeto, 
que vem sendo desenvolvido pelo IPEA e pelas instituições 
integrantes do PROREDES, objetivou a sistematização 
e análise de estudos acadêmicos e técnicos sobre os 
assentamentos precários de cada município ou região 
metropolitana selecionada. Assim como o levantamento 
e cruzamento de diferentes bases cartográficas relevantes 
para o entendimento destes assentamentos. A fase final 
do projeto refere-se a revisão e divulgação dos relatórios 
nos estados em um site para o projeto no Ipea e a 
elaboração de um livro pelo Ipea , para um publico mais 
amplo

Metodologia:

A pesquisa ocorreu em duas fases. A primeira fase 
envolveu a elaboração de um diagnóstico preliminar 
das áreas de estudo da pesquisa a partir de resenha de 
estudos técnicos e acadêmicos, do levantamento e análise 
de cartografias, desenvolvimento de instrumento de coleta 
de dados sobre as condições físicas, socioeconômicas e 
ambientais dos assentamentos precários e elaboração 
dos relatórios- (concluída). A segunda fase envolve a 
elaboração de artigos síntese a partir dos relatórios 
estaduais, aa elaboração de um site para o projeto e 
a publicação de 1 livro contendo os relatórios síntese 
e artigos de autores convidados que participaram dos 
nossos workshops de discussão.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas
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[1] [Descrição] 
Revisão dos 06 relatórios estaduais e dos capítulos sobre 
a caracterização dos assentamentos precários

[1] [Data Prevista] 30/04/2012

[2] Produto Livros

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Revisão, Editoração e Publicação de 01 Livro síntese da 
pesquisa

[2] [Data Prevista] 28/09/2012

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] Divulgação do livro em Seminários e Workshops

[3] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 94

Título:
Direito à Agua, acesso a serviços de saneamento e 
justiça socioambiental na América Latina

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 21/12/2012

Cooperação: Ipea, Universidade de NewCastle, UFMG e Rede Waterlat

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Maria da Piedade Morais
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Equipe:

Maria da Piedade Morais- IPEA Esteban Castro - 
Universidade de NewCastle Leo Heller- DESA-UFMG 
Raony Nogueira - bolsista PNPD Bolsista contratado 
Autores dos capítulos, membros do Waterlat e convidados 
Revisores e Tradutores contratados pelo Editorial do Ipea

Objetivo Final: 

Organizar um Livro sobre o tema de saneamento básico 
e justiça socioambiental a partir dos artigos apresentados 
no Seminário Internacional da Rede Water Lat “Tensão 
entre justiça ambiental e justiça social na América Latina: 
o caso da gestão da água”

Justificativa:

A realização de estudos com foco na América Latina da 
uma perspectiva comparada de problemas socioambientais 
comuns aos diferentes países do continente e das 
diferentes soluções adotadas para resolve-los e traz 
importantes insumos para a elaboração de politicas 
publicas na área de saneamento e gestão de recursos 
hídricos. O publico alvo da pesquisa são formuladores de 
politica das diferentes esferas do governo, pesquisadores, 
acadêmicos, companhias de saneamento, ONGs e publico 
em geral.

Metodologia:

Leitura dos artigos, seleção dos artigos mais 
representativos da realidade latino-americana, edição 
dos artigos, editoração, publicação e divulgação do livro 
em seminário especifico e nos fóruns relevantes. O livro 
será composto por artigos de diferentes universidades 
latino-americanas e algumas universidades europeias que 
pesquisam a América Latina, de pesquisadores individuais 
e representantes de diferentes ONGs ligadas aos temas da 
agua, saneamento básico e meio ambiente.

[1] Produto Livros

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Publicação do Livro “Direito à Agua, acesso a serviços de 
saneamento e justiça socioambiental na América Latina”

[1] [Data Prevista] 21/12/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Seminário para lançamento do livro e Divulgação dos 
Resultados

[2] [Data Prevista] 21/12/2012

Prioridade Baixa
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NOvO REGISTRO

ID: 95

Título:
Metodologia de Análise das Propostas de Divisão 
Estadual

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/06/2013

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Rogério Boueri

Equipe: Paulo de Tarso Francisco de Assis

Objetivo Final: 
Delinear metodologia de análise para avaliação dos 
impactos econômicos, sociais e financeiros da propostas 
de divisão estadual que tramitam no congresso nacional.

Justificativa:

Existem atualmente tramitando no Congresso Nacional 
doze proposições para criação de novos estados na 
federação brasileira. Essa aspiração de emancipação 
política tem diversas causas, bem como consequências 
importantes, não apenas sob o aspecto regional ou 
estadual, mas também para a federação.

Metodologia:

A metodologia deverá propor: i - Análise Crescimento 
e desenvolvimento econômico. ii - Análise da situação 
fiscal. iii - Análise dos arranjos políticos. iv - Análise das 
tendências demográficas.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório metodológico e com estudos de caso.

[1] [Data Prevista] 29/06/2012

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 96

Título: Custos dos acidentes de trânsito no Brasil

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/07/2012

Cooperação: Denatran e prefeituras selecionadas

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Carlos Henrique R. Carvalho

Equipe:

Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho - DIRUR/IPEA Ernesto 
Galindo - DIRUR/IPEA Vicente Correa Neto - DIRUR/IPEA 
Patrícia Morita - DIRUR/IPEA Métodos Quantitativos - - 
DIRUR/IPEA Equipe de apoio: Pesquisador na área de 
engenharia de transporte Estatístico

Objetivo Final: 

Calcular os custos dos acidentes do trânsito no Brasil, 
criando e aplicando metodologia que seja aceita por 
grande parte da comunidade técnica e científica de 
transportes.

Justificativa:

O transporte privado individual vem aumentando 
vertiginosamente no país nos últimos anos, com fortes 
impactos sobre os grandes centros urbanos. Uma das 
maiores externalidades negativas do aumento do 
transporte individual é justamente os acidentes de 
trânsito. No Brasil, são cerca de 40.000 mortes por ano, 
sendo que pedestres e motociclistas respondem por quase 
a metade dessas mortes, sem contabilizar os feridos nos 
acidentes de trânsito. A sociedade acaba tendo que arcar 
com um grande volume de recursos ligados a danos 
materiais, custos hospitalares, perda de produção das 
pessoas entre outros custos. Esse trabalho servirá também 
de base para que vários municípios possam aplicar a 
sua metodologia na quantificação dos custos locais dos 
acidentes, subsidiando as decisões políticas em prol de 
uma mobilidade urbana sustentável. Além disso, o trabalho 
atenderá ao público acadêmico em função da falta de 
informações atualizadas sobre deseconomias urbanas 
causadas pelos acidentes hoje no Brasil.
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Metodologia:

O Trabalho se dividirá em 5 etapas: a primeira etapa 
consiste em levantamentos bibliográficos sobre o assunto, 
com destaque para a atualização da metodologia utilizada 
nas pesquisas anteriores realizadas pelo IPEA. A partir 
dessa avaliação e estudo, será proposta uma metodologia 
de atualização dos custos e coleta de dados que poderão 
ser aplicados nas bases mais recentes disponíveis. A 
segunda, terceira e quarta etapas do trabalho consistem 
na realização das pesquisas de custos de acidentes 
nas rodovias federais, estaduais e nos aglomerados 
urbanos respectivamente. A fase final de divulgação dos 
dados prevê a realização de seminários para difundir 
os conhecimentos obtidos, para que os técnicos das 
prefeituras e gestores públicos sensibilizem para o 
problema e discutam possíveis melhorias na mobilidade 
urbana com vistas à redução dos acidentes de trânsito. 
Pretende-se formalizar um Acordo de Cooperação com as 
organizações federais, estaduais e municipais envolvidas 
no tema.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório final com os resultados

[1] [Data Prevista] 01/12/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Eventos para apresentação e discussão dos resultados e 
políticas

[2] [Data Prevista] 01/08/2013

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 97

Título:
Homicídios Ocultos no Brasil e Qualidade das 
Informações do SIM/Datasus

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 23/01/2012
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Período de Execução (Data Final): 19/07/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Daniel R. C. Cerqueira

Equipe:
Daniel R. C. Cerqueira, Alexandre Ywata, Pedro 
Albuquerque (UnB).

Objetivo Final: 

(a) Estimar o número de homicídios ocultos (ou seja: não 
registrados segundo o SIM) por UF no Brasil; (b) avaliar 
a qualidade da produção de informações sobre óbitos 
violentos em cada estado brasileiro; (c) analisar o padrão 
de vitimização por tipo de incidente violento nas unidades 
federativa

Justificativa:

O SIM/Datasus constitui a principal fonte de informação 
sobre violência letal no Brasil. Este trabalho procura 
contribuir para o aprimoramento do SIM e para o 
conhecimento detalhado do perfil socioeconômico de 
vitimização violenta no Brasil.

Metodologia:
O trabalho se baseará na análise dos microdados de todos 
os óbitos violentos ocorridos no Brasil de 2000 a 2010. O 
método a ser empregado segue Cerqueira (2011).

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

para melhorar a qualidade do SIM e o conhecimento 
detalhado sobre a vitimização, para servir de subsídio para 
a política pública de controle e diminuição da violência no 
Brasil

[1] [Data Prevista] 19/07/2012

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 98

Título:
Mortes violentas no Brasil: Uma análise do fluxo 
de informações

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim
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Período de Execução (Data Inicial): 23/01/2012

Período de Execução (Data Final): 02/08/2012

Cooperação:

Este trabalho será feito em parceria com o Laboratório 
de Análise da Violência da UERJ, no âmbito de projeto 
de pesquisa selecionado pela Secretaria Nacional de 
Segurança Pública, do Ministério da Justiça [PROJETO 
BRA/04/029 - Segurança Cidadã Convocação nº 
001/2011].

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Doriam Borges (UERJ)

Equipe:

Dr. Doriam Borges (LAV-UERJ); Dr. Daniel Cerqueira (IPEA); 
MSc. Eduardo Ribeiro (LAV-UERJ); Tatiana Guimarães (LAV-
UERJ); Fernanda Novaes Cruz (LAV-UERJ); Kryssia Ettel 
Mendonça de Souza (LAV-UERJ).

Objetivo Final: 

A proposta tem como principal objetivo gerar 
conhecimento teórico e empírico sobre o fluxo de mortes 
violentas em três capitais brasileiras, tendo em vista o 
problema da classificação de mortes por causas externas 
que não se conhece a intencionalidade.

Justificativa:

Segundo estudo recente de Cerqueira (2011), verificou-
se grandes diferenças de qualidade na produção de 
informações sobre mortes violentas no Brasil, segundo 
o SIM. Há que se entender o porquê da diferença de 
qualidade na produção dessa importante base de dados.

Metodologia:

O método empregará simultaneamente técnicas 
quantitativas e qualitativas, conforme explicitado no 
projeto anexo. Far-se-á uma análise do fluxo em três 
capitais brasileiras. Duas delas serão Rio de Janeiro e 
Salvador, escolhidas em função da gravidade do problema 
de classificação, e uma terceira capital que será escolhida 
com base em uma análise preliminar, em função da 
qualidade da informação e em exemplos de boas práticas 
de registro e processamento de dados.

[1] Produto Artigo para livro, revista ou boletim.

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
a partir da compreensão do porque de eventuais problemas 
na produção de informações no âmbito do SIM/Datasus, se 
delineará sugestões para a melhoria do sistema.

[1] [Data Prevista] 20/08/2012

Prioridade Baixa
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NOvO REGISTRO

ID: 99

Título: A Maioridade do Crime no Brasil: De 1988 a 2009

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 05/03/2012

Período de Execução (Data Final): 2013-04-22 

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Daniel R. C. Cerqueira

Equipe:
Alexandre X. Y. Carvalho; Daniel Cerqueira; Pedro 
Albuquerque (UNB)

Objetivo Final: 

Da década de 80 para os anos 2000 o Brasil passou por 
profundas transformações sociais e econômicas. Qual o 
impacto dessas mudanças sobre a prevalência criminal 
no Brasil? Quais os grandes fatores socioeconômicos que 
explicam a dinâmica do crime entre 1988 e 2009, no 
Brasil? 

Justificativa:

Muito pouco trabalho empírico documentou o por quê do 
crescimento da criminalidade violenta no Brasil entre as 
décadas de 80 e de 2010. Em particular, nenhum trabalho 
foi feito utilizando as PNADS de 1988 e de 2009 que tem 
importantes dados sobre vitimização.

Metodologia:

O trabalho se baseará na análise das PNADs de 1988 
e 2009, que foram os únicos anos em que houve um 
suplemento especial sobre violência e crime. Toda a 
análise se baseará em métodos de econometria com 
análise de dados em painel e econometria espacial.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Entender os determinantes da violência e do crime no 
Brasil, são importantes elementos para a formulação de 
políticas públicas efetivas

[1] [Data Prevista] 20/03/2013

Prioridade Baixa
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NOvO REGISTRO

ID: 100

Título:
O Impacto das UPPs no desempenho e evasão 
escolar através da diminuição da violência

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 23/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/01/2013

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Daniel R. C. Cerqueira

Equipe: Daniel R. C. Cerqueira e bolsista a ser contratado

Objetivo Final: 
Avaliar o impacto da UPP no Rio de Janeiro sobre a taxa 
de crimes e sobre o desempenho e evasão escolar.

Justificativa:

Entender a relação entre a política pública, crime e 
educação é fundamental. Com a implantação das UPPs no 
RJ, é importante saber se houve impactos na educação. 
Então esse estudo, procura avaliar uma importante 
dimensão da pol. pública.

Metodologia:

Nesse trabalho utilizaremos dados da Prova Brasil 2005, 
2007 e 2009, de taxas de crime e homicídios do ISP, 
do Datasus, além do “Disk Denúncia” sobre conflitos 
entre facções do tráfico destes mesmos anos e dados 
administrativos de abandono e evasão escolar. Utilizar-se-á 
técnicas de avaliação de programas como a estimação do 
efeito médio por diferenças em diferenças.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 
Avaliação do impacto da UPP no RJ sobre a taxa de crime 
e indicadores de educação

[1] [Data Prevista] 23/01/2013

Prioridade Baixa
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NOvO REGISTRO

ID: 101

Título:
O Impacto dos Jogos Pan-americanos de 2007 na 
taxa de crime no Rio de Janeiro

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/02/2012

Período de Execução (Data Final): 01/04/2013

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Daniel R. C. Cerqueira

Equipe: Daniel R. C. Cerqueira e bolsista a ser contratado

Objetivo Final: 

O objetivo desse trabalho é tentar responder à seguinte 
questão, como as ações do poder público e, em particular, 
do aparato de segurança pública pode ter contribuído para 
o controle e diminuição da taxa de crime na cidade do Rio 
de Janeiro em 2007?

Justificativa:

O Rio de Janeiro sediará grandes eventos internacionais 
como as Olimpíadas de 2016 e a Copa do Mundo 
de 2014. Em relação a esses eventos, as atenções 
e preocupações se voltam, além da questão de 
infraestrutura, para a questão da violência na cidade. 
Portanto, esse será um tema importante em discussão.

Metodologia:

Nesse trabalho utilizaremos análises qualitativas e 
quantitativas para estimar o efeito da ação policial sobre a 
taxa de crime, utilizando como instrumento o evento dos 
Jogos Pan-Americanos.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 
Avaliar o impacto dos jogos Pan-Americanos de 2007 
sobre a taxa de crimes na cidade

[1] [Data Prevista] 01/04/2013

Prioridade Baixa
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NOvO REGISTRO

ID: 102

Título: História Econômica do Crime no Brasil

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 05/03/2012

Período de Execução (Data Final): 05/08/2013

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Daniel R. C. Cerqueira

Equipe:
Daniel R. C. Cerqueira e pesquisador (bolsista) a ser 
contratado

Objetivo Final: 

Entender de que forma o ambiente socioeconômico, 
o sistema de segurança pública e a prevalência de 
elementos criminógenos, como armas de fogo e drogas 
psicoativas, influenciaram o aumento da criminalidade 
violenta nas últimas três décadas.

Justificativa:

Trata-se de um trabalho inédito, onde se procurará 
reconstituir a história econômica do crime violento no 
Brasil no final do século XX, com a recuperação de dados 
e informações sobre o crime no Brasil de 1980 aos dias 
atuais.

Metodologia:

Além das bases de dados já discutidas em Cerqueira 
(2010), reuniremos informações de jornais da época, 
para documentar as maiores preocupações do brasileiro, 
no que diz respeito à violência, e como a mídia e as 
autoridades responderam a essas preocupações. Os fatos 
serão analisados à luz dos conhecimentos acumulados em 
economia do crime

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] 
O Ipea sempre tratou de analisar os grandes temas 
nacionais, produzindo diagnósticos clássicos em várias 
áreas.

[1] [Data Prevista] 05/08/2013

[2] Produto Livros
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[2] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[2] [Descrição] 
O Ipea sempre tratou de analisar os grandes temas 
nacionais, produzindo diagnósticos clássicos em várias 
áreas.

[2] [Data Prevista] 12/12/2013

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 104

Título: Estudo de trajetórias tecnológicas para o Brasil

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2013

Cooperação: ACT com o INPE

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Alexandre Xavier Ywata de Carvalho

Equipe:
Francisco Costa, Diretor Dirur, Patrícia Morita, TPP Dirur, 
Alexandre Ywata, TPP Dirur

Objetivo Final: 

Estudar e mapear as trajetórias tecnológicas no Brasil, 
utilizando os censos agropecuários, entre os anos de 
1996 e 2007. Esse projeto será realizado em conjunto 
com pesquisadores do INPE e faz parte do Acordo de 
Cooperação Técnica assinado entre o INPE e o IPEA em 
2011.
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Justificativa:

O projeto é importante para a modelagem da dinâmica 
do uso do solo no Brasil. A ideia é que o Ipea tenha um 
modelo de dinâmica do uso do solo, o que permita uma 
melhor subsídio à tomada de decisões de política pública.

Metodologia:

Serão utilizados microdados dos censos agropecuários, 
e outras fontes de dados secundários, para enriquecer a 
análise de trajetórias. A metodologia está proposta em 
diversos artigos escritos por Costa. O projeto envolverá a 
ida ao IBGE do Rio de Janeiro, para calcular os indicadores 
da modelagem, nos microdados dos censos.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Um TD para divulgação dos resultados da pesquisa.

[1] [Data Prevista] 31/12/2013

[2] Produto
Convênios, acordos de cooperação técnicas, termos de 
cooperação, contratos.

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] ACT já assinado com o INPE

[2] [Data Prevista] 31/12/2013

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos.

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] Seminários para divulgação e discussão dos resultados.

[3] [Data Prevista] 31/12/2013

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 105

Título:
Modelagem da dinâmica de mudanças no uso do 
solo no Brasil

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/03/2012 
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Período de Execução (Data Final): 28/02/2014 

Cooperação: ACT com o INPE

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Alexandre Xavier Ywata de Carvalho

Equipe:
Francisco Costa, Diretor Dirur, Patrícia Morita, TPP Dirur, 
Alexandre Ywata, TPP Dirur, Pedro Albuquerque, bolsista 
Dirur.

Objetivo Final: 

Estudar e mapear a dinâmica de mudanças de uso 
do solo no território brasileiro, utilizando dados 
econômicos e dados por imagem de satélite (sempre que 
disponíveis). Esse projeto será realizado em conjunto 
com pesquisadores do INPE e faz parte do Acordo de 
Cooperação Técnica assinado com o INPE.

Justificativa:

O projeto é importante para a modelagem da dinâmica 
do uso do solo no Brasil. A idéia é que o Ipea tenha um 
modelo de dinâmica do uso do solo, o que permita uma 
melhor subsídio à tomada de decisões de política pública.

Metodologia:

A metodologia será baseada em modelos económetricos, 
em pricípio, lineares (ou linearizáveis). Os estimadores 
serão baseados em modelos de defasagens espaciais 
de forma a capturar correlações entre observações 
espacialmente próximas. Essas correlações podem estar a 
relacionadas a diversos fatores econômicos importantes 
na análise, como, por exemplo, a presença de spillovers.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] TD para divulgação dos resultados

[1] [Data Prevista] 28/02/2014

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Seminários para apresentação e discussão dos resultados
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[2] [Data Prevista] 28/02/2014

[3] Produto
Convênios, acordos de cooperação técnicas, termos de 
cooperação, contratos

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] O projeto faz parte do ACT com o INPE

[3] [Data Prevista] 28/02/2014

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 106

Título: IPEAGEO próximas versões

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Aperfeiçoamento e Capacitação] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2013

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Alexandre Xavier Ywata de Carvalho

Equipe:
Alexandre Ywata, TPP Dirur, Pedro Albuquerque, bolsista 
Dirur

Objetivo Final: 
Desenvolvimento, divulgação e treinamento para as 
versões 2.0 e 3.0 do IpeaGEO.

Justificativa:

O IpeaGEO é um projeto extremamente bem sucedido no 
Brasil, o qual ganhou recentemente o prêmio Governança 
& TI de 2011. Espera-se que o IpeaGEO seja uma 
ferramenta cada vez mais utilizada pelos pesquisadores, 
estudantes e profissionais brasileiros para as análises com 
dados espaciais e estatísticas
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Metodologia:
O desenvolvido do software é totalmente internalizado, 
em plataforma .NET da Microsoft.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] 
Documentos de divulgação das técnicas disponíveis no 
IpeaGEO

[1] [Data Prevista] 31/12/2014

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[2] [Descrição] Cursos e seminários sobre as ferramentas do IpeaGEO

[2] [Data Prevista] 31/12/2014

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 107

Título: Acompanhamento técnico do trabalho do CDES

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 21/12/2012

Cooperação: CDES

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Francisco de Assis Costa

Equipe: Sandra Silva Paulsen

Objetivo Final: 
Contribuir para o cumprimento da missão do Ipea, através 
de apoiar tecnicamente o trabalho do CDES.
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Justificativa:

Contatos com a Secretaria da SEDES indicam a 
conveniência de estabelecer uma ainda maior conexão 
entre o trabalho do CDES e do Ipea, dada a relevância do 
papel do CDES nas discussões da agenda para um novo 
ciclo de desenvolvimento brasileiro.

Metodologia:

- Participação em reuniões técnicas, seminários, 
conferências - Preparação de relatórios de reuniões 
técnicas para informar o Diretor e com o objetivo de 
encaminhar aos coordenadores da DIRUR e demais 
integrantes da diretoria colegiada do Ipea

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[1] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[1] [Descrição] 

Realização de um seminário Ipea/CDES, para discussão do 
modelo de desenvolvimento e de possíveis modalidades 
de cooperação Ipea/CDES nesse tema, como parte da 
preparação dos trabalhos da Rio+20, definida como 
uma “conferência de desenvolvimento” e não uma 
“conferência de meio ambiente”

[1] [Data Prevista] 

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Apresentação de resultados preliminares em seminários 
internos da DIRUR.

[2] [Data Prevista] 

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[3] [Descrição] 
Apresentação de relatório sobre o trabalho realizado ao 
longo de 2012.

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 108

Título:
Preparação para a Rio+20 - economia verde no 
contexto do desenvolvimento sustentável e da 
erradicação da pobreza

Diretoria/Unidade:  DIRUR
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[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 29/06/2012 

Cooperação: MRE, MinFaz, MMA

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Francisco de Assis Costa

Equipe: Sandra Paulsen

Objetivo Final: 

Contribuir para a Conferência Rio+20 Contribuir para 
as discussões preparatórias para a Conferência Rio+20, 
conduzidas principalmente pelo MRE, Ministério da Fazenda 
e Ministério do Meio Ambiente Ampliar a participação do 
Ipea no debate internacional sobre desenvolvimento

Justificativa:

É de crucial importância a participação ativa do Ipea na 
Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável 
Rio+20, que será focada em dois temas: Economia 
verde no contexto do desenvolvimento sustentável e 
erradicação da pobreza; e Estrutura institucional para o 
desenvolvimento sustentável.

Metodologia:

Participação em reuniões técnicas, seminários e discussões 
no âmbito do CDES e da Comissão Nacional Rio+20 - 
Preparação de documentos como subsídio às reuniões e 
para informação da DIRUR e da diretoria colegiada do 
Ipea a respeito do andamento dos trabalhos preparatórios 
da Conferência

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[1] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[1] [Descrição] 
Apresentação de resultados preliminares em seminários 
internos da DIRUR.

[1] [Data Prevista] 

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Apresentação de relatório das atividades realizadas em 2012.

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 109

Título:
Dinâmica da criminalidade nos municípios 
brasileiros e possíveis fatores impactantes

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2013

Cooperação:
O projeto será realizado juntamente com técnicos da 
DIMAC

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Alexandre Ywata

Equipe:

Adolfo Saschida, TPP da DIMAC, Mário Jorge Mendonça, 
TPP da DIMAC, Daniel Cerqueira, TPP da DIRUR, Pedro 
Albuquerque, bolsista da DIRUR, Alexandre Ywata, TPP da 
DIRUR

Objetivo Final: 

Mapear e estudar a dinâmica de crimes nos municípios 
brasileiros, entre os anos de 1991 a 2010. A dinâmica da 
criminalidade será baseada em correções para o número 
de homicídios, utilizando a metodologia de Cerqueira 
(2011), que trata da subnotificação de determinadas 
causas de óbitos.

Justificativa:

O Brasil tem avançado nos últimos anos no debate para 
o combate à criminalidade. No entanto, ainda há muito a 
ser feito para redução dos crimes nas cidades brasileiras, 
havendo, portanto, a necessidade de propostas eficazes.
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Metodologia:

O mapeamento das taxas de criminalidade se utilizará de 
estimadores para contabilizar para os efeitos espaciais, 
principalmente no tocante a municípios pequenos; esses 
são mais sensíveis a quaisquer eventos que alterem 
momentaneamente o número de homicídios. Uma vez 
feito esse mapeamento, serão estimados modelos de 
painel espacial, de efeitos fixo (possivelmente), para 
analisar o papel de determinados fatores sobre o 
crescimento ou redução do número de homicídios nos 
anos estudados.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Texto de discussão para divulgação dos resultados

[1] [Data Prevista] 31/12/2013

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Seminários para divulgação dos resultados

[2] [Data Prevista] 31/12/2013

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 110

Título:
Dinâmica da criminalidade nos municípios 
brasileiros e possíveis fatores impactantes

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2013

Cooperação: Projeto em cooperação com técnicos da DIMAC
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[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Alexandre Ywata

Equipe:

Adolfo Saschida, TPP da DIMAC, Mário Jorge Mendonça, 
TPP da DIMAC, Daniel Cerqueira, TPP da DIRUR, Pedro 
Albuquerque, bolsista da DIRUR, Alexandre Ywata, TPP da 
Dirur.

Objetivo Final: 

Mapear e estudar a dinâmica de crimes nos municípios 
brasileiros, entre os anos de 1991 a 2010. A dinâmica da 
criminalidade será baseada em correções para o número 
de homicídios, utilizando a metodologia de Cerqueira 
(2011), que trata da subnotificação de determinadas 
causas de óbitos

Justificativa:

O Brasil tem avançado nos últimos anos no debate para 
o combate à criminalidade. No entanto, ainda há muito a 
ser feito para redução dos crimes nas cidades brasileiras, 
havendo, portanto, a necessidade de propostas eficazes.

Metodologia:

O mapeamento das taxas de criminalidade se utilizará de 
estimadores para contabilizar para os efeitos espaciais, 
principalmente no tocante a municípios pequenos; esses 
são mais sensíveis a quaisquer eventos que alterem 
momentaneamente o número de homicídios. Uma vez 
feito esse mapeamento, serão estimados modelos de 
painel espacial, de efeitos fixo (possivelmente), para 
analisar o papel de determinados fatores sobre o 
crescimento ou redução do número de homicídios nos 
anos estudados.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] TD para divulgação dos resultados

[1] [Data Prevista] 31/12/2013

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Seminários internos e externos para divulgação dos 
resultados



Ciclo de Planejamento Estratégico do Ipea360

[2] [Data Prevista] 31/12/2013

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 111

Título: Dinâmica do crescimento das cidades brasileiras

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2013

Cooperação:
Esse projeto contará com a participação de técnicos da 
DIMAC

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Alexandre Ywata

Equipe:
Adolfo Saschida, TPP da DIMAC, Mário Jorge Mendonça, 
TPP da DIMAC, Pedro Albuquerque, bolsista da DIRUR, 
Alexandre Ywata, TPP da Dirur.

Objetivo Final: 

Este projeto tem por objetivo estudar a dinâmica de 
crescimento das cidades brasileiras, agrupadas por 
aglomerações urbanas. Essa dinâmica irá abordar os 
impactos sobre indicadores socioeconômicos e sobre o 
mercado imobiliário.

Justificativa:

Com os novos dados advindos do Censo de 2010, 
do IBGE, serão abertas oportunidades de se estudar 
perguntas importantes quanto à dinâmica de crescimento 
das áreas urbanas brasileiras. Essa pesquisa irá focar nessa 
oportunidade, dentro de um projeto mais amplo do IPEA.
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Metodologia:

Serão utilizadas diferentes fontes de informações 
para a caracterização da dinâmica de crescimento 
das cidades brasileiras. O período a ser estudado irá 
depender também dos dados disponíveis. A modelagem 
econometria irá se basear em modelagem de painel 
espacial (de efeitos fixos, em princípio) ou em modelagem 
de dados espaciais cross-section. Em ambos os casos, 
serão utilizados modelos para contabilizar para efeitos de 
vizinhança, via defasagens espaciais.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Texto para divulgação dos resultados

[1] [Data Prevista] 31/12/2013

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Seminários internos e externos para divulgação dos 
resultados

[2] [Data Prevista] 31/12/2013

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 112

Título:
O Brasil em perspectiva territorial. Componente 4 - 
Diagnosticos Regionais

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/02/2012

Período de Execução (Data Final): 31/01/2014 

Cooperação:
Ministério do Interior, Banco do Nordeste, Banco da 
Amazônia.
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[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Miguel Matteo

Equipe:
Miguel Matteo, Francisco Assis Costa, Renato Balbim, 
Ronaldo Vasconcellos

Objetivo Final: 

Objetiva-se ter uma visão completa de cada grande região 
brasileira, de modo a se ter um quadro referencial (em 
conjunto com os outros componentes do projeto) para a 
proposição e avaliação de políticas públicas de dimensão 
territorial.

Justificativa:

O Brasil carece de políticas efetivas de desenvolvimento 
regional, seja pelo fato delas não levarem em conta as 
especificidades regionais, seja pela escassez de recursos 
financeiros de fomento, bem como pela ausência de cultura 
de planejamento regionalizado, ao invés de setorializado.

Metodologia:

A partir de informações obtidas em dados provenientes 
de bases de dados e registros administrativos, articular 
diagnósticos com base em projetos já existentes nas áreas 
urbana, regional, federativa e ambiental, para criar quadro de 
referência para proposições de políticas regionais específicas.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Diagnóstico da Região Nordeste

[1] [Data Prevista] 30/01/2013

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Diagnóstico da Região Norte

[2] [Data Prevista] 30/01/2013

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] Diagnóstico da Região Centro-Oeste
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[3] [Data Prevista] 30/01/2013

[4] Produto Relatório

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] Diagnóstico da Região Sudeste

[4] [Data Prevista] 30/01/2014

[5] Produto Relatório

[5] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[5] [Descrição] Diagnóstico da Região Sul

[5] [Data Prevista] 30/01/2014

[6] Produto Relatório

[6] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[6] [Descrição] Diagnóstico do Distrito Federal

[6] [Data Prevista] 30/01/2014

[7] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[7] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[7] [Descrição] 
Seminário sobre os diagnósticos das regiões Nordeste, 
Norte e Centro-Oeste

[7] [Data Prevista] 10/05/2013

[8] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[8] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[8] [Descrição] 
Seminário sobre os diagnósticos das regiões Sudeste, Sul e 
Distrito Federal

[8] [Data Prevista] 09/05/2014

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 113

Título: Quarta premiação objetiva do milênio

Diretoria/Unidade:  DIRUR
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[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/05/2012 

Cooperação: Presidência da República Enap

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Albino Rodrigues Alvarez

Equipe:
Albino, Ana Paul, Carlos Henrique, Cleandro, João Paulo, 
Maria da Piedade, 

Objetivo Final: 
Chegar até as iniciativas vencedoras da Quarta premiação 
do ODM Avaliar o processo como contribuinte para o 
desenvolvimento humano

Justificativa:

Os Objetivos do Milênio são instrumento importante da 
promoção do desenvolvimento humano O Ipea em geral e 
a Dirur em particular tem colaborado em todas as edições 
na estruturação da premiação.

Metodologia:
Visitas técnicas Elaboração de relatórios Discussão dos 
critérios de premiação Seminário de Conclusão

[1] Produto
Convênios, acordos de cooperação técnicas, termos de 
cooperação, contratos.

[1] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/05/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[2] [Descrição] 

[2] [Data Prevista] 31/05/2012

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[3] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[3] [Descrição] 
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[3] [Data Prevista] 31/05/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 114

Título:

O Brasil em perspectiva territorial. Componente 
1 - As Regionalizações Produzidas no Brasil do 
século XIX ao XXI em suas perspectivas acadêmica 
e aplicada

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 09/01/2012 

Período de Execução (Data Final): 31/03/2014 

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Ronaldo Ramos Vasconcellos

Equipe:
Ronaldo Ramos Vasconcellos Miguel Mateo Renato Balbim 
Maria Piedade

Objetivo Final: 

Recuperar, sistematizar e difundir conhecimentos sobre 
as diferentes regionalizações do território brasileiro, 
na perspectiva do melhor conhecimento da realidade 
territorial, tendo en vista fortalecimento da gestão do 
desenvolvimento regional.

Justificativa:

As variadas regionalizações em uso em politicas publicas 
dificulta que as “regiões e territórios” possam se constituir 
como elemento de articulação entre a ação pública e 
as expectativas da sociedade. Conhece-las é essencial o 
estabelecimento de uma regionalização de referencia.

Metodologia:

Analise das Bases Acadêmicas e Conceituais Análise 
das Políticas e programas públicos mais significativos 
Síntese dos elementos e experiências mais significativas 
e recomendações conceituais, técnicas, metodológicas e 
institucionais Difusão dos resultados, promoção do debate 
e proposta de políticas

[1] Produto TD
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[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 
Texto para Discussão (TD) com a análise geral das 
regionalizações identificadas

[1] [Data Prevista] 30/06/2012

[2] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] 
Artigo sobre a análise das regionalizações estudadas para 
publicação em periódico especializado da área

[2] [Data Prevista] 20/12/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[3] [Descrição] 
Relatório com a síntese das analises e reflexões 
produzidas

[3] [Data Prevista] 31/07/2013

[4] Produto Livros

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] 
Livro organizado pronto para publicação sobre os desafios 
e soluções para as políticas de desenvolvimento territorial 
no Brasil

[4] [Data Prevista] 30/11/2013

[5] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[5] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[5] [Descrição] Realização de evento de lançamento de livro sobre o tema

[5] [Data Prevista] 15/03/2014

Prioridade Alta



Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (DIRUR) 367

NOvO REGISTRO

ID: 115

Título:
O Brasil em perspectiva territorial. Componente 
2 - O Brasil e suas regionalizações: convergências, 
divergências e transposições escalares

Diretoria/Unidade:  DIRUR

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/05/2012 

Período de Execução (Data Final): 20/12/2014 

Cooperação: Ministério da Integração Nacional

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: RONALDO RAMOS VASCONCELLOS

Equipe:
Ronaldo Ramos Vasconcellos Miguel Mateo Renato Balbim 
Maria Piedade

Objetivo Final: 

Propor, constituir e disponibilizar instrumentos 
cartográficos e estatísticos que permitam aos diferentes 
agentes e atores atuantes, direta ou indiretamente no 
território a transposição e conversão dos diferentes 
referenciais territoriais em uso, permitindo articulação de 
suas atuações no território

Justificativa:

Multiplicação de regionalizações é obstáculo para a 
constituição de diagnósticos comuns entre agentes e 
atores interessados no desenvolvimento regional. O 
conhecimento de convergências e divergências possibilita 
a constituição de instrumentos de mudança de escala e 
interconexão de diagnósticos.

Metodologia:

Pesquisa e analise de instrumentos de interconexão de 
escalas, objetivos, referencias; Análise de convergência 
e divergências entre regionalizações em uso; 
Estabelecimento de conjunto de indicadores de suporte 
a diagnósticos compartilhados; Análise de funções, 
competências, atribuições e capacidades necessárias para 
a gestão local do desenvolvimento regional; Elaboração, 
proposição e disponibilização de instrumentos necessários 
para a transposição escalar de problemas, funções e 
objetivos.
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[1] Produto TD

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 
Texto para Discussão (TD) com a análise geral das 
regionalizações identificadas;

[1] [Data Prevista] 20/12/2012

[2] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] 
Artigo sobre a análise das regionalizações estudadas para 
publicação em periódico especializado da área;

[2] [Data Prevista] 20/07/2013

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[3] [Descrição] 
Relatório com a síntese das analises e reflexões 
produzidas ;

[3] [Data Prevista] 20/12/2013

[4] Produto Livros

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] 
Livro organizado pronto para publicação sobre os desafios 
e soluções para as políticas de desenvolvimento territorial 
no Brasil;

[4] [Data Prevista] 20/07/2014

[5] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[5] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[5] [Descrição] 
Realização de evento de lançamento de livro sobre o 
tema;

[5] [Data Prevista] 20/12/2014

Prioridade Alta



Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, 
Regulação e Infraestrutura  

(DISET)
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NOvO REGISTRO

ID: 27

Título:
Inovações institucionais e tecnológicas no setor 
sucroalcooleiro

Diretoria/Unidade:  DISET

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 20/12/2012

Cooperação: Universidade Federal de Goiás - UFG

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Gesmar Rosa dos Santos

Equipe:
Ipea: Gesmar Rosa dos Santos - Diset Murilo José de 
Souza Pires - Astep Fausto Miziara - UFG Francis Lee - UFG 
Bosista - Assistente de Pesquisa II

Objetivo Final: 

Identificar, caracterizar a tipologia e compreender as 
interações entre instituições de pesquisa e o setor 
sucroalcooleiro no Brasil, desde o Programa Nacional de 
Melhoramento Genético da Cana-de-açúcar (Planalsucar) 
à Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor 
Sucroalcooleiro - Ridesa.

Justificativa:

A expansão da produção do etanol e açúcar tornou-se 
possível, no Brasil e m outros países, graças à existência 
de cultivares adequados às condições edafoclimáticas 
locais, a muita P&D, parcerias entre instituições estatais e 
empresas, cujo estudo e divulgação poderá ser exemplo 
para outros cultivos.

Metodologia:
Análise exploratória de dados; tratamento estatístico; 
pesquisa de campo; análise documental.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório de Pesquisa

[1] [Data Prevista] 30/11/2012
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[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] 
Seminários internos e externos para exposição dos 
resultados parcial e final

[2] [Data Prevista] 10/10/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 28

Título:
Perspectivas do desenvolvimento econômico e 
social brasileiro

Diretoria/Unidade:  DISET

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 16/01/20122

Período de Execução (Data Final): 16/01/2014

Cooperação: IE/Unicamp e Facamp

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Carlos Silveira

Equipe: Lucas Ferraz Vasconcelos Luis Fernando Tironi

Objetivo Final: 

Realizar um conjunto coordenado de estudos que 
busquem contextualizar o Brasil no âmbito das mudanças 
na ordem econômica mundial, em particular, no âmbito da 
produção brasileira e dos fluxos internacionais dos bens e 
serviços.

Justificativa:

As mudanças na divisão internacional do trabalho com 
a relocalização da produção para a Ásia e com os novos 
fluxos financeiros mundiais colocam desafios novos para 
o Brasil. A atual crise mundial acrescenta novos desafios 
para a definição de uma política de desenvolvimento no 
país.
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Metodologia:

levantamento de dados utilizando fontes primárias (MTE; 
IBGE; Secex/MDIC;BNDES; Banco Central) e secundárias 
(Banco Mundial; OECD; levantamento exaustivo de 
referências teóricas e empíricas; análise bibliográfica; 
entrevistas com empresários, \”policy makers\” e 
acadêmicos; estudos de caso; levantamento das decisões 
relevantes de política econômica brasileira, seu \”timing\” 
e resultados até o momento da pesquisa

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 
Definição dos termos de referência para produtos 
intermediários

[1] [Data Prevista] 16/04/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
As transformações monetárias e financeiras internacionais; 
a deslocalização mundial da produção; a crise econômica 
mundial

[2] [Data Prevista] 16/07/2012

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] 
Discussão sobre as transformações monetárias e 
financeiras internacionais; a deslocalização mundial da 
produção; a crise econômica mundial

[3] [Data Prevista] 16/07/2012

[4] Produto Relatório

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] 
As repercussões no Brasil e a dinâmica econômica no 
país nos anos 2000; a crise econômica: ameaças e 
oportunidades

[4] [Data Prevista] 16/04/2013

[5] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[5] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[5] [Descrição] 
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[5] [Data Prevista] 16/04/2013

[6] Produto Relatório

[6] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[6] [Descrição] 

As transformações na oferta e demandas mundiais; as 
mudanças nos fluxos internacionais de 1. investimentos; 
2. comércio; as repercussões no Brasil; análise das 
alternativas de política pública para o desenvolvimento 
com inclusão social para o Brasil

[6] [Data Prevista] 16/01/2014

[7] Produto Livros

[7] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[7] [Descrição] 
Análise de conjunto das mudanças mundiais, das 
alternativas brasileiras e proposições de política 
econômica, produtiva e comercial

[7] [Data Prevista] 16/01/2014

[8] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[8] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[8] [Descrição] 
Workshop sobre o livro e suas proposições para o 
desenvolvimento brasileiro com inclusão social

[8] [Data Prevista] 16/01/2014

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 29

Título:
Dinâmica Industrial, empresas líderes e grupos 
econômicos

Diretoria/Unidade:  DISET

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 14/12/2012
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[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luis Fernando Tironi

Equipe:
Divonzir Artur Gusso, Flavia de Holanda Schimidt, Lucas 
Ferraz Vasconcelos, Bruno de Oliveira Cruz, Danilo Santa 
Cruz Coelho, Lenita Turchi, Luiz Dias Bahia

Objetivo Final: 

Estudo sobre os fatores econômicos e institucionais 
condicionantes da dinâmica da indústria brasileira 
nos anos mais recentes, o comportamento e o papel 
das suas empresas líderes e grupos econômicos, e sua 
potencialidade para alavancar o desenvolvimento e a 
inserção externa da economia brasileira.

Justificativa:

Os poucos estudos existentes das empresas líderes 
e grupos econômicos , parecem indicar para um 
comportamento menos agressivo em termos de 
competitividade, inovação e inserção internacional.

Metodologia:

Serão desenvolvidos estudos sobre: a) as estratégias e 
seus fatores determinantes do comportamento recente 
das empresas líderes e dos grupos econômicos, em 
termos de financiamento, diversificação produtiva e 
inovação tecnológica, conglomeração; b)sobre a mudança 
tecnológica e estrutura industrial; c)fusões e aquisições; 
desempenho exportador. Serão usadas as bases de dados 
oficiais e de prestadores de serviços de informações 
empresariais. Realizados seminários e workshops.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

Relatório fatores econômicos e institucionais 
condicionantes e determinantes do crescimento, 
diversificação, conglomeração e investimento em inovação 
das empresas líderes e grupos econômicos brasileiros.

[1] [Data Prevista] 12/12/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Relatório com a caracterização das empresas e grupos 
econômicos líderes, entender seu comportamento e papel 
na dinâmica industrial brasileira.
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[2] [Data Prevista] 12/12/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] 
Aspectos metodológicos sobre natureza e Estratégias 
Tecnológicas dos grandes Grupos Nacionais

[3] [Data Prevista] 12/12/2012

[4] Produto Relatório

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] 
Relatório de estudo sobre fusões e aquisições na 
economia brasileira.

[4] [Data Prevista] 12/12/2012

[5] Produto TD

[5] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[5] [Descrição] 
Relatório sobre a mudança tecnológica na estrutura 
produtiva brasileira.

[5] [Data Prevista] 12/12/2012

[6] Produto Artigo para livro, revista ou boletim.

[6] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[6] [Descrição] 
Relatório Internacionalização de Empresas: o fenômeno 
Born Globais no Brasil

[6] [Data Prevista] 12/12/2012

[7] Produto TD

[7] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[7] [Descrição] 
Relatório Internacionalização de Empresas e Desempenho 
Exportador.

[7] [Data Prevista] 12/12/2012

[8] Produto TD

[8] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[8] [Descrição] TD “Poder de Compras Governamental”
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[8] [Data Prevista] 12/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 30

Título:
Política Industrial, Indicadores, Diagnósticos e 
Cenários

Diretoria/Unidade:  DISET

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

[Grupos de trabalho (GT)] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 14/12/2012

Cooperação: Associações representativas dos setores produtivos.

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luís Fernando Tironi

Equipe:

Danilo Santa Cruz Coelho, Flávia Holanda Schmidt, 
Graziela, Ferrero Zucoloto, Israel de Oliveira Andrade, 
Lenita Maria Turchi, Luiz Dias Bahia, Luiz Ricardo Mattos 
Teixeira Cavalcante, Mansueto F. de Almeida Junior.

Objetivo Final: 

Elaborar indicadores, diagnósticos e cenários que 
auxiliem o acompanhamento, avaliação e formulação 
de política industrial, tecnológica e da inovação e áreas 
correlatas: inovação, propriedade intelectual. Assessorar 
governo federal e atuar em parcerias com setores não 
governamentais.

Justificativa:

O Plano Brasil Maior reafirma a importância da indústria 
da tecnologia e da inovação para o desenvolvimento 
nacional. A indústria brasileira alcançou significativo 
desenvolvimento e complexidade e enfrenta desafios de 
competitividade. Como a dimensioná-los e superá-los?
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Metodologia:

Elaborar indicadores,diagnósticos e cenários com base em 
estudos pesquisas, acompanhamentos e avaliações, com 
seminários e workshops, grupos de pesquisa, elaborando 
notas tecnicas, relatórios, participação em eventos, 
cooperação técnica no setor público e com agentes não 
governamentais. Participação em grupos de trabalho. 
Representação externa.

[1] Produto Revistas

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] 
Nota técnica sobre o desempenho da indústria brasileira 
com base nas estatísticas oficiais.

[1] [Data Prevista] 12/12/2012

[2] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[2] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[2] [Descrição] 
Nota técnica sobre o desempenho inovador da indústria 
brasileira.

[2] [Data Prevista] 12/12/2012

[3] Produto Revistas

[3] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[3] [Descrição] 
Nota técnica sobre o panorama da propriedade intelectual 
no Brasil.

[3] [Data Prevista] 12/12/2012

[4] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[4] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[4] [Descrição] 
Nota técnica metodológica sobre a sistemática de uso dos 
dados da Rede de Entidades dos Setores Produtivos IPEA, 
e sobre seu Informe Trimestral.

[4] [Data Prevista] 12/12/2012

[5] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[5] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[5] [Descrição] Informe Trimestral da Rede de Entidades.

[5] [Data Prevista] 12/12/2012

[6] Produto Artigo para livro, revista ou boletim



Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (DISET) 379

[6] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[6] [Descrição] Artigo para o RADAR.

[6] [Data Prevista] 12/12/2012

[7] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[7] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[7] [Descrição] Institucionais da Política Nacional de Defesa

[7] [Data Prevista] 12/12/2012

[8] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[8] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[8] [Descrição] 
Evolução História e Instituições no Silicon Valley: quais a 
possibilidades e limites de replicar essa experiência em 
outros países.

[8] [Data Prevista] 12/12/2012

[9] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[9] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[9] [Descrição] 
Emprego na Indústria e Guerra Fiscal: comparação da 
experiência do Brasil com os EUA.

[9] [Data Prevista] 12/12/2012

[10] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[10] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[10] [Descrição] 
O Novo Estado Desenvolvimentista do Sec. XXI e o 
Financiamento do Desenvolvimento

[10] [Data Prevista] 12/12/2012

[11] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[11] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[11] [Descrição] 
O Novo Estado Desenvolvimentista do Sec. XXI e o 
Financiamento do Desenvolvimento

[11] [Data Prevista] 12/12/2012

[12] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[12] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas
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[12] [Descrição] O Sucesso das Grandes e Pequenas Empresas

[12] [Data Prevista] 12/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 31

Título: Economia de serviços

Diretoria/Unidade:  DISET

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

[Grupos de trabalho (GT)] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação:
Ancine, Ministério das Comunicações, Ministério da 
Cultura, Anatel, Comitê Gestor de Internet

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luis Claudio Kubota

Equipe:
Aguinaldo Maciente, Alexandre Messa, Bruno Cesar, 
Divonzir Gusso, João Maria de Oliveira, Mauro Oddo, 
Paulo Nascimento, Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa

Objetivo Final: 
Desenvolver estudos e assessorias técnicas que auxiliem 
na formulação de políticas públicas para o setor de 
serviços no Brasil.

Justificativa:
O setor de serviços responde por cerca de 70% do valor 
adicionado na economia brasileira, e um percentual ainda 
maior do emprego.
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Metodologia:

Como são várias linhas de pesquisa, teremos metodologias 
distintas. A futura pesquisa terá um caráter exploratório, 
centrada na descrição e nas análises dos processos 
socioeconômicos através de dados e informações de 
natureza secundária, coletados em trabalhos acadêmicos, 
em periódicos, leis, em documentos e em bancos de dados 
de órgãos oficiais nacionais e internacionais, dentre outras. 
Destacam-se os microdados do CGI. Como as amostras 
são complexas poderão ser usadas técnicas de complex 
surve

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Panorama da economia criativa

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

[2] Produto TD

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Competitividade serviços telecom

[2] [Data Prevista] 31/12/2012

[3] Produto TD

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] Defesa cibernética

[3] [Data Prevista] 31/12/2012

[4] Produto TD

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] Inflação de serviços

[4] [Data Prevista] 31/12/2012

[5] Produto TD

[5] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[5] [Descrição] Lideranças emergentes em BRICs

[5] [Data Prevista] 31/12/2012

[6] Produto TD
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[6] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[6] [Descrição] Relatório setorial

[6] [Data Prevista] 31/12/2012

[7] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[7] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[7] [Descrição] Seminário sobre Economia Criativa

[7] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 32

Título: As Micros, Pequenas e Médias Empresas no Brasil

Diretoria/Unidade:  DISET

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação:
MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Mauro Oddo Nogueira

Equipe:
Flávia de Holanda Schimdt; Alexandre Gervásio de Sousa; 
João Maria de Oliveira; Rodrigo Abdala Filgueiras de 
Souza; Luis Cláudio Kubota

Objetivo Final: 
Oferecer uma contribuição, por parte do Ipea para que 
o \”vácuo\” de conhecimento empírico e conceitual em 
relação às MPMEs seja preenchido.
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Justificativa:

A relevância das MPMEs no desenv. é inegável. 
Entretanto, as disparidades entre setores econ. e regiões 
torna seu contexto muito complexo. Soma-se a isso o 
desconhecimento da situação do segto., não havendo 
massa crítica de informações nem arcabouço analítico que 
permitam que uma formul. de Pol.Pub.

Metodologia:
Ecinf, etc.), além de bases a serem fornecidas pelo MDIC 
(Secex, CNE, etc).

[1] Produto
Convênios, acordos de cooperação técnicas, termos de 
cooperação, contratos

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
ACT entre o Ipea e o MDIC para o desenvolvimento de 
estudos sobre MPMEs

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Apoio à Exportação e Desempenho Exportador: um Estudo 
em Micros, Pequenas e Médias Empresas no Brasil

[2] [Data Prevista] 31/12/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] Monitor MPME

[3] [Data Prevista] 31/12/2012

[4] Produto Relatório

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] Painel das Micros, Pequenas e Médias Empresas

[4] [Data Prevista] 31/12/2012

[5] Produto Relatório

[5] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[5] [Descrição] Análise de políticas públicas para o setor de MPME

[5] [Data Prevista] 21/12/2012

[6] Produto Relatório
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[6] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[6] [Descrição] O Empreendedorismo no Brasil

[6] [Data Prevista] 21/12/2012

[7] Produto Outro

[7] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[7] [Descrição] 
Participação no Fórum Permanente de Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte

[7] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 33

Título:
Estudos de economia agrícola e da dinâmica de 
mercados

Diretoria/Unidade:  DISET

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/02/2012

Período de Execução (Data Final): 06/12/2012

Cooperação: IPEA/MAPA

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Gesmar Santos/ Rogério Freitas

Equipe:
Rogério Edvaldo Freitas, Gesmar Rosa dos Santos, 
Alexandre Gervásio, José Arnaldo F. G. de Oliveira, Júnia C. 
Peres R. da Conceição

Objetivo Final: 

Desenvolver estudos sobre a dinâmica da agropecuária 
brasileira com enfoque em duas vertentes: Seguro Rural 
como fator promoção da renda no campo e desempenho 
do setor agroexportador brasileiro.
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Justificativa:

O porte do setor agropecuário e sua grande capacidade 
de empregar fatores de produção com geração de divisas 
para o país são aspectos que devem ser mais bem 
estudados de modo a antever problemas nos mercados de 
commodities, permitindo avaliar mecanismos de redução 
de riscos.

Metodologia:

Parte-se de análise exploratória de dados e informações 
sobre o seguro agrícola, indicadores de produção e 
exportação, devendo-se utilizar de tratamento estatístico 
dos dados. Serão elaboradas matrizes que permitam 
visualizar as possíveis correlações entre as variáveis 
disponibilizadas.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] Avaliação da política de seguro rural no Brasil

[1] [Data Prevista] 30/08/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Análise de desempenho externo do setor agropecuário

[2] [Data Prevista] 15/12/2012

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] 
Seminário Ipea/Mapa para apreciação da parceria de 
avaliação de políticas de seguro

[3] [Data Prevista] 19/06/2012

[4] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] Nota técnica do perfil das exportações agropecuárias.

[4] [Data Prevista] 20/09/2012

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 34

Título:

Tecnologia e inovação (Radar: tecnologia, 
produção, e comercio exterior / gastos 
empresariais em pesquisa e desenvolvimento no 
Brasil / liderança no setor automotivo brasileiro)

Diretoria/Unidade:  DISET

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 14/12/2012

Cooperação:

No caso do componente LIDERANÇA EMPRESARIAL 
NO SETOR AUTOMOTIVO BRASILEIRO: United Nations 
University / Maastricht Economic and Social Research 
Institute on Innovation and Technology.

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luiz Ricardo Cavalcante

Equipe:

No caso do componente “Radar”: Técnicos de 
planejamento e pesquisa da DISET. No caso do 
componente LIDERANÇA EMPRESARIAL NO SETOR 
AUTOMOTIVO BRASILEIRO: Franco Malerba / Sunil Mani / 
Luiz Ricardo Cavalcante / Bruno César Araújo.

Objetivo Final: 

Componente \”Radar\”: Publicação bimestral do IPEA/
DISET sobre tecnologia, produção e comércio exterior. 
Componente \”Gastos em P&D\”: O objetivo do 
trabalho é sistematizar os principais determinantes dos 
gastos empresariais em P&D no Brasil. Componente 
\”Liderança\”: Analisar os fatores explicativos

Justificativa:

Componente \”Radar\”: A publicação do boletim contribui 
para a disseminação dos resultados das atividades de 
pesquisa da DISET / IPEA e para a consolidação do papel 
do IPEA no suporte à formulação e avaliação de políticas 
públicas. Componente \”Gastos em P&D\”: Uma das 
metas do Plano Brasil Maior fix
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Metodologia:

Componente \”Gastos em P&D\”: No trabalho, a relação 
P&D/RLV será usada como referência porque estão 
disponíveis, na PINTEC, informações individualizadas por 
empresa sobre os elementos que constituem a fórmula. 
Isto permite o cálculo desta relação por setor de atividade 
por meio da agregação das empresas usando seu código 
na Classificação Nacional de Atividades Econômicas 
(CNAE) e por intensidade tecnológica e sua comparação 
com os valores observados em outros países de referência. 
Componente

[1] Produto Boletins

[1] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[1] [Descrição] 
RADAR: TECNOLOGIA, PRODUÇÃO E COMÉRCIO 
EXTERIOR

[1] [Data Prevista] 12/12/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
GASTOS EMPRESARIAIS EM PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO NO BRASIL

[2] [Data Prevista] 12/12/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] 
LIDERANÇA EMPRESARIAL NO SETOR AUTOMOTIVO 
BRASILEIRO

[3] [Data Prevista] 12/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 35

Título: Heterogeneidade Estrutural

Diretoria/Unidade:  DISET

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012
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Cooperação: Cepal

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Mauro Oddo Nogueira

Equipe:

Divonzir Arthur Gusso; Lucas Ferraz Vasconcellos; Gesmar 
Rosa dos Santos; José Eustáquio Vieira Filho; João Maria 
de Oliveira; Alexandre Gervásio de Souza; Victor Leonardo 
Araujo (Dimac); Gabriel Coelho Squeff (Dimac); Miguel 
Matteo (Dirur); Segei Dilon Soares (Disoc); Ricardo Infante 
(Cepal); Gabriel Porcile (Cepal)

Objetivo Final: 

Compreender e caracterizar a HE no sistema prod. 
brasileiro, incluindo seu surgimento, implicações sobre 
produtividade, emprego, espaço geog., as diversas formas 
de exclusão e as respectivas relações de reciprocidade 
para delinear as bases de estrat. e pol. desenv. que a 
reduzam e propiciem maior inclusão.

Justificativa:

Por haver longa trajetória de constr. conceitual empírica, 
o tema HE incorpora diferentes traduções teóricas. Diante 
disso, impõe-se compreender a lógica de interação e de 
complementaridade entre as distintas camadas das estr. 
prod. e ident. os fat. a serem mobilizados p/ tornar mais 
efic. as cadeias prod.

Metodologia:

Para cada campo de observação se buscará modelos 
analíticos e de verificação  empírica apropriados para 
construir tipologias de cada grande setor e de seus 
principais quadros de segmentação (produtiva, tecnológica 
e de emprego, notadamente). Para tanto, serão exploradas 
as bases de dados já disponíveis (Pesquisas Anuais dos 
vários campos indústria, construção, comércio e serviços, 
etc.; Censo Agropecuário; RAIS; CAGED; PNAD; Pintec; 
POF; Contas Nacionais, etc.)

[1] Produto Livros

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Livro apresentando uma descrição da dinâmica da HE no 
Brasil

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas
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[2] [Descrição] 
Workshop de Apresentação dos resultados no Ipea e na 
Cepal

[2] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 37

Título: Estudos da Produção Tecnologia Inovação

Diretoria/Unidade:  DISET

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 14/12/2012

Cooperação:
Os estudos estão sendo realizados através de dois 
convênios: Finep e Petrobras

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Lenita Maria Turchi

Equipe: Técnicos da Diset , Bolsistas, Estatísticos do projeto

Objetivo Final: 

1.Concluir os estudos sobre a natureza e estratégias 
de inovação nas firmas brasileiras - Convenio IPEA/
FINEP/FINATEC- 02984 2. Concluir estudos sobre 
Impactos Tecnológicos das Parcerias da Petrobras com 
Universidades e Centros de Pesquisas. - Convenio /IPEA /
PETROBRAS

Justificativa:

As justificativas estão explicitadas nos seguintes 
Convênios. - Convenio - N. 02984 IPEA/FINEP/FINATEC- 
02984 Convênio - IPEA/PETROBRAS/ FINATEC para 
realizar estudos sobre Impactos da Petrobras nas parcerias 
entre Universidades e Empresas.

Metodologia:
As metodologias em questão estão desenvolvidas nos 
Convênios acima citados

[1] Produto Livros

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas
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[1] [Descrição] 
Livro contendo resultados da pesquisa sobre atitudes 
empresariais para o desenvolvimento e inovação

[1] [Data Prevista] 12/12/2012

[2] Produto Livros

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
2 LIVROS contendo resultados das pesquisas sobre 
Impactos Tecnológicos da PETROBRAS

[2] [Data Prevista] 12/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 38

Título: Propriedade Intelectual

Diretoria/Unidade:  DISET

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

[Grupos de trabalho (GT)] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 14/12/2012

Cooperação: INPI, GIPI, OMPI, CADE, IBGE

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Graziela Ferrero Zucoloto

Equipe: Graziela, Rogério Freitas, Alexandre Gervásio, André Mello

Objetivo Final: 

Avaliar o papel da propriedade intelectual com relação a 
aspectos regulatórios da biotecnologia, transferência de 
tecnologia, defesa da concorrência e inovação. O cenário 
da propriedade intelectual no Brasil.
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Justificativa:

Avaliar e subsidiar políticas nos seguintes temas: 
propriedade intelectual, licenciamento tecnológico e 
defesa da concorrência, propriedade intelectual e aspectos 
regulatórios em biotecnologia e inovação tecnológica e 
propriedade intelectual no Brasil. 

Metodologia:
A realização dos trabalhos envolverá análises 
institucionais, estatística descritiva e análises 
econométricas.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Propriedade Intelectual e Aspectos Regulatórios da 
Biotecnologia

[1] [Data Prevista] 12/12/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Inovação e Propriedade Intelectual no Brasil

[2] [Data Prevista] 12/12/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] 
Propriedade Intelectual, Licenciamento da Tecnologia e 
Defesa da Concorrência.

[3] [Data Prevista] 12/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 39

Título:
Governança, avaliação de impactos e formulação 
de indicadores para Infraestrutura Econômica

Diretoria/Unidade:  DISET

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012
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Cooperação: Ministério das Comunicações e outros em negociação.

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Jean Marlo Pepino de Paula

Equipe:
Jean Marlo Pepino de Paula Rodrigo Abdalla Filgueiras de 
Sousa Erivelton Pires Guedes

Objetivo Final: 

Realizar estudos que contribuam para a retomada, 
reestruturação e continuidade do planejamento e 
gestão estratégicos da infraestrutura no Brasil, sob três 
perspectivas: a governança institucional, os seus impactos 
econômicos e sociais e a formulação de indicadores.

Justificativa:

Com a retomada do crescimento, são necessários 
investimentos vultosos para a recomposição e ampliação 
da infraestrutura brasileira. A identificação, priorização e 
acompanhamento desses investimentos são essenciais 
para perceber as oportunidades e desafios para a 
continuidade dessa trajetória.

Metodologia:

A metodologia baseia-se na revisão da literatura e 
consolidação das informações disponíveis na legislação, 
estudos anteriores e entidades ligadas ao setor. Para 
isso, é fundamental o estabelecimento de acordos de 
cooperação com órgãos governamentais e entidades 
privadas, de forma a obtenção de dados. A partir da 
sistematização e avaliação dessas informações, serão 
propostas recomendações para a adequação do quadro 
institucional e políticas públicas empregadas no setor.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 
Relatório de pesquisa de avaliação da governança 
institucional de infraestrutura.

[1] [Data Prevista] 30/11/2012

[2] Produto TD

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Relatório de pesquisa com recomendações para políticas 
públicas em infraestrutura.

[2] [Data Prevista] 30/11/2012

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos
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[3] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[3] [Descrição] 
Discussão dos resultados da pesquisa de avaliação da 
governança institucional de infraestrutura.

[3] [Data Prevista] 30/09/2012

[4] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[4] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[4] [Descrição] 
Artigo para Radar avaliando planejamento de 
infraestrutura

[4] [Data Prevista] 30/11/2012

[5] Produto
Convênios, acordos de cooperação técnicas, termos de 
cooperação, contratos

[5] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[5] [Descrição] 
Cooperação para preparação de base de dados de 
indicadores de infraestrutura.

[5] [Data Prevista] 30/11/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 40

Título:
Investimento e financiamento à Infraestrutura 
Econômica

Diretoria/Unidade:  DISET

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação: Ministério das Comunicações

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Fabiano Mezadre Pompermayer
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Equipe:
Carlos Alvares da Silva Campos Neto Fabiano Mezadre 
Pompermayer Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa Jean 
Marlo Pepino de Paula

Objetivo Final: 

Avaliar e acompanhar o investimento em infraestrutura, 
discutir as vantagens e desvantagens do financiamento 
ser público ou privado, e avaliar as medidas de fomento 
ao investimento privado em expansão da infraestrutura 
econômica.

Justificativa:

O investimento em infraestrutura tem sido insuficiente 
para atender às necessidade do país. Embora desejável, 
a participação do setor privado traz desvantagens pela 
ótica regulatória e concorrencial. Além disso, desonerações 
fiscais precisam ser avaliadas quanto à sua efetividade.

Metodologia:

Levantamento sistemático dos investimentos realizados 
em infraestrutura econômica e confrontação com as 
necessidades do país. Avaliação da disponibilidade fiscal 
para investimento e discussão sobre as vantagens e 
desvantagens do financiamento privado, em especial os 
impactos sobre a concorrência e a regulação econômica. 
Avaliação dos efeitos de medidas de incentivo ao 
investimento privado, em especial as desonerações 
tributárias e a real redução de custo de ampliação do 
acesso.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 
Relatório de pesquisa sobre avaliação dos investimentos 
em infraestrutura econômica.

[1] [Data Prevista] 30/11/2012

[2] Produto TD

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] 
Relatório de pesquisa sobre mecanismos de financiamento 
à infraestrutura econômica.

[2] [Data Prevista] 30/11/2012

Prioridade Média
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NOvO REGISTRO

ID: 41

Título:
Desenvolvimento tecnológico e inovação ligados à 
infraestrutura econômica

Diretoria/Unidade:  DISET

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação: Petrobrás

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: José Mauro de Morais

Equipe:
Fabiano Mezadre Pompermayer José Eustáquio Ribeiro 
Vieira Filho José Mauro de Morais Erivelton Pires Guedes

Objetivo Final: 

Analisar as interações entre as atividades de pesquisa 
e de inovação das firmas e a evolução da eficiência 
operacional das empresas de infraestrutura via tipos de 
políticas tecnológicas (fomento à pesquisa, inovação 
e competitivas), com avaliação de estudos de casos 
específicos de políticas públicas bem-sucedidas.

Justificativa:

O entendimento das questões específicas e gerais 
do sucesso no desenvolvimento industrial, ligado 
aos setores de infraestrutura a partir da avaliação de 
estudos de caso de políticas de inovação tecnológica 
no Brasil, pode contribuir para a formulação de políticas 
desenvolvimentistas.

Metodologia:

Revisão bibliográfica, indicando a natureza da dinâmica 
industrial e seus mecanismos: i) criação de diversidade, 
variabilidade microeconômica e do processo de inovação; 
ii) transmissão da diversidade, difusão e imitação das 
inovações; e iii) seleção da diversidade, interações 
competitivas e seleção de mercado. Análise dos benefícios 
e custos estimados, sob a perspectiva das seguintes 
políticas tecnológicas: 1) de fomento à pesquisa; 2) de 
inovação; e 3) competitivas.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas
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[1] [Descrição] 
Relatório de pesquisa para a formulação de políticas 
públicas para redes elétricas inteligentes.

[1] [Data Prevista] 30/11/2012

[2] Produto Boletins

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Artigo para Radar sobre a formulação de políticas públicas 
para redes elétricas inteligentes.

[2] [Data Prevista] 30/11/2012

[3] Produto Livros

[3] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[3] [Descrição] Livro sobre avaliação de políticas tecnológicas no Brasil.

[3] [Data Prevista] 30/11/2012

[4] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[4] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[4] [Descrição] 
Apresentação de resultados do livro sobre avaliação de 
políticas tecnológicas no Brasil.

[4] [Data Prevista] 30/09/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 42

Título: Regulação aplicada à infraestrutura econômica

Diretoria/Unidade:  DISET

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação: Anatel

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):
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Coordenador: Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa

Equipe:
Fabiano Mezadre Pompermayer Gabriel Godofredo Fiuza 
de Bragança Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa Carlos 
Alvares da Silva Campos Neto

Objetivo Final: 

Avaliar a adequação dos instrumentos regulatórios 
utilizados no Brasil para a atribuição de outorgas 
à exploração da IE pelo setor privado, em especial 
verificando a eficiência dos leilões, bem como analisar a 
efetividade dos mecanismos empregados para garantir a 
concorrência nos setores de IE.

Justificativa:

A exploração da IE pelo setor privado depende da 
atribuição de outorgas pelo Estado. O uso desse 
mecanismo gera dois desafios: 1) se a atribuição de 
outorgas ocorre de forma economicamente eficiente; e 2) 
se a estrutura de mercado é suficientemente competitiva 
para garantir o bem-estar social.

Metodologia:

Revisão bibliográfica, comparando com experiências 
internacionais, com ênfase às questões relacionadas à 
eficiência alocativa das outorgas e estrutura competitiva 
de mercado. Levantamento de dados junto aos órgãos 
competentes e sistematização das informações. Avaliação 
da eficácia dos mecanismos empregados no Brasil 
para alcançar estes objetivos, com apresentação de 
recomendações para melhoria das políticas públicas 
utilizadas.

[1] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 
Artigo para Radar avaliando instrumentos sobre atribuição 
de outorgas para exploração da IE.

[1] [Data Prevista] 30/11/2012

[2] Produto TD

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] 
Relatório de pesquisa avaliando instrumentos sobre 
atribuição de outorgas para exploração da IE.

[2] [Data Prevista] 30/11/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[3] [Descrição] 
Relatório de pesquisa avaliando os instrumentos de 
atribuição de outorgas no setor elétrico.
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[3] [Data Prevista] 30/11/2012

[4] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[4] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[4] [Descrição] Artigo para Radar avaliando o setor aeroportuário

[4] [Data Prevista] 30/11/2012

[5] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[5] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[5] [Descrição] 
Artigo para Radar avaliando emissões de CO2 no setor de 
transportes

[5] [Data Prevista] 30/11/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 43

Título:
Cadeias produtivas ligadas à infraestrutura 
econômica

Diretoria/Unidade:  DISET

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Carlos Alvares da Silva Campos Neto

Equipe:
Carlos Alvares da Silva Campos Neto Carlos Eduardo 
Ramos Xavier Junior Fabiano Mezadre Pompermayer Jean 
Marlo Pepino de Paula
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Objetivo Final: 

Identificar se as políticas públicas relativas às cadeias 
produtivas ligadas à IE são capazes de sustentar o seu 
crescimento no longo prazo, apontando caminhos para 
o desenvolvimento da indústria nacional a partir das 
demandas de IE, a partir da análise de aspectos das 
políticas de conteúdo local.

Justificativa:

O enorme potencial energético e a manutenção do 
crescimento econômico tendem a ampliar os investimentos 
nacionais e estrangeiros em IE no Brasil nas próximas 
décadas. Diante disso, é preciso avaliar a efetividade de 
políticas que buscam a indução do desenvolvimento de 
uma cadeia fornecedora local.

Metodologia:

Avaliação e acompanhamento dos vários Planos e 
Programas públicos que visam ao desenvolvimento das 
cadeias produtivas ligadas à IE. Análise comparativa da 
literatura. Coleta de dados secundários. Levantamento de 
informações em sites e em publicações especializados. 
Organização das informações em banco de dados. 
Entrevistas em instituições públicas e privadas. Análise dos 
programas oriundos do setor privado que visam subsidiar 
a elaboração de políticas públicas.

[1] Produto Livro

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 
Livro contendo pesquisas sobre avalição de políticas 
públicas para a cadeia petrolífera/naval

[1] [Data Prevista] 30/09/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] 
Apresentação de resultados da pesquisa sobre cadeias 
produtivas ligadas à IE.

[2] [Data Prevista] 31/10/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 44

Título:
Mercado de Trabalho, Estruturas de Emprego e 
Educação.

Diretoria/Unidade:  DISET
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[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação: ABDI, MDIC, MTE, SENAI

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Aguinaldo Maciente e Paulo Nascimento

Equipe:
Aguinaldo Maciente, Paulo Nascimento, Divonzir Gusso, 
Rafael Pereira, Danilo Coelho

Objetivo Final: 
Estudar as relações entre educação, estruturas de emprego 
e mercado de trabalho.

Justificativa:

Orientar políticas de qualificação profissional e de 
regulação do mercado de trabalho. Orientar políticas 
educacionais em todos os níveis, repercutindo, ainda, 
na capacidade do país de inovar e de promover saltos 
qualitativos em sua estrutura produtiva.

Metodologia:

O lado da demanda será detalhado com o uso de dados 
nos âmbitos de setores e firmas e sobre o perfil da 
mão-de-obra que os compõem, basicamente a partir do 
CAGED, da RAIS e da PME, bases disponíveis pelo MTE e 
IBGE, e considerando a CBO. . O lado da oferta pode ser 
retratado a partir dos dados sobre cursos superiores e de 
pós-graduação das grandes áreas de maior relevo para 
o setor produtivo, considerados índice de qualidade dos 
cursos disponíveis pelo MEC e distribuição espacial dos 
cursos.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Identificação dos grupos ocupacionais e setoriais segundo 
competências laborais

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Formulação de cenários prospectivos

[2] [Data Prevista] 31/12/2012

[3] Produto Relatório
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[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] 
Uso de um modelo de EGC para a análise de cenários para 
o mercado de trabalho

[3] [Data Prevista] 31/12/2012

[4] Produto Relatório

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] Estudos demográficos e regionais

[4] [Data Prevista] 31/12/2012

[5] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[5] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[5] [Descrição] 
Workshop da rede Ipea-ABDI para estudos sobre 
qualificação da mão de obra

[5] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 46

Título:
Assessoramento e acompanhamento de assuntos 
relacionados à infraestrutura econômica

Diretoria/Unidade:  DISET

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação: Governo federal

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa

Equipe:

Carlos Alvares da Silva Campos Neto Fabiano Mezadre 
Pompermayer Jean Marlo Pepino de Paula José Mauro 
de Morais Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa Carlos 
Eduardo Ramos Xavier Junior
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Objetivo Final: 

Prestar assessoramento aos órgãos da administração 
pública em demandas de avaliação e formulação de 
políticas públicas ligadas à IE, bem como acompanhar 
indicadores de desempenho na implantação de projetos e 
programas do governo, sobretudo na esfera federal.

Justificativa:

O acompanhamento regular do desempenho dos projetos 
e programas de governos é atividade essencial para o 
aprimoramento da gestão pública. O assessoramento 
ao governo é relevante para o melhor direcionamento 
das políticas, aumentando a efetividade e eficiência do 
investimento público.

Metodologia:
Participação em grupos de trabalho, elaboração de notas 
técnicas e comunicados, preparação de seminários conjuntos, 
organização de oficinas de trabalho, exposição de palestras.

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] Relatório de acompanhamento dos investimentos em IE

[1] [Data Prevista] 31/05/2012

[2] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] Relatório de acompanhamento dos investimentos em IE

[2] [Data Prevista] 30/11/2012

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[3] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[3] [Descrição] 
Apresentação de trabalhos da coordenação de 
infraestrutura

[3] [Data Prevista] 30/09/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 48

Título: Agroindústria e desenvolvimento

Diretoria/Unidade:  DISET

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim
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Período de Execução (Data Inicial): 02/04/2012

Período de Execução (Data Final): 20/12/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Alexandre Gervásio de Souza

Equipe: Alexandre Gervásio de Sousa

Objetivo Final: 
Levantar dados e informações que permitam contribuir 
para a expansão da agroindústria como um vetor do 
desenvolvimento

Justificativa:

A agroindústria é uma das principais geradoras de 
empregos diretos e indiretos por unidade de capital 
investido e constitui-se em um elemento essencial 
para a agregação de valor à produção agropecuária. 
Compreender sua dinâmica é fundamental para as 
políticas públicas de desenvolvimento nacional.

Metodologia:

A metodologia a ser adotada envolve a análise exploratória 
de uma base de dados construída a partir de dados da PIA, 
RAIS, Secex e PNUD, que permitirá traçar um quadro da 
agroindústria em diferentes níveis de agregação, a saber: 
nacional; regional; estadual; divisão (CNAE 2.0); e grupo 
(CNAE 2.0), além da relação entre sua dinâmica e o IDH.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório sobre o panorama da agroindústria brasileira

[1] [Data Prevista] 18/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 49

Título:
Caracterização do sistema de registro de 
defensivos agrícolas no Brasil

Diretoria/Unidade:  DISET

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 14/02/2012

Período de Execução (Data Final): 13/08/2012
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[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: João Carlos de Souza Carvalho

Equipe: João Carlos de Souza Carvalho

Objetivo Final: 
Relatar e discutir a estrutura e dinâmica do registro de 
defensivos agrícolas no Brasil e seus reflexos nos custos 
da produção agrícola.

Justificativa:

Os processos de registro de produtos no Brasil podem 
ser tanto uma alternativa a facilitar a concorrência como 
um dificultador. A pesquisa irá analisar variáveis que 
permitam detectar dificuldades de competitividade dos 
produtores agrícolas em função da atual dinâmica de 
registros de defensivos.

Metodologia:

Serão analisados aspectos de registro, quantidade de 
fornecedores, demandas dos produtores e barreiras 
a novos produtos, utilizando-se de análise de dados 
de produção, bem como a posição das políticas 
governamentais e a legislação sobre o tema.

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Nota técnica sobre os desafios da política de registro de 
defensivos agrícolas

[1] [Data Prevista] 21/06/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 52

Título: REGULAÇÃO AMBIENTAL

Diretoria/Unidade:  DISET

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 02/01/2013
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Cooperação:

Agência Nacional de Águas (ANA), CentroClima (COPPE-
UFRJ), BC3 - Basque Center for Climate Change, Centre 
International de Recherche sur l\’Environnement et le 
Développement (CIRED)

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: José Gustavo Féres e Ronaldo Seroa da Motta

Equipe:
José Gustavo Féres - Diset Ronaldo Seroa da Motta - Diset 
William Wills - COPPE/UFRJ Julien Lebfevre - CIRED Anil 
Markandya - BC3 Emilio La Rovere - COPPE/UFRJ

Objetivo Final: 

Avaliação econômica do impacto de instrumentos de 
política ambiental : 1. mercado nacional de carbono para 
licenças de emissões 2. cobrança pelo uso da água na 
bacia do Rio Parnaíba

Justificativa:

A correção de externalidades negativas ambientais requer 
(i) avaliar os impactos das políticas ambientais no nível 
de atividade e (ii) identificar as oportunidades de custo-
efetividade na utilização de instrumentos econômicos 
(tributos ambientais, criação de direitos transacionáveis de 
poluição, etc

Metodologia:

Modelo econométrico de uso da terra Modelo de equilíbrio 
geral computável Estimação de funções demanda por água 
e de custo de abatimento de efluentes para os diferentes 
setores usuários. Avaliação da eficácia da cobrança como 
mecanismo de incentivo à redução do uso de recursos 
hídricos, bem como estimação dos efeitos da cobrança 
sobre a competitividade nos setores agrícola e industrial.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 
TD com fundamentação teórica e aplicação empírica do 
modelo de uso da terra

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

[2] Produto TD

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
TD sobre avaliação do impacto da criação de mercado de 
carbono no Brasil

[2] [Data Prevista] 31/12/2012
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[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] 
Relatório sobre o impacto da cobrança pelo uso da água 
na bacia do Rio Parnaíba sobre os setores industrial, 
agrícola e saneamento

[3] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 53

Título:
Desenho de instituições de governo e 7ª jornada 
de regulação

Diretoria/Unidade:  DISET

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2013

Cooperação: Casa Civil

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Eduardo P.S. Fiuza e Alexandre Samy de Castro

Equipe:
Alexandre Samy de Castro - Diset Eduardo P.S. Fiuza - 
Diset Lucia Helena Salgado e Silva Pedra - Diset Leila 
Posenato Garcia - Disoc

Objetivo Final: 

Realizar a 7ª jornada de regulação e mensurar o 
desempenho (dimensões de rapidez, qualidade, 
tendenciosidade) e propor mecanismos de aperfeiçoamento 
regulatório para: 1) Poder Judiciário 2) Compras Públicas 
Federais 3) Setor Público Federal em Geral (Regulação)

Justificativa:

A preocupação com a lisura nos processos de contratação 
pública demandam estudos consistentes. A jornada 
permite discussão ampla destes temas com especialistas 
internacionais e nacionais.
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Metodologia:
Cruzamento de microdados de várias bases como 
Comprasnet, RAIS, cnj, CGU e Siapenet.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] Textos para Discussão

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] Seminário/Workshop

[2] [Data Prevista] 31/12/2012

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[3] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[3] [Descrição] Seminário/Workshop

[3] [Data Prevista] 31/12/2012

[4] Produto TD

[4] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[4] [Descrição] Textos para Discussão

[4] [Data Prevista] 31/12/2012

[5] Produto Livros

[5] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[5] [Descrição] Livro da Série “Marcos Regulatórios”

[5] [Data Prevista] 31/12/2012

[6] Produto Relatório

[6] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[6] [Descrição] Jornada Internacional de Estudos de Regulação

[6] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Média
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NOvO REGISTRO

ID: 55

Título:
PROPRIEDADE INTELECTUAL E LITIGÂNCIA 
PREDATÓRIA

Diretoria/Unidade:  DISET

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 02/01/2013

Cooperação:
DPDE/SDE/MJ (futura Superintendência Geral do Cade) e 
OMPI

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Eduardo P.S. Fiuza e Lucia Helena Salgado

Equipe:
Eduardo P.S. Fiuza - Diset Graziela F. Zucoloto - Diset Lucia 
Helena Salgado e Silva Pedra - Diset

Objetivo Final: 

Investigar efeitos concorrenciais da proteção à PI, e propor 
estratégias de atuação dos reguladores e judiciário. 1) 
Mapear estratégias e medir efeitos de Sham Litigation (SL) 
e patenteamento exclusionário na indústria farmacêutica; 
2) Desenvolver um teste econômico para detecção de SL 
em geral

Justificativa:

1) Exclusão ou detenção de entrada de concorrentes 
genéricos preservam os monopólios dos laboratórios 
incumbentes e causam perdas aos consumidores de 
medicamentos e ao Poder Público, ; 2) Práticas de SL se 
avolumam na mira das agências antitruste ao redor do 
mundo, cf. relatório anterior Ipea-OMPI

Metodologia:
1) Tabulação de questionários enviados; 2) Pesquisa de 
dados processuais no Poder Judiciário 3) Estimações 
econométricas 4) Elaboração conceitual microeconômica

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Resultados parciais
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[1] [Data Prevista] 31/12/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] Desenho de teste

[2] [Data Prevista] 31/12/2012

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[3] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[3] [Descrição] Seminário final

[3] [Data Prevista] 31/12/2012

[4] Produto Livros

[4] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[4] [Descrição] Relatórios, resenhas e artigos técnicos

[4] [Data Prevista] 31/12/2012

[5] Produto Relatório

[5] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[5] [Descrição] Relatório com notas confidenciais

[5] [Data Prevista] 31/12/2012

[6] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[6] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[6] [Descrição] Artigo científico

[6] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 56

Título: REGULAÇÃO ECONÔMICA

Diretoria/Unidade:  DISET

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim
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[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 10/01/2012 

Período de Execução (Data Final): 10/01/2014 

Cooperação: Aneel, ANTT

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):
[Infraestrutura e logística de base] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Lucia Helena Salgado e Gabriel G.F. de Bragança

Equipe:
Lucia Helena Salgado - Diset Kátia Rocha - Dimac Gabriel 
Godofredo Fiuza de Bragança - Diset José Gustavo Feres - 
Diset Ronaldo Seroa da Mota - Diset

Objetivo Final: 
Estudar revisões de marcos regulatórios:  1) Estudar a 
regulação do mercado atacadista de energia elétrica

Justificativa:
1) Nova lei do pré-sal 2) Revisão de marcos regulatórios 
no setor elétrico

Metodologia:
1) Desenho de mecanismos: Teoria da regulação 2) 
Revisão da literatura e da experiência internacional

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] Seminários

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] Seminários

[2] [Data Prevista] 31/12/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] Relatório final

[3] [Data Prevista] 31/12/2012

[4] Produto Relatório

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas
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[4] [Descrição] Relatório final

[4] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 57

Título:
Comparativo Brasil x Estados Unidos da América 
na política de produção e inovação tecnológica do 
etanol

Diretoria/Unidade:  DISET

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/04/2012

Período de Execução (Data Final): 19/12/2012 

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: José Eustáquio Vieira Filho

Equipe: José Eustáquio Vieira Filho

Objetivo Final: 
Analisar de que forma os dois países adotam políticas de 
inovação tecnológica no setor de agroenergia (etanol de 
cana e milho).

Justificativa:

A produção de energias renováveis tem grande 
crescimento no plano global e nacional, sendo Brasil e 
Estados Unidos os protagonistas na produção do Etanol. 
Detalhar as distintas políticas tem grande relevância para 
ações do governo e do setor produtivo de etanol e de 
outros biocombustíveis.

Metodologia:

Análise de séries dados da produção (registros e brasileiro 
IBGE/Conab/Uníca e dos Estados Unidos USDA e outros. 
Análise de Normas e políticas dos dois países. Adoção de 
metodologia própria de comparação de ações e resultados 
do incentivo à inovação.

[1] Produto Boletins

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica
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[1] [Descrição] 
Publicação de Boletim Radar sobre metodologia de 
comparação e dados preliminares

[1] [Data Prevista] 10/10/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Relatório sobre as políticas de inovação tecnológica nas 
cadeias produtivas de etanol de milho (EUA) e de cana-de-
açúcar (Brasil)

[2] [Data Prevista] 19/12/2012

Prioridade Média



Diretoria de Estudos e Políticas Sociais 
(DISOC)
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NOvO REGISTRO

ID: 32

Título:
Redesenho do Programa Arte Cultura e Cidadania 
- Cultura viva

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 15/12/2011 

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação: Ministério da Cultura

 [Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Frederico Barbosa

Equipe: 5 bolsistas

Objetivo Final: 

Realizar estudos que subsidiem o redesenho do Programa 
Cultura Viva considerando uma política e continuidade e 
aprofundamento a partir dos macros temas orientadores 
da nova gestão.

Justificativa:

A contribuição fundamental do Programa Cultura Viva 
concerne à promoção, ampliação e garantia do acesso das 
comunidades mais excluídas do usufruto de bens culturais 
aos meios de fruição, produção e difusão desses bens com 
vistas à ação cultural em diferentes meios e linguagens 
artísticas e lúdicas. Essa contribuição se concretiza no 
apoio a projetos de espaços culturais selecionados com 
base em Edital, denominados Pontos de Cultura. Pontos 
de Cultura são entidades da sociedade civil que recebem 
apoio do Ministério da Cultura para desenvolver projetos 
voltados para a ampliação do acesso à cultura. 

Metodologia:
Uso de Modelo Lógico e de metodologias de planejamento 
estratégico e situacional.

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados.

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas
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[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

[2] Produto Relatório

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 33

Título:
Políticas Sociais- acompanhamento e análise - 
Cultura

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Frederico Barbosa

Equipe: 1 bolsista

Objetivo Final:  Acompanhar as políticas culturais do Governo Federal

Justificativa:
Há necessidade de organizar uma visão de conjunto das 
políticas culturais brasileiras.

Metodologia:
Entrevistas e uso de modelos de análise em políticas 
públicas;

[1] Produto Boletins

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] Versão final do capítulo de cultura

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 38

Título:
Diferencial de Salários entre os Setores Público e 
Privado no Brasil

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012 

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Ana Luiza Neves de Holanda Barbosa

Equipe: Ana Luiza Neves de Holanda Barbosa

Objetivo Final: 

Identificar a diferença de salários entre os trabalhadores 
do setor público e privado no Brasil a sua evolução, o 
diferencial de salários por gênero dentro de cada setor e 
a contribuição da desigualdade de rendimentos do setor 
público na queda recente da desigualdade de rendimentos 
no Brasil.

Justificativa:

O estudo vem contribuir para o debate de avaliação 
da eficiência e do papel do setor público na economia 
brasileira, além de gerar novos instrumentos para 
qualificar o mesmo, e mostrar a evolução do diferencial de 
rendimentos e da composição de cada setor ao longo dos 
últimos anos.

Metodologia:

- Base de Dados: Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD/IBGE); vários anos; - Métodos 
econométricos que buscam controlar o viés de 
seleção dos trabalhadores entre os setores público e 
privado; - Decomposição do diferencial de salários a 
la Decomposição Oaxaca Blinder; - Cálculo dos índices 
usuais de desigualdade de rendimentos.

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 

- Evolução do diferencial de rendimentos entre os setores 
público e privado no Brasil- Evolução e contribuição da 
desigualdade de rendimentos dos trabalhadores do setor 
público na desigualdade total de rendimentos.

[1] [Data Prevista] 09/09/2012



Ciclo de Planejamento Estratégico do Ipea418

[2] Produto TD

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] 
- Avaliação dos fatores determinantes na entrada do 
mercado de trabalho do setor público

[2] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 40

Título:
Mudanças nos rendimentos do trabalho e 
transições entre os setores formal e informal

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Maurício Cortez Reis

Equipe: Maurício Cortez Reis Carlos Henrique Leite Corseuil

Objetivo Final: 

Verificar se tanto as transições entre os setores formal e 
informal como os rendimentos laborais do trabalhador no 
Brasil são determinados simultaneamente por um processo 
de aprendizado dos empresários sobre a capacidade 
produtiva de seus empregados.

Justificativa:

Em estudo anterior notamos que tanto as transições 
entre os setores formal e informal como as variações nos 
rendimentos são sensivelmente maiores para os jovens. 
Assim resolvemos investigar se esses fatos decorrem 
da incerteza associada à capacidade produtiva de um 
trabalhador com pouca experiência.
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Metodologia:

A identificação do efeito causal em questão é bastante 
complicada por se tratar de algo não mensurável. Dessa 
forma empregaremos metodologias distintas no que diz 
respeito a suas hipóteses visando chegar a uma conclusão 
robusta à escolha do método.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Texto de síntese da metodologia e dos resultados

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 41

Título:
Bolsa-Família, Escolha Ocupacional e 
Informalidade no Brasil

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Ana Luiza Neves de Holanda Barbosa

Equipe:
Ana Luiza Neves de Holanda Barbosa Carlos Henrique 
Leite Corseuil

Objetivo Final: 

O trabalho tem como objetivo identificar em que medida 
o Bolsa Família distorce a escolha ocupacional dos 
beneficiários no sentido de torná-los mais propensos a 
optar por uma ocupação informal.
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Justificativa:

É possível que o BF afete mais a escolha sobre a ocupação 
em que o indivíduo estaria interessado em trabalhar do 
que a escolha entre trabalhar ou não trabalhar, supondo 
que os rendimentos provenientes do trabalho por conta 
própria ou mesmo do emprego sem carteira assinada 
sejam menos visíveis.

Metodologia:

Usaremos outra metodologia em relação a que foi 
empregada no produto de 2011. A metodologia a 
ser usada, regressão com descontinuidade difusa, foi 
concebida exatamente para avaliar impacto de programas 
onde a elegibilidade e participação no programa não 
necessariamente coincidem. Esse é o caso do programa 
bolsa-família, onde uma parte das famílias elegíveis não 
participa do programa, e outra parte que não devia ser 
elegível acaba participando.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Texto de síntese da metodologia e dos resultados

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 42

Título: Uma definição alternativa para ocupação informal

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Carlos Henrique Leite Corseuil

Equipe: Carlos Henrique Leite Corseuil Maurício Cortez Reis
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Objetivo Final: 

Estudar a questão da informalidade dos trabalhadores 
autônomos e dos empregadores, usando informações 
sobre a inclusão no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica), comparando medidas de informalidade que 
consideram a inclusão no CNPJ com medidas baseadas na 
contribuição para a previdência.

Justificativa:

Na definição usual de trabalho informal, não é claro como 
devem ser classificados os indivíduos que trabalham como 
autônomos ou empregadores. Convencionou-se incluir todos 
os autônomos no setor informal e todos os empregadores no 
setor formal, mas cabe estabelecer um critério mais rigoroso.

Metodologia:

Para desenvolver esse estudo, usamos as informações 
sobre inclusão no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica), disponíveis na PNAD (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios) de 2009. A PNAD também fornece 
dados sobre contribuição para previdência e, com isso, 
podemos comparar os dois critérios de informalidade.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Texto síntese da metodologia e dos resultados

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 43

Título: A evolução da taxa de desemprego no Brasil

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Maurício Cortez Reis

Equipe: Maurício Cortez Reis
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Objetivo Final: 

Analisar a evolução da taxa de desemprego no Brasil 
durante os últimos 30 anos, procurando identificar 
diferenças no comportamento de subgrupos da população 
definidos a partir de algumas características individuais, 
como: idade, escolaridade e gênero.

Justificativa:

A taxa de desemprego oscilou bastante no Brasil durante 
os últimos 30 anos. Essas alterações também foram bem 
diferentes entre grupos de idade, de escolaridade, assim como 
entre homens e mulheres. É importante, portanto, documentar 
essas alterações e discutir seus possíveis determinantes.

Metodologia:

A análise empírica utiliza os microdados da PNAD e do 
Censo Demográfico. Com essas pesquisas, é possível 
analisar a evolução do desemprego nos últimos anos para 
diferentes grupos demográficos.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Texto síntese da metodologia e dos resultados

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 44

Título:
Programas de qualificação profissional e 
probabilidade de reingresso no mercado de 
trabalho

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Maurício Cortez Reis

Equipe: Maurício Cortez Reis
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Objetivo Final: 
Estimar o impacto de programas de qualificação profissional 
sobre a probabilidade de reingresso no mercado de trabalho 
de indivíduos em situação de desemprego.

Justificativa:

Programas de qualificação profissional constituem 
uma maneira de investimento no capital humano dos 
trabalhadores, que pode ser importante, principalmente, 
para os indivíduos com baixa escolaridade e que já 
deixaram os estudos formais para entrar no mercado de 
trabalho e encontrar novo emprego.

Metodologia:

A análise empírica utiliza dados da PME (Pesquisa Mensal 
de Emprego), calculada pelo IBGE. Com a PME, é possível 
acompanhar o mesmo indivíduo ao longo do tempo, 
permitindo verificar mudanças do status de desempregado 
para o de empregado, e comparar trabalhadores que 
concluíram programas de qualificação profissional com os 
que não concluíram programas desse tipo.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Texto síntese da metodologia e dos resultados

[1] [Data Prevista] 31/12/2011

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 45

Título:
BOLETIM MERCADO DE TRABALHO: CONJUNTURA 
E ANÁLISE (BMT)

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Carlos Henrique Leite Corseuil
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Equipe:
Ana Luiza Neves de Holanda Barbosa Carlos Henrique 
Leite Corseuil Roberto Henrique S. Gonzalez Sandro 
Pereira Silva Jonas de Oliveira Bertucci Katcha Poloponsky

Objetivo Final: 

Contribuir para um maior conhecimento da dinâmica 
do mercado de trabalho, promovendo a difusão e 
organização de informações e análises sobre a sua 
evolução conjuntural e relações de cunho estrutural.

Justificativa:

O monitoramento das variáveis descritivas da dinâmica 
do mercado de trabalho permite aos formuladores de 
políticas avaliar o impacto das ações em curso e identificar 
novas demandas. Daí ser necessário dispor de bases de 
informações organizadas e atualizadas, assim como de 
análises continuadas.

Metodologia:

A metodologia de análise da conjuntura e aspectos 
estruturais do mercado de trabalho prevê a utilização do 
instrumental conceitual desenvolvido, ao longo do tempo, 
no campo teórico da economia do trabalho, buscando-se 
captar regularidades de comportamento que permitam 
acrescentar novos conhecimentos sobre as especificidades 
da realidade brasileira. Para tanto, os investimentos em 
capacitação e atualização da equipe serão privilegiados.

[1] Produto Boletins

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] BMT n. 50

[1] [Data Prevista] 23/02/2012

[2] Produto Boletins

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] BMT n. 51

[2] [Data Prevista] 24/05/2012

[3] Produto Boletins

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] BMT n. 52

[3] [Data Prevista] 23/08/2012

[4] Produto Boletins

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] BMT n. 53
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[4] [Data Prevista] 22/11/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 46

Título:
A Contribuição da Fiscalização Trabalhista para o 
Crescimento do Emprego Formal

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 30/06/2012 

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Carlos Henrique Leite Corseuil

Equipe:
Carlos Henrique Leite Corseuil Fernando Antonio Barreto 
Paulino Souto

Objetivo Final: 

Avaliar a contribuição de mudanças nos procedimentos de 
inspeção do trabalho no Brasil ao longo dos anos 2000 para o 
crescimento do emprego formal no mesmo período, apresentar 
uma base de dados com indicadores de criação e destruição 
de postos de trabalho formais por município brasileiro.

Justificativa:

Esses indicadores dinâmicos só podem ser construídos 
com bases de dados que registram informações ao nível 
da empresa que são de acesso restrito. Pretendemos 
disponibilizar indicadores dinâmicos provenientes da RAIS 
para diversos usuários que não tem meios de construí-los.

Metodologia:

A construção da base de dados parte da comparação 
do estoque de empregados em cada empresa de cada 
município em dois anos consecutivos. A partir daí 
computa-se o saldo como criação ou destruição de 
acordo com seu sinal. Essas informações são agregadas 
por município e normalizadas em forma de taxas tal 
como descrito no produto elaborado em 2011. Para não 
comprometer o sigilo das informações, os indicadores 
serão disponibilizados no nível de municípios.
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[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] Base de dados

[1] [Data Prevista] 30/06/2012

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 47

Título: Inspeção do Trabalho no Brasil

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/10/2012 

Cooperação:
SINAIT - Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do 
Trabalho

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Carlos Henrique Leite Corseuil

Equipe: Carlos Henrique Leite Corseuil Katcha Poloponsky

Objetivo Final: 
Elaboração de estudo acerca da demanda por novos 
auditores fiscais do trabalho no Brasil.

Justificativa:

Um dos objetivos do relatório de 2011 era estimar a 
distribuição recomendada de auditores do trabalho pelo 
território brasileiro em nível municipal, mas o produto só 
contemplou o nível estadual, por ausência de informações. 
O produto de 2012 contará com informações municipais 
provenientes do SFIT.

Metodologia:

Usaremos uma base de dados inédita que junta 
informações de atividades de inspeção do trabalho a ser 
fornecida pelo SINAIT com informações relacionadas a 
empregos provenientes da Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS). Esses dados serão objeto de análise através 
de procedimentos estatísticos/econométricos.
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[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório

[1] [Data Prevista] 31/10/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 48

Título:
Um estudo dos determinantes do emprego de 
jovens no setor formal brasileiro

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação: UFRJ, PUC-Rio

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Miguel Nathan Foguel

Equipe:
Carlos Henrique Corseuil (Ipea) Eduardo Pontual Ribeiro 
(UFRJ) Gustavo Gonzaga (PUC-Rio) Katcha Poloponsky 
(bolsista Ipea)

Objetivo Final: 
Entender os fatores que influenciam o emprego dos jovens 
no mercado de trabalho formal brasileiro.

Justificativa:

Os jovens geralmente são o grupo etário com as mais 
altas taxas de desemprego e rotatividade no mercado de 
trabalho no Brasil, e o que ocorre nessa fase da vida tende 
a ter importantes implicações no futuro (por exemplo, 
sobre a empregabilidade e a trajetória de rendimentos).

Metodologia:

Com base nos microdados da RAIS, buscaremos analisar o 
perfil das taxas de entrada e saída dos jovens das firmas 
formais. Esse perfil inclui dimensões como sexo, setores 
de atividade, região geográfica e tamanho das firmas. 
Ademais, procuraremos analisar se, e até que ponto, a 
duração do emprego do jovem na firma depende dessas 
mesmas dimensões e de componentes não observados das 
firmas (e.g. tecnologia).
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[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Elaboração de relatório contendo a descrição e análise dos 
resultados do estudo

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 49

Título:
Diferenciais por Gênero no Mercado de Trabalho 
Formal Brasileiro

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Miguel Nathan Foguel (Ipea)

Equipe: Rodrigo Soares (PUC/RJ) Maurício Fernandes (PUC/RJ)

Objetivo Final: 
Comparações entre homens e mulheres em termos de 
salário e inserção no mercado de trabalho com base no 
tempo de permanência no mercado formal de trabalho.

Justificativa:
Ajudar a entender as diferenças por gênero no mercado 
de trabalho levando em consideração o tempo de 
experiência efetiva no mercado de trabalho formal.

Metodologia:

Microdados do RAIS ao longo de 15 anos serão utilizados 
para acompanhar os mesmos trabalhadores ao longo 
do tempo. Esse acompanhamento permitirá comparar 
homens e mulheres que tenham inserções semelhantes no 
mercado de trabalho formal.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Elaboração de um estudo
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[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 51

Título: Migrações Internas por Mesorregião

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/03/2012 

Período de Execução (Data Final): 31/12/2013

Cooperação:
Este projeto será desenvolvido no âmbito do PROREDES/
IPEA em parceria com instituições estaduais.

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Herton Ellery Araújo

Equipe:
Ana Luiza Machado de Codes e técnicos indicados pelas 
instituições parceiras

Objetivo Final: 
Descrever e analisar os movimentos migratórios internos 
do Brasil, no nível de mesorregiões, com ênfase nas 
características sociais dos migrantes.

Justificativa:

As políticas públicas sociais necessitam cada vez mais de 
informações desagregadas do ponto de vista territorial. 
Estudar as migrações internas facilita a compreensão da 
dinâmica de crescimento e composição demográficos 
desses espaços.

Metodologia:

Serão utilizados os microdados de Censos Demográficos 
para construção de matrizes de migração entre as 
mesorregiões brasileiras. De posse dessas matrizes, 
buscaremos traçar os perfis dos deslocamentos e suas 
consequências nos lugares de origem e destino.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Relatório analisando os principais fluxos migratórios entre 
as mesorregiões brasileiras
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[1] [Data Prevista] 31/07/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Análise da inserção dos migrantes nas mesorregiões de 
maior imigração

[2] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 52

Título:
Padrão de rotatividade no Brasil e suas 
consequências para a cobertura do seguro-
desemprego

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/03/2013

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Brunu Marcus F. Amorim

Equipe: Brunu Marcus F. Amorim

Objetivo Final: 

Avaliar que fatores podem afetar a cobertura do seguro-
desemprego, ao verificar padrões de rotatividade dos 
trabalhadores do mercado formal por atributos pessoais e 
do posto de trabalho.

Justificativa:

Subsidiar eventuais mudanças nas regras do seguro-
desemprego, ao (i) investigar o que tem feito o seguro-
desemprego se expandir nos últimos anos; e (ii) detectar 
possíveis grupos que estão consistentemente fora da 
cobertura potencial do seguro que poderiam fazer parte 
dele.
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Metodologia:

Faremos simulações de mudanças nas regras do seguro-
desemprego e ver como isso impacta na razão dos 
trabalhadores que podem ser elegíveis para receber 
o seguro sobre denominadores tais como o total de 
trabalhadores do mercado formal, ou o total daqueles 
demitidos. Sobre a variação dos demitidos sem justa 
causa, pode-se detectar padrões de comportamento 
para um período e simulá-lo para outro. Usando a Rais 
Identificada, será construído um painel dos demitidos em 
2010 nos cinco anos anteriores.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório Preliminar

[1] [Data Prevista] 31/05/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Relatório Final

[2] [Data Prevista] 28/02/2013

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 53

Título: Situação Social Brasileira

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/03/2012 

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Herton Ellery Araújo

Equipe:
Ana Luiza Machado de Codes, Ana Amélia Camarano, 
Carlos Henrique Leite Corseuil, Jorge Abrahão, Luana 
Simões, Natália Fontoura, Tatiana Dias, Sergei Soares
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Objetivo Final: 
Fazer um panorama da evolução da situação social 
brasileira nos anos 2000.

Justificativa:

Em março de 2012, o IBGE disponibilizará os microdados 
do Censo 2010. Diante das possibilidades de análise das 
condições de vida da população que os censos oferecem, 
é de fundamental importância que o IPEA se aproprie dos 
novos resultados, fazendo comparações inter-censos.

Metodologia:
Cada tema de política social buscará comparar os 
resultados mais relavantes, tendo vista uma caracterização 
da evolução das condições de vida da população.

[1] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Tema Educação

[1] [Data Prevista] 30/11/2012

[2] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Tema Migração

[2] [Data Prevista] 30/11/2012

[3] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] Tema Demografia

[3] [Data Prevista] 30/11/2012

[4] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] Tema Trabalho

[4] [Data Prevista] 30/11/2012

[5] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[5] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[5] [Descrição] Tema Pobreza e Desigualdade

[5] [Data Prevista] 30/11/2012

[6] Produto Artigo para livro, revista ou boletim
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[6] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[6] [Descrição] Tema Desigualdade de Gênero

[6] [Data Prevista] 30/11/2012

[7] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[7] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[7] [Descrição] Tema Desigualdade de Cor/Raça

[7] [Data Prevista] 30/11/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 54

Título: Políticas Sociais - acompanhamento e análise

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Roberto Gonzalez - TPP/IPEA

Equipe:

Alexandre Arbex Valadares - TPP Ana Cleusa Mesquita - 
TPP André Campos - TPP Brancolina Ferreira - TPP Eduardo 
Luis Zen - TPP Joana Mostafa - TPP José Aparecido Carlos 
Ribeiro - TPP José Valente Chaves - TD Luana Simões 
Pinheiro - TPP Luciana Mendes Servo - TPP Silvania de 
Araujo Carvalho - AT Tatiana Dias Silva - TPP Equipes das 
áreas participantes - Previdência Social, Saúde, Assistência 
Social, Trabalho e Renda, Educação, Cultura, Igualdade de 
Gênero, Igualdade Racial e Desenvolvimento Rural.

Objetivo Final: 
Construir um quadro completo e periódico de informações 
e análises sobre a conjuntura e a implementação das 
ações nas principais áreas de política social.
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Justificativa:

O periódico é resultado de uma atividade contínua 
da DISOC de diagnosticar problemas, acompanhar e 
avaliar os efeitos das políticas destinadas a combater as 
desigualdades sociais, além suprir a carência de análises 
sistemáticas e periodicamente sobre a conjuntura das 
políticas sociais federais.

Metodologia:

Etapa 1: elaboração de uma proposta orientadora para 
os capítulos setoriais Etapa 2: análise dos textos setoriais 
produzidos Etapa 3: seminário de discussão com o 
conjunto dos colaboradores e técnicos interessados.

[1] Produto Boletins

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Lançamento Edição 20

[1] [Data Prevista] 28/03/2012

[2] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] 
Elaboração da proposta de trabalho pelo Conselho para a 
edição 21

[2] [Data Prevista] 30/03/2012

[3] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[3] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[3] [Descrição] Elaboração da Versão inicial dos capítulos edição 21

[3] [Data Prevista] 29/06/2012

[4] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[4] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[4] [Descrição] Avaliação das versões iniciais pelo Conselho

[4] [Data Prevista] 31/07/2012

[5] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[5] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[5] [Descrição] Seminário de Discussão das versões iniciais

[5] [Data Prevista] 17/08/2012

[6] Produto Artigo para livro, revista ou boletim



Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (DISOC) 435

[6] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[6] [Descrição] Entrega das Versões finais dos capítulos edição 20

[6] [Data Prevista] 14/09/2012

[7] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[7] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[7] [Descrição] Avaliação das Versões finais pelo Conselho

[7] [Data Prevista] 28/09/2012

[8] Produto Boletins

[8] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[8] [Descrição] Lançamento Edição 21

[8] [Data Prevista] 15/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 56

Título:
Garantia de renda no Brasil: estado atual e 
reformas em debate

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Ana Cleusa Serra Mesquita

Equipe: Maria Paula Gomes dos Santos e Rafael Guerreiro Osorio

Objetivo Final: 

Analisar as diversas propostas de reforma do sistema de 
garantia de renda brasileiro, identificando suas possíveis 
repercussões sobre o nível de proteção social já instituído. 
Conhecer o debate nacional sobre mudanças no padrão 
de proteção social e garantia de renda
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Justificativa:

Entende-se por “Sistema de garantia de renda” o 
conjunto de políticas e programas sociais que operam 
benefícios monetários, seja com o objetivo de repor ou 
substituir a renda do trabalho, seja com o objetivo de 
complementá-la. Em geral, os sistemas de garantia de 
renda são constituídos por benefícios contributivos e 
não-contributivos, que se destinam tanto à população 
economicamente ativa quanto àquela incapacitada, 
temporária ou permanentemente, para o trabalho, como 
os idosos, inválidos, além de outros grupos sociais em 
situação de vulnerabilidade. No Brasil, o sistema de 
garantia de renda vigente composto pela previdência 
social, pelo seguro desemprego, pelo BPC e pela Bolsa 
Família - tem tido um papel fundamental na prevenção 
da pobreza, no seu enfrentamento, na redução dos 
níveis de desigualdade, bem como na manutenção do 
crescimento econômico baseado no fortalecimento do 
mercado interno, como evidenciam pesquisas recentes 
do IPEA e de outras instituições. Não obstante, propostas 
para sua reformulação têm sido recorrentes no debate 
público, justificadas seja pelo custo fiscal de tal sistema, 
seja por sua suposta “irracionalidade” administrativa. Tais 
propostas merecem ser analisadas, com a finalidade de 
se compreender o significado e alcance dos padrões de 
proteção social que preconizam; seus impactos sobre os 
níveis atuais de pobreza e desigualdade da população, 
bem como sobre a cobertura de riscos sociais, para os 
diferentes segmentos de trabalhadores.

Metodologia:

A análise das propostas de reforma no sistema de garantia 
de renda brasileiro será feita em duas vertentes: Através 
da primeira, pretende-se proceder a uma exegese de tais 
propostas, identificando-se os princípios de justiça que 
as orientam e as concepções políticas sobre padrões de 
proteção social que elas expressam. Para tanto, será feita 
a leitura e discussão de textos acadêmicos, bem como 
de documentos de política de agências governamentais 
nacionais, e de órgãos internacionais de cooperação e 
fomento, que afirmam e justificam tais propostas. Em 
outra vertente, serão realizados exercícios estatísticos e 
simulações de cenários, para estimar os impactos de tais 
propostas sobre a garantia de renda já assegurada pelo 
atual sistema ou seja, os potenciais ganhos ou perdas que 
elas acarretariam à proteção de renda já instituída no país. 
Para tanto, serão utilizados dados dos Censos e Pnads, 
assim como dados administrativos da previdência social, 
do seguro desemprego e do CadÙnico.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório com resultados da pesquisa
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[1] [Data Prevista] 30/09/2012

[2] Produto TD

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] TD contendo os resultados do estudo

[2] [Data Prevista] 30/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 57

Título:
PRÊMIO OBJETIvOS DE DESENvOLvIMENTO DO 
MILÊNIO BRASIL 2012

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 30/06/2012 

Cooperação:

O IPEA RESPONDE PELA SECRETARIA TÉCNICA DO 
PRÊMIO OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO 
BRASIL 2012, PROMOVIDO PELA PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA E COORDENADO PELA SECRETARIA GERAL 
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: ANNA MARIA PELIANO

Equipe:
ANNA MARIA PELIANO, LUIS FERNANDO DE LARA 
RESENDE E MARCO ANTÔNIO SOUSA

Objetivo Final: 

DIVULGAR E PROMOVER O CUMPRIMENTO DO 
COMPROMISSO NACIONAL COM OS OITO OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO, PRINCIPAL ESTRATÉGIA 
DE DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS - ONU.

Justificativa:

TRATA-SE DE CONTRIBUIR COM COMPROMISSO 
ASSUMIDO INTERNACIONALMENTE PELO BRASIL JUNTO 
AS NAÇÕES UNIDAS. O IPEA, COM A AÇÃO EM APREÇO, 
RESPONDE A UMA DEMANDA DA PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA.
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Metodologia:

1. PARA SELECIONAR E PREMIAR AS 20 INICIATIVAS 
FINALISTAS, O IPEA DESENVOLVERÁ, EM 2012, AS 
SEGUINTES ATIVIDADES: 1. ELABORAÇÃO DO MAPA DAS 
51 INICIATIVAS SELECIONADAS NAS DUAS PRIMEIRAS 
ETAPAS SELETIVAS E ORGANIZAR AS 51 VISITAS TÉCNICAS 
PARA AVALIAR AS PRÁTICAS FINALISTAS; 2. ARTICULAÇÃO 
E COORDENAÇÃO DAS EQUIPES QUE REALIZARÃO AS 
VISITAS TÉCNICAS ÀS 51 INICIATIVAS FINALISTAS; 3. 
REALIZAÇÃO DAS 51 VISITAS TÉCNICAS; E 4. ELABORAÇÃO 
DOS 51 RELATÓRIOS ORIUNDOS DAS VISITAS TÉCNICAS.

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 

PRÊMIO OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO 
MILÊNIO BRASIL 2012 CONFERIDO PELA PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA ÀS PREFEITURAS E ORGANIZAÇÕES 
DA SOCIEDADE CIVIL QUE DESENVOLVERAM AS 
MELHORES INICIATIVAS SOCIAIS E AMBIENTAIS QUE 
CONTRIBUEM PARA O ALCANCE DOS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO.

[1] [Data Prevista] 30/06/2012

[2] Produto

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 

PRÊMIO OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO 
MILÊNIO BRASIL 2012 CONFERIDO PELA PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA ÀS PREFEITURAS E ORGANIZAÇÕES 
DA SOCIEDADE CIVIL QUE DESENVOLVERAM AS 
MELHORES INICIATIVAS SOCIAIS E AMBIENTAIS QUE 
CONTRIBUEM PARA O ALCANCE DOS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO.

[2] [Data Prevista] 30/06/2012

[3] Produto

[3] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[3] [Descrição] 

PRÊMIO OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO 
MILÊNIO BRASIL 2012 CONFERIDO PELA PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA ÀS PREFEITURAS E ORGANIZAÇÕES 
DA SOCIEDADE CIVIL QUE DESENVOLVERAM AS 
MELHORES INICIATIVAS SOCIAIS E AMBIENTAIS QUE 
CONTRIBUEM PARA O ALCANCE DOS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO.

[3] [Data Prevista] 30/06/2012

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 58

Título:
Avaliação da qualidade do Cadastro Único para 
Programas Sociais

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 30/12/2012 

Cooperação: ACT IPEA-MDS

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Fabio Monteiro Vaz

Equipe:
Pedro H. G. Ferreira de Souza Rafael Guerreiro Osorio 
Sergei S.D. Soares

Objetivo Final: 
Avaliar a qualidade da informação do Cadastro Único para 
Programas Sociais

Justificativa:

Como em todo registro administrativo, as informações 
constantes no CadUnico possuem problemas oriundos 
tanto do processo preenchimento das informações 
pelos gestores municipais quanto do sistema de 
armazenagem e transferência das informações entre 
a Caixa Econômica Federal e o MDS. Estes problemas 
vão desde registros duplicados a variáveis codificadas 
incorretamente. Apesar dos problemas existirem, pouco 
se sabe sobre eles. Dessa forma, este projeto visa mapear 
a qualidade da informação do CadUnico para auxiliar 
o MDS na identificação de famílias que necessitem ser 
reentrevistadas.
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Metodologia:

A metodologia de avaliação da qualidade do CadUnico 
consistirá em: 1.Realizar uma análise de consistência das 
variáveis para identificar possíveis problemas, tomando 
como critério o(s) formulário(s) para cadastramento das 
famílias e atualização de dados e a legislação específica 
do Cadastro Único. 2.Elaborar um índice de qualidade 
da informação para cada família inscrita no CadUnico. 
3.Comparar as principais variáveis dos indivíduos e do 
domicílio no CadUnico com as do Censo Demográfico 
para identificar diferenças significativas. 4.Correlacionar a 
qualidade da informação dos registros no CadUnico com 
a localização geográfica das famílias e/ou indicadores 
de gestão estaduais/municipais de modo a identificar os 
locais que necessitam de maior atenção.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório com resultados da pesquisa

[1] [Data Prevista] 30/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 59

Título: Impactos Educacionais do Programa Bolsa Família

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 30/12/2012 

Cooperação: ACT IPEA-MDS

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luis Felipe Batista de Oliveira

Equipe:
Sergei S. D. Soares Fernando Gaiger da Silveira Rafael 
Guerreiro Osorio
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Objetivo Final: 
Estimar os impactos da condicionalidade educacional do 
Programa Bolsa Família sobre a trajetória escolar.

Justificativa:

A existência de condicionalidades no Programa Bolsa 
Família tem como justificativa reforçar o exercício de 
direitos sociais básicos nas áreas de saúde e educação. 
O acompanhamento de condicionalidades em educação, 
especificamente, está voltado para evitar o abandono 
e a evasão escolar, e assim estimular a permanência na 
escola e a progressão do aluno. Em outras palavras, o 
acompanhamento das condicionalidades em educação 
busca fazer com que as crianças e adolescentes das 
famílias beneficiadas pelo Programa tenham, tanto quanto 
possível, um percurso educacional regular. A estimação dos 
impactos do programa sobre o percurso educacional das 
crianças e adolescentes beneficiários é importante para 
mensurar em que medida o Bolsa Família tem sido bem 
sucedido nesse aspecto específico.

Metodologia:

As informações do universo escolar são encontradas nos 
Censos Escolares de 2007 a 2010 de responsabilidade do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 
INEP. Já as informações sobre as características dos 
beneficiários e de seus familiares, são encontradas nas 
bases do Cadastro Único do MDS. Infelizmente, não existe 
uma variável-chave que seja autossuficiente na união 
entre esses dois expressivos banco de dados. Para tanto, 
será utilizada uma terceira base “a de Acompanhamento 
de Frequência Escolar de Beneficiários do PBF” também de 
responsabilidade do MDS. Isso porque esse banco possui 
a informação sobre a escola frequentada com maior 
fidedignidade do que a base do cadastro. Espera-se que a 
concatenação dessa informação com outras características 
presentes em outras bases (tais como: cidade em que 
nasceu, data de nascimento e sexo) seja suficiente para 
localizar o mesmo aluno em registros diferentes.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório com resultados da pesquisa

[1] [Data Prevista] 30/09/2012

[2] Produto TD

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] TD elaborado a partir do relatório

[2] [Data Prevista] 30/12/2012

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 60

Título:
PESQUISA “AS FUNDAÇõES PRIvADAS E 
ASSOCIAÇõES SEM FINS LUCRATIvOS NO BRASIL - 
FASFIL 3ª EDIÇÃO

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/04/2012 

Período de Execução (Data Final): 01/04/2013 

Cooperação:

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - 
IBGE; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORGANIZAÇÕES NÃO 
GOVERNAMENTAIS - ABONG; E GRUPO DE INSTITUTOS 
FUNDAÇÕES E EMPRESAS - GIFE.

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: ANNA MARIA PELIANO

Equipe:
ANNA MARIA PELIANO, LUIS FERNANDO DE LARA 
RESENDE E MARCO ANTÔNIO SOUSA

Objetivo Final: 

ANÁLISE DO PERFIL E CONSTRUÇÃO DE ESTATÍSTICAS 
COMPARÁVEIS INTERNACIONALMENTE SOBRE A 
PARTICIPAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 
CIVIL EM ATIVIDADES DE CARÁTER PÚBLICO E NÃO 
LUCRATIVO NO BRASIL.

Justificativa:

TRATA-SE DE ATUALIZAÇÃO DO ÚNICO ESTUDO DISPONÍVEL 
NO BRASIL QUE OFERECE UMA CLASSIFICAÇÃO E UM 
DIMENSIONAMENTO DAS ENTIDADES DE CARÁTER 
PÚBLICO E SEM FINS LUCRATIVOS NO BRASIL. OS ÚLTIMOS 
DADOS DISPONÍVEIS REFEREM-SE AO ANO DE 2005.

Metodologia:

1. ANÁLISE DO UNIVERSO DAS ORGANIZAÇÕES 
INSCRITAS NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS 
JURÍDICAS CNPJ MINISTÉRIO DA FAZENDA INCLUÍDAS 
NO CADASTRO CENTRAL DE EMPRESAS - CEMPRE IBGE; 
2.ENQUADRAMENTO DO CONJUNTO DE ORGANIZAÇÕES 
INSCRITAS NO GRUPO FASFIL SEGUNDO METODOLOGIA 
“CLASSIFICATION OF THE PURPOSE OF NON-PROFIT 
INSTITUTIONS SERVING HOUSEHOLDS - COPNI”; E 3. 
ANÁLISE DO PERFIL DAS FASFIL.
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[1] Produto Livros

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS BEM COMO ANÁLISE 
DOS RESULTADOS CONCERNENTES ÀS CARACTERÍSTICAS 
DAS FASFIL - NÚMERO, LOCALIZAÇÃO, TEMPO DE 
EXISTÊNCIA, PORTE, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, 
NÚMERO DE EMPREGADOS E REMUNERAÇÃO, ALÉM DE 
INFORMAÇÕES ANALÍTICAS DO SEU CRESCIMENTO A 
PARTIR DE 1996.

[1] [Data Prevista] 01/04/2013

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] 

[2] [Data Prevista] 01/04/2013

[3] Produto
Convênios, acordos de cooperação técnicas, termos de 
cooperação, contratos

[3] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[3] [Descrição] 

[3] [Data Prevista] 01/04/2013

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 61

Título:
Desigualdade de renda no Brasil e segmentação 
do mercado de trabalho

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Marcelo Medeiros Coelho de Souza
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Equipe: Pedro H. G. Ferreira de Souza

Objetivo Final: 

Avaliar em que medida tipos específicos de segmentação 
do mercado de trabalho afetam a desigualdade de renda no 
Brasil.Decompor os fatores determinantes da desigualdade 
de renda em função da origem dos rendimentos do trabalho 
de modo a isolar a contribuição específicas de cada um 
desses fatores para os níveis agregados de desigualdade. 
Atenção especial será dada às diferenciais de rendimentos 
entre categorias de trabalhadores formais

Justificativa:

A decomposição dos fatores determinantes da desigualdade 
de renda em função da origem dos rendimentos do trabalho 
isola a contribuição específica de cada um desses fatores 
para os níveis agregados de desigualdade. Quando cada 
fator é tratado como um segmento específico do mercado 
de trabalho torna-se é possível identificar, primeiro, como a 
segmentação afeta os níveis de desigualdade e, segundo, 
quais os segmentos em vantagem quando comparados 
aos demais segmentos. Essa análise de segmentação é 
importante para definir políticas de mercado de trabalho

Metodologia:

Com base nos dados da POF 2008-9 para todo o Brasil 
serão identificados segmentos relevantes do mercado 
de trabalho e a identificação será seguida de um 
procedimento de correção de viés de seleção (Heckman, 
1979), decompondo equações de salários mincerianas 
pela decomposição JMP (Juhn, Murphy, & Pierce, 1993) 
e, finalmente, decompondo a desigualdade total medida 
pelo coeficiente de Gini a partir da decomposição de 
Shorrocks (Shorrocks, 1982)

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório com os resultados da pesquisa

[1] [Data Prevista] 30/12/2012

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 62

Título:
Desigualdade de renda e outros determinantes da 
estratificação educacional no Brasil

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim
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Período de Execução (Data Inicial): 01/03/2012 

Período de Execução (Data Final): 30/12/2012 

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Marcelo Medeiros Coelho de Souza

Equipe: Marcelo Medeiros Coelho de Souza

Objetivo Final: 

Identificar resultados convergentes e divergentes nas 
pesquisas sobre os determinantes da estratificação 
educacional no Brasil de modo a subsidiar o planejamento 
de redução da desigualdade social. Pesquisa exploratória 
inicial para preparar uma meta-análise dos estudos sobre 
desigualdade de renda e

Justificativa:

Uma parte relevante da estratificação social no Brasil está 
associada à estratificação educacional e sua transmissão 
inter-geracional. Ao longo da década de 2000 tornaram-
se acessíveis inquéritos educacionais que possibilitaram a 
realização de uma série de estudos sobre os determinantes 
da estratificação educacional no país. Isolados, estes 
estudos tratam de objetos muito específicos, mas seu 
conjunto permite inferências acerca de um panorama mais 
amplo da estratificação social no Brasil.

Metodologia:

Será definido um conjunto de descritores e palavras-chave 
a eles relacionados que permitam identificar e recuperar 
estudos sobre estratificação educacional no Brasil. A partir 
desse conjunto serão levantados e analisados os estudos, 
comparando suas metodologias, resultados e conclusões.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório contendo os resultados da pesquisa

[1] [Data Prevista] 30/12/2012

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 63

Título:
Sistemas de Garantia de Renda em Perspectiva 
Comparada

Diretoria/Unidade:  DISOC
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[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 30/09/2012 

Cooperação: ACT IPEA-MDS

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Maria Paula dos Santos

Equipe: Ana Cleusa Mesquita Raquel Martins (bolsista PNPD - mestre)

Objetivo Final: 

Elaboração de estudo comparativo sobre benefícios 
monetários contributivos e não contributivos, em países 
selecionados (Alemanha, Suécia e Estados Unidos; 
Argentina, África do Sul e Estados Unidos), com ênfase 
naqueles destinados a idosos e a Pessoas com Deficiência

Justificativa:

O BPC - benefício monetário no valor de um salário 
mínimo mensal, destinado a pessoas idosas e deficientes 
destituídas de renda - foi criado pela Constituição de 1988, 
regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social, 
em 1993, tendo sido efetivamente implantado a partir de 
1996. Constituindo-se numa garantia de renda de natureza 
incondicional e não-contributiva, o BPC tem-se revelado 
como um importante instrumento de proteção, e sua 
implementação tem tido importantes impactos na redução 
da pobreza da população beneficiária nos últimos anos

Metodologia:

Término de levantamento bibliográfico sobre sistemas 
de garantia de renda em países selecionados; - 
Prosseguimento do levantamento de dados sobre 
benefícios contributivos e não contributivos, além de 
dados demográficos, econômicos e sociais, sobre os países 
selecionados, em bancos de dados internacionais, através 
da Internet e consulta a pesquisadores e instituições dos 
países em estudo.

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Seminário da DISOC apresentando os resultados

[1] [Data Prevista] 30/06/2012

[2] Produto TD

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas
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[2] [Descrição] TD contendo os resultados do Estudo

[2] [Data Prevista] 30/09/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 64

Título:
Boletim de Políticas Sociais - Previdência Social e 
Assistência Social

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 30/11/2012 

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Maria Paula dos Santos

Equipe: Ana Cleusa Serra Mesquita Rafael Guerreiro Osorio

Objetivo Final: 

Fornecer aos formuladores, executores e avaliadores 
das políticas públicas um quadro completo e periódico 
de informações e análises sobre a conjuntura e a 
implementação das ações de Previdência Social e 
Assistência Social

Justificativa:

Produzir estudos e pesquisas sobre o desenvolvimento 
econômico brasileiro, oferecendo elementos para o 
acompanhamento, avaliação e formulação de políticas 
públicas, são funções do IPEA perante o Estado e 
a Sociedade Brasileira (“diagnosticar problemas, 
acompanhar e avaliar os efeitos das políticas 
destinadas a combater as desigualdades sociais, 
especialmente em setores condicionantes como saúde, 
educação, remuneração, proteção e qualificação do 
trabalhador.”). Neste sentido, o projeto Políticas Sociais: 
Acompanhamento e Análise é de grande importância 
para a instituição e seus produtos vêm preenchendo o 
espaço deixado pela carência de informações e análises 
sistemáticas e periodicamente organizadas sobre a 
conjuntura das políticas sociais federais no Brasil.
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Metodologia:

Na primeira etapa, são definidos o escopo dos textos, o 
cronograma de atividades e as estratégias de organização 
dos trabalhos. Na segunda, as equipes responsáveis pelas 
respectivas áreas do projeto executam várias atividades, 
produzindo textos preliminares para apoio e subsídio, 
atualizam os bancos de dados disponíveis, realizam 
seminários, ouvem especialistas convidados, dentro das 
necessidades e do planejamento de cada área, com vista à 
confecção de um texto-síntese a ser enviado ao Conselho 
Editorial do periódico. Na terceira, estes textos-síntese são 
submetidos à apreciação do Conselho Editorial onde serão 
lidos e debatidos, e onde também serão solicitadas as 
alterações e aprofundamentos que se fizerem necessárias. 
Ao fim, na última etapa, os textos já finalizados são 
novamente debatidos com o Conselho, e eventualmente 
com especialistas convidados - quando possível - em uma 
rotina de seminários

[1] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Capítulo de assistência Social do BPS

[1] [Data Prevista] 15/11/2012

[2] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Capítulo de previdência social do BPS

[2] [Data Prevista] 15/11/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 65

Título:
POPULAÇÃO E DESENvOLvIMENTO ECONOMICO: 
Uma visão prospectiva

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012
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Cooperação:
Associação Brasileira de Estudos Populacionais e 
instituições a ela associadas tais como CEDEPLAR, 
UNICAMP, ENCE, IBGE, etc..

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Ana Amélia Camarano

Equipe: Solange Kanso, Carlos Luz e Danielle Fernandes

Objetivo Final: 

Discutir como a redução do crescimento populacional e 
o acelerado processo de envelhecimento poderão afetar 
o desenvolvimento econômico através das relações 
macroeconômicas e a demanda por políticas públicas, 
em especial, educação, saúde, mercado de trabalho, 
previdência e assistência social.

Justificativa:

Necessidade de atualização do modelo de previsão 
de longo prazo do comportamento da população para 
subsidiar políticas públicas. Para isso, é necessária 
a análise das tendências dos componentes da 
projeção demográfica e a sua relação com as variáveis 
macroeconômicas e as políticas setoriais.

Metodologia:

-Revisão bibliográfica - análise dos dados provenientes 
dos vários Censos Demográficos, das várias PNADs, 
em especial dos suplementos de Saúde, e dos registros 
administrativos do DATASUS e do DATAPREV - Realização 
de três fóruns de debates em parceria com a ABEP e as 
instituições a ela vinculadas, a saber: 1-Discussão da 
proposta de trabalho e definição dos estudos a serem 
realizados e o estabelecimento de parcerias 2-Relação 
entre dinâmica demográfica e econômica 3-Projeções 
Populacionais.

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 
Oficina de Trabalho para a montagem do projeto com a 
definição dos estudos a serem feitos

[1] [Data Prevista] 18/05/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica



Ciclo de Planejamento Estratégico do Ipea450

[2] [Descrição] 
Fórum para discussão das relações entre dinâmica 
demográfica e desenvolvimento econômico

[2] [Data Prevista] 17/08/2012

[3] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[3] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[3] [Descrição] Fórum para discussão das projeções populacionais

[3] [Data Prevista] 09/11/2012

[4] Produto TD

[4] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[4] [Descrição] Apresentação de dois cenários de projeções populacionais

[4] [Data Prevista] 07/12/2012

[5] Produto Relatório

[5] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[5] [Descrição] 

Relatório discutindo as relações entre as mudanças 
demográficas e as relações macro-economicas e a 
demanda por políticas setoriais- Mapeamento de estudos 
complementares necessários

[5] [Data Prevista] 20/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 66

Título:
Previdência Complementar - Perfil dos 
participantes e impactos na renda familiar.

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 30/08/2012 

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Matheus Stivali



Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (DISOC) 451

Equipe: Matheus Stivali

Objetivo Final: 

Identificação das características do consumidor que 
participa da previdência complementar: (1) contribuindo 
para os planos/fundos; (2) recebendo benefícios dos 
planos/fundos. Dimensionamento da participação dos 
pagamentos e recebimentos relacionados à previdência 
complementar no orçamento das famílias

Justificativa:

Com a contínua elevação da importância econômica da 
previdência complementar (número de participantes e 
patrimônio) é necessário avaliar qual o impacto dos fluxos 
monetários relacionados à PC no orçamento das famílias. 
Ademais, a expansão da previdência complementar 
fornece uma oportunidade de avaliar os determinantes 
da expansão da poupança, necessária ao crescimento 
econômico.

Metodologia:
Análise dos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) e da Pesquisa de Orçamentos 
Familiares (POF) do IBGE

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] TD contendo resultados do estudo

[1] [Data Prevista] 30/08/2012

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 67

Título:
Análise das diferenças entre as estimativas de 
pobreza obtidas a partir da POF, da PNAD e do 
Censo

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 30/12/2012 

Cooperação: Aditivo a ser construído com MDS
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[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Pedro H. G. Ferreira de Souza

Equipe: Sergei S. D. Soares Rafael Guerreiro Osorio

Objetivo Final: 
Comparar as estimativas de pobreza produzidas a partir de 
bases distintas e explicar por que os números variam tanto

Justificativa:

Com o anúncio do Plano Brasil Sem Miséria, a questão 
da pobreza tornou-se assunto prioritário para as 
políticas públicas. Para enfrentar a pobreza é preciso 
primeiro saber quantos pobres existem. No entanto, as 
estimativas produzidas a partir dos bancos de dados mais 
populares PNAD, Censo e POF têm sido até agora pouco 
consistentes, com números variando, por exemplo, entre 
9 e 16 milhões (na PNAD e no Censo, respectivamente), 
o que tem causado bastante confusão. O objetivo desse 
trabalho é ajudar a clarificar o debate, comparando 
minuciosamente esses bancos de dados para entender as 
raízes dessas discrepâncias.

Metodologia:

A partir dos microdados da PNAD, do Censo e da POF, será 
investigado:a) a magnitude das diferenças nas estimativas 
de pobreza; b) variações regionais dessas diferenças; c) 
a influência do desenho amostral da PNAD e da POF na 
estimativa de pobreza; d) a influência do conceito de 
renda utilizado por cada pesquisa.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] TD contendo os resultados da pesquisa

[1] [Data Prevista] 30/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 68

Título:
Preditores de Renda para o Cadastro Único para 
Programas Sociais

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012
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Período de Execução (Data Final): 30/12/2012 

Cooperação: Aditivo a ser construído com MDS

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Fabio Monteiro Vaz

Equipe:
Pedro H. G. Ferreira de Souza Sergei S. D. Soares Luis 
Felipe Batista de Oliveira

Objetivo Final: 
Elaborar um preditor de renda para o Cadastro Único para 
Programas Sociais

Justificativa:

As informações de renda do CadUnico são obtidas através 
da autodeclararão dos domicílios. É útil, portanto, avaliar 
a fidedignidade desta informação de modo a identificar 
necessidades de realização de reentrevistas com domicílios 
já cadastrados.

Metodologia:

1. Estimar um modelo de renda domiciliar na Pnad 2009 
e no Censo 2010 para o público-alvo do CadUnico e 
utilizar este modelo para determinar um intervalo de 
confiança predito da renda domiciliar de cada domicílio 
do CadUnico. 2. Fazer um pareamento probabilístico dos 
domicílios do CadUnico com os domicílios do Censo 2010 
e fazer um comparativo da informação de rendimentos 
constantes nas duas bases de dados. 3. Estimar um 
modelo de renda domiciliar no CadUnico para identificar 
outliers dentro do próprio CadUnico.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
relatório com os resultados do preditor construído a partir 
da PNAD

[1] [Data Prevista] 30/03/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
relatório com os resultados do preditor construído a partir 
do Censo

[2] [Data Prevista] 30/10/2012

[3] Produto TD

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas
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[3] [Descrição] 
TD baseado nos relatórios descrevendo a metodologia dos 
preditores e os resultados de sua aplicação

[3] [Data Prevista] 30/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 69

Título:
Avaliação da cobertura e do impacto do Benefício 
de Prestação Continuada

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 30/03/2013 

Cooperação: Aditivo a ser construído com MDS

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Rafael Guerreiro Osorio

Equipe:
Ana Cleusa Serra Mesquita Pedro H.G. Ferreira de Souza 
Maria Paula Gomes dos Santos, Marcelo Medeiros.

Objetivo Final: 
Avaliar a cobertura e o impacto do BPC em 2010 e em 
2000; analisar a evolução do BPC na última década.

Justificativa:

O Benefício de Prestação Continuada é a garantia 
do direito dos deficientes incapazes para o trabalho 
e dos idosos não segurados pela previdência a um 
salário mínimo mensal. Embora seja uma das principais 
transferências monetárias do Estado para as famílias, 
a ausência de informações sobre deficiência em outros 
levantamentos oficiais que não os censos impede 
avaliações mais frequentes de sua cobertura e impacto. 
O censo 2010 é o segundo após a instituição do BPC 
pela LOAS, e a disseminação de seus dados no primeiro 
trimestre de 2012 enseja a realização de nova análise 
do benefício, a exemplo de outras que foram conduzidas 
sobre o Censo 2000
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Metodologia:

Usar os microdados das amostras dos censos de 2000 e 
2010 para analisar a cobertura do BPC e sua evolução no 
período 2000-2010 considerando o efeito dos aumentos 
reais do salário mínimo; estimar o tamanho do erro de 
exclusão das duas populações elegíveis para os benefícios 
(com cenários diferentes de identificação da deficiência); 
traçar o perfil das populações incluídas e excluídas; 
estimar os impactos do BPC sobre pobreza, desigualdade, 
e participação no mercado de trabalho e na escola.

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 
Seminário de apresentação e discussão dos resultados 
preliminares da pesquisa

[1] [Data Prevista] 30/10/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] Relatório contendo os resultados completos da pesquisa

[2] [Data Prevista] 28/02/2013

[3] Produto TD

[3] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[3] [Descrição] 
Texto para a discussão contendo os principais resultados 
da avaliação e discussão do BPC à luz dos resultados

[3] [Data Prevista] 30/06/2013

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 70

Título:
As mudanças no conceito de deficiência nos 
censos e pesquisas domiciliares do IBGE

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 30/12/2012 
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[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Rafael Guerreiro Osorio

Equipe: Marcelo Medeiros

Objetivo Final: 
Descrever e discutir as mudanças no conceito que orienta 
a captação da informação de deficiência nos censos e 
pesquisa domiciliares brasileiros

Justificativa:

O conceito de deficiência usado nos censos e pesquisas 
domiciliares do IBGE tem passado por mudanças devido à 
crescente influência do modelo social da deficiência, o que 
tem consequências sobre a identificação da população a 
ser beneficiada por políticas como o BPC.

Metodologia:

Analisar as mudanças conceituais à luz das 
transformações epistêmicas no campo de estudos da 
deficiência (transição do modelo médico ao social); 
contrastar a evolução da conceituação da deficiência física 
à da deficiência mental; estimar as consequências das 
mudanças conceituais sobre a identificação da população 
deficiente.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] TD contendo os resultados da pesquisa

[1] [Data Prevista] 30/10/2012

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 71

Título:
Estudo base para a definição de uma meta de 
erradicação da pobreza extrema

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 30/12/2012 

Cooperação: Aditivo a ser construído com MDS
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[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Sergei S.D. Soares

Equipe: Pedro H. G. Ferreira de Souza Rafael Guerreiro Osorio

Objetivo Final: 

Estabelecer uma meta de pobreza extrema que, quando 
atingida, permitirá que se declare a mesma erradicada; 
analisar a volatilidade de renda das famílias para saber a 
velocidade de entrada e saída da pobreza.

Justificativa:

No combate à pobreza extrema, é impossível chegar ao 
número zero absoluto. Isto ocorre por que sempre há um 
fluxo de famílias passando abaixo da linha de pobreza 
extrema devido à volatilidade de renda. Portanto, a meta 
de erradicar a pobreza extrema deve ser interpretada 
como erradicar a pobreza extrema com exceção das 
famílias que entraram recentemente na mesma. Estas 
famílias devem também ser retiradas da pobreza extrema 
rapidamente, mas nunca será zero

Metodologia:

A metodologia será usar as fontes disponíveis, tais como 
a PME, o próprio CanUnico e a Pnad contínua, para 
estimar a velocidade de entrada na pobreza extrema. 
Uma vez feita esta estimativa, um número que equivale à 
erradicação da pobreza extrema pode ser calculado.

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Nota técnica embasando e definindo uma meta para a 
erradicação da pobreza extrema

[1] [Data Prevista] 30/10/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 72

Título:
Estudo sobre a volatilidade de renda das camadas 
mais pobres da população

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012
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Período de Execução (Data Final): 30/10/2012 

Cooperação: Aditivo a ser construído com MDS

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Sergei S.D. Soares

Equipe: Rafael Guerreiro Osorio

Objetivo Final: 
Analisar a dinâmica de renda das famílias pobres e 
vulneráveis à pobreza; Calcular as taxas de entrada e 
saída da pobreza por tipo de família

Justificativa:

Um problema no combate à pobreza e a pobreza extrema 
é a volatilidade de renda. Esta mesma se compõe de duas 
partes: volatilidade de curta duração e longo alcance e 
volatilidade de curto alcance e duração indeterminada. 
A primeira é composta de pessoa cuja renda permanente 
situa-se confortavelmente acima da linha de pobreza, 
mas que podem ser observados com renda zero em um 
determinado mesmo mês. A segunda é a entrada de 
indivíduos vulneráveis à pobreza na pobreza. A primeira 
é composta simplesmente de indivíduos que devem 
ser expurgados dos nossos cálculos. A segunda é mais 
preocupante. São pessoas que empobreceram, talvez por 
longos períodos de tempo, e passaram a ser pobres. Esta 
dinâmica deve ser conhecida para que o Estado possa 
agira tempestivamente para evitar com que estas famílias 
passem por privações extremas.

Metodologia:

O uso da PME, da RAIS, do CadUnico e da Pnad contínua 
para analisar a dinâmica de renda das família na pobreza 
e, principalmente, daquelas vulneráveis à pobreza. 
Especificamente, o cálculo de taxas de entrada e saída da 
pobreza é fundamental.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
TD caracterizando e explicando a volatilidade de renda e 
suas implicações para a política e para o monitoramneto 
da pobreza

[1] [Data Prevista] 30/10/2012

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 73

Título:
Políticas Sociais: acompanhamento e análise - 
Igualdade de gênero

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/04/2012 

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luana Simões Pinheiro

Equipe:
Luana Simões Pinheiro Natália de Oliveira Fontoura 
Elizabeth Marins

Objetivo Final: 

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.

Justificativa:

Produzir estudos e pesquisas sobre o desenvolvimento 
econômico brasileiro, oferecendo elementos para o 
acompanhamento, avaliação e formulação de políticas 
públicas, são funções indispensáveis do IPEA perante o 
Estado e a Sociedade Brasileira.

Metodologia:

De acordo com as definições do Conselho Editorial do 
periódico, executam-se atividades de levantamento de 
dados e informações, produção de textos preliminares para 
subsídio, realização de seminários internos, interlocução 
com especialistas e gestores das políticas, para a confecção 
de texto a ser enviado ao Conselho Editorial do periódico. 
Em seguida, finalização do texto de acordo com as 
orientações do Conselho Editorial e sugestões incorporadas 
a partir da realização de seminários internos.

[1] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 
Capítulo Igualdade de gênero (versão final) do Boletim de 
Políticas Sociais n. 21

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta



Ciclo de Planejamento Estratégico do Ipea460

NOvO REGISTRO

ID: 75

Título:
A evolução da pobreza e de seus principais 
determinantes na Bahia no período 2003-2009

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Assessoria Governamental] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 30/09/2012

Cooperação: ACT Secretaria da Casa Civil da Bahia-IPEA

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s): Não

Coordenador: Pedro H. G. Ferreira de Souza

Equipe: Rafael Guerreiro Osorio Sergei S.D. Soares

Objetivo Final: 

Fornecer indicadores da evolução da pobreza na Bahia 
no período 2003-2009 e investigar os determinantes das 
mudanças observadas, analisar as relações entre o nível 
global de bem-estar no estado da Bahia e a pobreza.

Justificativa:

O IPEA firmou um ACT com o Governo do Estado da Bahia 
para assessorar o último produzindo informação para 
subsidiar as estratégias estaduais de combate à pobreza, 
principalmente no que toca à atuação do Fundo Estadual 
de combate à pobreza.

Metodologia:

Serão usados os indicadores canônicos de pobreza 
calculados a partir da PNAD com o máximo de 
desagregação geográfica possível. Técnicas de 
decomposição serão usadas para investigar os principais 
determinantes da evolução da pobreza no estado. A 
partir do resultado das decomposições, os principais 
determinantes serão estudados mediante o uso de método 
e técnicas adequadas para tal fim. O estudo fornecerá 
também um perfil de pobreza.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] TD contendo perfil de pobreza na Bahia
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[1] [Data Prevista] 30/03/2012

[2] Produto TD

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
TD contendo diagnóstico dos principais determinantes da 
evolução da pobreza na Bahia

[2] [Data Prevista] 30/08/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 76

Título:
REFORMA AGRÁRIA: Fatores do sucesso ou 
insucesso dos assentamentos rurais

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2013

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Brancolina Ferreira

Equipe:

Alexandre Arbex Valadres: alexandre.valadares@ipea.gov.
br .Fone: 3315- Antônio Teixeira Lima Jr.: Antonio.junior@
ipea.gov.br. Fone: 3315- Fábio Alves: fábio.alves@ipea.
gov.br - Fone:3315-5407 Marcelo Galiza Pereira de Souza: 
marcelo.galiza@ipea.gov.br - Fonte: 3315-5396 Bruna Sichi 
Gonçalves: bruna.goncalves@ipea.gov.br - Fone: 3315-5504

Objetivo Final: 

Identificar as variáveis e as condições essenciais ao 
sucesso de assentamentos de reforma agrária, bem como 
a responsabilidade por cada uma delas, com vistas a 
subsidiar a proposição de políticas públicas voltados para a 
viabilização econômica e social dos assentamentos rurais.

Justificativa:

A atualidade da Reforma Agrária relaciona-se com a 
produção de alimentos tembém com a consolidação da 
democracia brasileira. É condição até agora insubstituível 
da possibilidade de extensão de cidadania a um 
contingente imenso (estimado entre 3 e 6 milhões de 
família) da população rural.
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Metodologia:

A avaliação proposta consistirá num estudo comparativo 
de grupos de projetos de assentamentos. Serão 
selecionados assentamentos cujas experiências sejam 
consideradas bem sucedidas para contrapor com 
outros projetos reconhecidamente com dificuldades de 
desenvolvimento. Desse modo, buscar-se-á evidenciar os 
fatores de sucesso dos primeiros e os fatores de insucesso 
dos demais.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] Relatório de Pesquisa

[1] [Data Prevista] 30/12/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] Seminários

[2] [Data Prevista] 30/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 77

Título:
Acompanhamento e Análise das Políticas de 
Desenvolvimento Rural

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Brancolina Ferreira

Equipe:
Alexandre Arbex Valadares, Antonio Teixeira Lima Júnior, 
Brancolina Ferreira, Fábio Alves, Marcelo Galiza Pereira de 
Souza, Bruna Sichi Gonçalves.
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Objetivo Final: 

Analisar as principais políticas e programas de 
desenvolvimento no período 2011/2012, através do 
acompanhamento e análise das ações governamentais 
relacionados ao desenvolvimento rural.

Justificativa:

A reforma agrária e o fortalecimento da agricultura 
familiar são estratégicos para a erradicação da pobreza e 
da desigualdade no campo, para a segurança alimentar 
e nutricional do Brasil e como garantia de soberania 
territorial.

Metodologia:

Analisar a atuação dos programas de reforma agrária, 
de fortalecimento da agricultura familiar, de apoio à 
comercialização e à segurança alimentar analisa-se a 
execução física e financeira das principais políticas e 
programas.

[1] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 
Versão final do capítulo de Desenvolvimento Rural da 
edição nº 21

[1] [Data Prevista] 30/09/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 78

Título:
PERFIL SOCIOECONÔMICO E CONDIÇõES GERAIS 
DE vIDA DAS MULHERES TRABALHADORAS DO 
CAMPO E DA FLORESTA

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 2011-12-10 

Período de Execução (Data Final): 30/06/2012

Cooperação:
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - 
CONTAG

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
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Coordenador: Alexandre Arbex Valadares

Equipe:

Antônio Teixeira Lima Jr. (TPP): Antonio.junior@ipea.gov.
br. Fone: 3315- Brancolina Ferreira - brancolina.ferreira@
ipea.gov.br. Fone: 3315-5035 Bruna Sichi Gonçalves: 
bruna.goncalves@ipea.gov.br - Fone: 3315-5504 Cláudia 
Mara Pedrosa: claudia.pedrosa@ipea.gov.br Fábio Alves: 
fábio.alves@ipea.gov.br - Fone:3315-5407 Luana Simões 
Pinheiro: luana.pinheiro@ipea.gov.br Marcelo Galiza 
Pereira de Souza: marcelo.galiza@ipea.gov.br - Fonte: 
3315-5396 Maria Aparecida A. Abreu: maria.abreu@ipea.
gov.br

Objetivo Final: 
Aprofundar o conhecimento da realidade socioeconômica 
e das condições de vida das mulheres trabalhadoras do 
campo e da floresta.

Justificativa:

Ao promover a vinda de mulheres trabalhadoras do campo 
e da floresta de todas as regiões do país para Brasília, a 
Marcha das Margaridas oferecerá ocasião única para a 
realização de uma ampla pesquisa com o propósito de 
aprofundar o conhecimento sobre um grupo social.

Metodologia:
Análise dos dados coletados junto às trabalhadores na 
Marcha das Margaridas

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] Relatório de Pesquisa

[1] [Data Prevista] 30/06/2012

[2] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] Seminário

[2] [Data Prevista] 30/06/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 79

Título:
II PESQUISA NACIONAL SOBRE EDUCAÇÃO NA 
REFORMA AGRÁRIA - II PNERA

Diretoria/Unidade:  DISOC
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[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 10/12/2011 

Período de Execução (Data Final): 31/12/2013

Cooperação: Incra

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Brancolina Ferreira

Equipe:

Alexandre Arbex Valadres: alexandre.valadares@ipea.gov.
br .Fone: 3315- Antônio Teixeira Lima Jr.: Antonio.junior@
ipea.gov.br. Fone: 3315- Fábio Alves: fábio.alves@ipea.
gov.br - Fone:3315-5407 Marcelo Galiza Pereira de Souza: 
marcelo.galiza@ipea.gov.br - Fonte: 3315-5396 Bruna 
Sichi Gonçalves: bruna.goncalves@ipea.gov.br - Fone: 
3315-5504 Eduardo Zen

Objetivo Final: 
Pesquisar, organizar, sistematizar e disponibilizar os 
resultados das ações do Programa Nacional de Educação 
na Reforma Agrária - PRONERA.

Justificativa:

A Educação do Campo reúne conhecimentos e saberes 
e é condição estratégica ao desenvolvimento das áreas 
de Reforma Agrária, sem a qual as demais ações tais 
como assistência/assessoria técnica, crédito, produção, 
comercialização, infra-estrutura e tecnologia ficam 
comprometidas em sua efetividade.

Metodologia:

A metodologia da pesquisa utilizará duas abordagens. 
Uma abordagem (informações quantitativas) centrará 
na base de dados do INEP - estatísticas dos Censos 
Escolares de 2005 (Censo a partir do qual as escolas dos 
assentamentos passaram a ter identificação específica) 
a 2010, e outra abordagem quantitativa e qualitativa a 
partir dos projetos desenvolvidos junto às instituições 
de ensino parceiras do PRONERA, Superintendências 
Regionais do INCRA e movimentos sociais e sindicais.

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] Base de dados PRONERA

[1] [Data Prevista] 31/12/2013

[2] Produto Outro
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[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] Banco de dados de monografias

[2] [Data Prevista] 31/12/2013

[3] Produto Outro

[3] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[3] [Descrição] Cadastro de trabalhos acadêmicos

[3] [Data Prevista] 31/12/2013

[4] Produto Relatório

[4] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[4] [Descrição] Resultados das ações do PRONERA

[4] [Data Prevista] 31/12/2013

[5] Produto Relatório

[5] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[5] [Descrição] Impactos dos projetos do Pronera

[5] [Data Prevista] 31/12/2013

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 80

Título:
ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA NO BRASIL 
(Plataforma Ipea)

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 30/12/2012 

Cooperação: REDE Plataforma Ipea

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Ana Cleusa Serra Mesquita
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Equipe: Maria Paula Gomes dos Santos e Rafael Guerreiro Osorio

Objetivo Final: 

Aumentar o entendimento das potenciais ações regionais 
de expansão da oferta de assistência social (serviços e 
transferências), das ações articuladas de melhoria da 
inserção no mercado de trabalho das pessoas em situação 
de extrema pobreza, bem como das ações de ampliação 
do acesso aos serviços públicos voltados às situações de 
pobreza extrema.

Justificativa:

O governo federal iniciado em janeiro de 2011, na 
oportunidade do lançamento do Plano Brasil Sem Miséria 
expôs a necessidade do Estado trabalhar três eixos para 
o aumento das capacidades e/ou das oportunidades, 
são eles: (i) eixo da garantia de renda; (ii) eixo da 
inclusão produtiva; (iii) eixo do acesso aos serviços 
públicos. O sucesso do Plano depende da identificação 
das potencialidades locais, o que pode ser mais bem 
realizados pelas IFES, que estão em contato direto com as 
diferentes realidades que serão enfrentadas pelo PBSM

Metodologia: A ser debatida com as instituições participantes

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Pública

[1] [Descrição] Relatório com resultados da cooperação

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 81

Título:
Construção de proposta de pesquisa nacional 
sobre violência contra as mulheres

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação:
Secretaria de Políticas para as Mulheres/Presidência da 
República IBGE ONU Mulheres OIT
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[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Natália de Oliveira Fontoura

Equipe:
Luana Simões Pinheiro Natália de Oliveira Fontoura 
Bolsista PNPD

Objetivo Final: 

Contribuir para o processo de formulação de uma 
proposta de pesquisa nacional de violência contra as 
mulheres, a ser conduzida pelo IBGE, e que possibilite 
um retrato mais adequado da realidade vivenciada pelas 
mulheres em todo o país.

Justificativa:

Não existem pesquisas específicas sobre violência 
contra as mulheres conduzidas pelos institutos oficiais 
de estatística e com cobertura nacional, que permitam 
identificar a incidência e as características do fenômeno. 
Esta, porém, tem sido uma demanda apresentada ao 
Brasil em fóruns internacionais

Metodologia:

Será feito levantamento de experiências metodológicas 
nacionais e internacionais de aplicação de pesquisas 
sobre violência contra as mulheres, a partir de bibliografia 
disponível e de pesquisa em bases de dados de 
publicações científicas tais como: a) SciELO - Scientific 
Electronic Library Online ; b) Social Science Research 
Network (SSRN); c)Handbook of Latin American 
Studies (HLAS); d) LILACS - Literatura Latino-Americana 
e do Caribe em Ciências daSaúde; e) MEDLINE 
1997_2009;entre outras.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 
Relatório com levantamento das experiências nacionais e 
internacionais e avaliação das metodologias

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 82

Título:
OBSERvATÓRIO DA FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DO 
PATRIMÔNIO DA UNIÃO NA AMAZÔNIA: Projeto 
Piloto

Diretoria/Unidade:  DISOC



Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (DISOC) 469

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/02/2012

Período de Execução (Data Final): 28/02/2013 

Cooperação: MPOG - Secretaria do Patrimônio da União

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Fábio Alves

Equipe:

Brancolina Ferreira: brancolina.ferreira@ipea.gov.br . 
Fone: 3315-5035 Alexandre Arbex Valadres: alexandre.
valadares@ipea.gov.br .Fone: 3315- Antônio Teixeira Lima 
Jr.: Antonio.junior@ipea.gov.br . Fone: 3315- Marcelo 
Galiza Pereira de Souza: marcelo.galiza@ipea.gov.
br - Fonte: 3315-5396 Bruna Sichi Gonçalves: bruna.
goncalves@ipea.gov.br - Fone: 3315-5504

Objetivo Final: 

Registrar e avaliar experiências de ações de Inclusão sócio-
territorial e Regularização Fundiária de áreas da União 
na Amazônia Legal, cujos beneficiários são comunidades 
tradicionais ribeirinhas e famílias de baixa renda.

Justificativa:

A regularização fundiária de áreas da União para fins 
de moradia ocasionam impactos ainda desconhecidos, 
dimensão que merece ser estudada, sob os aspectos 
econômicos, sociais, culturais e ambientais. Por isso, a 
importância do registro e avaliação das ações da SPU.

Metodologia:

Construção do Sistema de Informações Geográficas - 
SIG, com a sistematização e registro das informações 
referentes às experiências de regularização fundiária 
implementadas pela SPU nos estados da Amazônia, 
prioritariamente as do Estado do Pará. Realização de 
visitas de campo para avaliar os impactos das políticas 
junto a seu público-alvo.

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] Sistema de Informação Geográfica

[1] [Data Prevista] 30/03/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública
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[2] [Descrição] Relatórios Territoriais

[2] [Data Prevista] 30/08/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[3] [Descrição] Relatório Final

[3] [Data Prevista] 30/09/2012

[4] Produto Outro

[4] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[4] [Descrição] Publicações

[4] [Data Prevista] 28/02/2013

[5] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[5] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[5] [Descrição] Seminário final

[5] [Data Prevista] 28/02/2013

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 83

Título: Pró-Equidade de Gênero e Raça

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luana Simões Pinheiro

Equipe:
Luana Simões Pinheiro Natália de Oliveira Fontoura 
Fernanda Lira Góes Fábio Costa Sá e Silva Sônia Rodrigues 
e Silva Edson Albano Dantas
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Objetivo Final: 

Promover a igualdade de gênero e raça dentro do Ipea, 
por meio da Adesão do Ipea ao Programa Pró-Equidade 
de Gênero e Raça, coordenado pela Secretaria de Políticas 
para as Mulheres, da Presidência da República.

Justificativa:

O Ipea pouco tem olhado para sua configuração 
interna e pouco tem refletido sobre seu papel e sua 
responsabilidade na promoção da igualdade no 
ambiente de trabalho. A adesão ao Programa Pró-
Equidade configura-se em importante estratégia para o 
fortalecimento da própria instituição.

Metodologia:

Será montado grupo de trabalho, composto por 
representantes da DISOC, da DIDES e da Presidência que 
terá o objetivo de propor ações voltadas à promoção da 
igualdade de gênero e raça no Ipea, como parte do Plano 
de Qualidade de Vida no Trabalho do Instituto. Serão 
promovidos seminários e debates internos que promovam 
a reflexão de toda a Casa, e não apenas do corpo técnico, 
acerca das questões de gênero e raça.

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] 
Seminário de sensibilização e discussão sobre promoção 
da igualdade de gênero e raça no Ipea

[1] [Data Prevista] 15/03/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[2] [Descrição] 
Identificação de boas práticas para a promoção da 
igualdade de gênero e raça no serviço público e em 
instituições congêneres ao Ipea

[2] [Data Prevista] 31/10/2012

[3] Produto Planos, Políticas e Propostas.

[3] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[3] [Descrição] 

Proposta preliminar de plano de ação para adesão do 
Ipea ao programa Pró-Equidade de Gênero e Raça da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República - SPM/PR

[3] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 84

Título:
Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça: 4ª 
Edição

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/08/2012

Cooperação:
Secretaria de Políticas para as Mulheres/Presidência 
da República Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial/Presidência da República ONU Mulheres

[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Natália de Oliveira Fontoura

Equipe:
Luana Simões Pinheiro Natália de Oliveira Fontoura 
Tatiana Dias Silva

Objetivo Final: 
Disseminar um vasto conjunto de informações sobre as 
desigualdades de gênero e raça, favorecendo a reflexão 
social e a formulação de políticas públicas.

Justificativa:

O IBGE não disponibiliza em suas publicações todas as 
informações possíveis sobre as desigualdades de gênero 
e raça, bem como não há divulgação dos dados sobre a 
interseccionalidade destes temas, ou seja, sobre mulheres 
brancas, mulheres negras, homens brancos e homens 
negros.

Metodologia:

Produção de todos os indicadores que integram o Retrato 
das Desigualdades de Gênero e Raça 4ª edição. Foram 
elaboradas cerca de 350 tabelas em 12 áreas temáticas 
Elaboração de fichas de metadados para cada indicador 
produzido. Elaboração de textos de análise sobre cada 
um dos eixos temáticos, com foco nas mulheres negras. 
Para tanto, foram convidadas jovens mulheres negras que 
contribuirão para a reflexão que se deseja fazer a respeito 
da inserção das mulheres negras na sociedade brasileira.

[1] Produto Livros

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Dossiê Mulheres Negras
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[1] [Data Prevista] 31/08/2012

[2] Produto Livros

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] Livro de metadados dos indicadores

[2] [Data Prevista] 31/08/2012

[3] Produto Outro

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] Hot site Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça

[3] [Data Prevista] 31/08/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 85

Título:
A regularização das terras quilombolas - impasses 
legais, administrativos e políticos

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 10/12/2011 

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Antônio Lima Teixeira Júnior

Equipe:
Alexandre Arbex Valadares, Brancolina Ferreira, Fábio 
Alves, Claudia Mara Pedrosa, Marcelo Galiza Pereira de 
Souza, Bruna Sichi Gonçalves

Objetivo Final: 

Aprofundar o conhecimento do processo histórico que 
as constitui e da atual realidade socioeconômica das 
populações quilombolas a fim de contribuir para o 
aperfeiçoamento das políticas de Estado e governo que 
dizem respeito a elas.
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Justificativa:

O estudo proposto reveste-se de caráter inédito na 
medida em que terá, como base documental, os laudos 
antropológicos elaborados pelo INCRA e relativos a um 
subconjunto de comunidades quilombolas já reconhecidas.

Metodologia:

Serão 3 etapas: análise dos marcos legais que orientam 
a política; estudos dos laudos antropológicos de um 
conjunto de comunidades quilombolas; visitas de campo 
nos quilombos.

[1] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 
Item do Capítulo de Desenvolvimento Rural para o Boletim 
“Políticas Sociais - acompanhamento e análise”

[1] [Data Prevista] 30/06/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] Relatório Final

[2] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 86

Título:
Distribuição desigual do cuidado e as políticas 
sociais

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/08/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luana Simões Pinheiro

Equipe:
Luana Simões Pinheiro Natália de Oliveira Fontoura 
Cláudia Pedrosa Matheus Stivali
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Objetivo Final: 

Levantar elementos que permitam discutir a conformação 
de uma sociedade marcada pela desigual distribuição dos 
cuidados seja no âmbito das famílias, seja entre família e 
Estado.

Justificativa:

Apesar de todos os avanços percebidos em direção à 
igualdade entre homens e mulheres, os dados disponíveis 
evidenciam que a desigualdade existente no campo 
do trabalho não-remunerado, ou ainda, no tempo que 
homens e mulheres dedicam aos afazeres domésticos, 
permanece intocada.

Metodologia:

Serão analisados trabalhos acadêmicos e técnicos 
produzidos no Brasil que analisam a relação entre desenho 
de políticas e legislação e as desigualdades de gênero no 
âmbito da família. Para a vertente deste estudo voltada 
ao trabalho doméstico remunerado, serão analisados 
os dados da POF einformações produzidas por algumas 
instituições que desenvolveram pesquisas qualitativas 
sobre trabalho doméstico remunerado em 2010 (Dieese/
SPM e Cfemea/Ipea/ONU Mulheres/OIT/Fenatrad.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Impacto do trabalho doméstico remunerado no orçamento 
das famílias

[1] [Data Prevista] 31/08/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Relação entre trabalho doméstico remunerado e inserção 
das mulheres no mercado de trabalho

[2] [Data Prevista] 31/08/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] 
Avaliação do papel do Estado na reprodução ou superação 
das desigualdades no âmbito da família

[3] [Data Prevista] 31/08/2012

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 87

Título:
Diagnóstico e Perspectiva da Educação do Campo 
para o Desenvolvimento

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Eduardo Luiz Zen

Equipe:
Eduardo Luiz Zen Técnico de Planejamento e Pesquisa 
eduardo.zen@ipea.gov.br 61 3315 5235

Objetivo Final: 

Construir um panorama da atual situação dos indicadores 
educacionais no meio rural brasileiro e avaliar as 
políticas públicas de educação voltadas à educação do 
campo. Com isso, ter melhores elementos para subsidiar 
a proposição de ações governamentais voltadas para 
equacionar a desigualdade nos indicadores educacionais 
entre campo e cidade e elevar o nível de escolaridade da 
população rural.

Justificativa:

Os indicadores educacionais mostram profunda 
desigualdade entre a população rural e urbana. Melhorar 
a educação no Brasil passa por reconhecer essa 
desigualdade e considerar o campo e a população rural 
como segmento específico e prioritário no desenho das 
políticas públicas.

Metodologia:

A pesquisa divide-se em duas etapas: 1º - estudo 
preliminar e diagnóstico, utilizando basicamente fontes 
de dados como a Pnad e o Censo Escolar. 2º - Análise 
e avaliação das políticas públicas de educação e suas 
implicações em relação à população rural, além das 
políticas públicas específicas de educação do campo.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Diagnóstico da situação da educação do campo

[1] [Data Prevista] 30/08/2012
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[2] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Comunicado: principais indicadores educacionais do 
campo brasileiro

[2] [Data Prevista] 15/10/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 88

Título: Quilombo das Américas

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 05/03/2012 

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012

Cooperação: Acordo assinado entre países

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Fernanda Lira Goes e Josenilton Marques da Silva

Equipe: Tatiana Dias da Silva

Objetivo Final: 
Apresentar o quadro analítico conjuntural das 
comunidades afro-rurais nos países envolvidos no projeto 
Quilombo das Américas (2011), Brasil, Equador e Panamá.

Justificativa:
O IPEA é um dos parceiros do projeto Quilombo das 
Américas (2011).

Metodologia:
Pesquisa de campo; Entrevista; Dados primários e 
secundários; Produção de relatórios.

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] Compartilhar a pesquisa na instituição.

[1] [Data Prevista] 30/06/2012
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[2] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] 
Elaborar análise comparada da questão quilombola nos 
três países envolvidos.

[2] [Data Prevista] 31/12/2012

[3] Produto Livros

[3] [Destinação] Subsídios à formulação de políticas públicas

[3] [Descrição] Livro com resultados da primeira etapa da pesquisa

[3] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 89

Título:
Desenvolvimento e autonomia econômica das 
mulheres (fase 1)

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2013

Cooperação:
SOS Corpo - Organização Não Governamental, com sede 
em Recife/PE.

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luana Simões Pinheiro

Equipe:
Luana Simões Pinheiro Natália de Oliveira Fontoura 
Marcelo Galiza Pereira de Souza

Objetivo Final: 

Investigar os fatores objetivos e subjetivos que favorecem 
ou limitam a autonomia econômica das mulheres inseridas 
no mercado informal de trabalho, no atual contexto de 
crescimento econômico e protagonismo do Brasil na 
dinâmica global.
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Justificativa:

A realização de estudos que procurem investigar em que 
medida as políticas de promoção do desenvolvimento 
econômico e as de autonomia feminina caminham e 
confluem, insere-se na ordem do dia. Recoloca-se a 
questão central acerca da relação entre mulheres e 
desenvolvimento.

Metodologia:

Pesquisa qualitativa de campo: produção de dados 
primários a partir da percepção dos sujeitos. Serão 
estudados três polos: confecções, do agreste 
pernambucano; alumínio, em Barcarena/PA; e construção 
civil, na região metropolitana de São Paulo. Pesquisa 
quantitativa: a partir de bancos como PNAD, Censo 
Demográfico, PME, PED, entre outros considerados 
relevantes. Levantamento documental das políticas 
públicas voltadas para a autonomia econômica das 
mulheres e entrevistas com gestores/as.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório parcial de trabalho

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 90

Título: Regime Internacional de Igualdade Racial

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 23/01/2012 

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Ampliar a Participação do IPEA no debate Internacional sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Fernanda Lira Goes

Equipe: Fernanda Lira Goes Tatiana Dias da Silva

Objetivo Final: 
Apresentar a análise do Regime Internacional de 
Igualdade Racial.
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Justificativa:
Inserir o debate do regime internacional de Igualdade 
racial na questão de desigualdade de raça no Brasil.

Metodologia:
Dados primários; Dados secundários; Entrevistas; 
Documentos internacionais (tratados).

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Apresentar pesquisa em formato escrito sobre o regime 
internacional de igualdade racial.

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 91

Título:
Estudo Comparado sobre a Juventude Brasileira e 
Chinesa

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação:

- China Youth and Children Research Center - The China 
Youth and Children Research Association - Sociedade 
Brasileira de Sociologia - Universidade de Brasília - 
Universidade de São Paulo - Universidade de Campinas

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Eduardo Luiz Zen

Equipe:

- Eduardo Luiz Zen Técnico de Planejamento e Pesquisa 
eduardo.zen@ipea.gov.br 61 3315 5235 - José Aparecido 
Carlos Ribeiro Técnico de Planejamento e Pesquisa Jose.
aparecido@ipea.gov.br Tel: 3315.5462

Objetivo Final: 

Realização de levantamento sobre valores, estilos de vida e 
aspirações dos jovens universitários brasileiros e chineses, 
bem como as imagens tidas sobre os países de uns e dos 
outros. Ao final da investigação, será feita a publicação de 
um livro especificamente sobre essas questões.
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Justificativa:

A presente pesquisa se insere no esforço de intensificar 
a cooperação Brasil - China. Neste processo, o Ipea tem 
buscando ser protagonista, contribuindo para o aumento 
das relações do Brasil com instituições de pesquisa e com 
o governo chinês.

Metodologia:

Um questionário mutuamente acordado será aplicado a 
uma amostra de estudantes em seis universidades de elite, 
mistos e não-elite, em cada um dos países. Três universidades 
serão identificadas ao redor da capital e perto da principal 
cidade industrial de cada país, e serão escolhidos pela sua 
representatividade. O conteúdo da pesquisa serão os valores, 
estilos de vida e aspirações, bem como as imagens de ambos 
os países, entre os entrevistados.

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] 
Questionário elaborado para aplicação no Brasil (que 
também será usado como referência para o questionário a 
ser aplicado na China)

[1] [Data Prevista] 30/01/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] 
Seminário em Beijing para reunir os resultados das 
pesquisas no Brasil e na China.

[2] [Data Prevista] 30/08/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[3] [Descrição] 
Relatório com os primeiros resultados da pesquisa (análise 
e pesquisa estatística).

[3] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 92

Título:
Políticas Sociais - acompanhamento e análise 21 - 
Educação

Diretoria/Unidade:  DISOC
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[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 2012-04-01 

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Eduardo Luiz Zen

Equipe:
Eduardo Luiz Zen Paulo Meyer Nascimento Paulo Roberto 
Corbucci

Objetivo Final: 
Oferecer subsídios a formuladores, gestores e avaliadores 
das políticas públicas na área de educação, assim como a 
profissionais acadêmicos vinculados à área.

Justificativa:

Ao longo de suas vinte edições, O boletim Políticas 
Sociais - Acompanhamento e Análise vem se consolidando 
como um das principais publicações acerca da conjuntura 
social brasileira, tanto para efeito da formulação de 
políticas públicas, quanto para a realização de pesquisas 
acadêmicas.

Metodologia:

A partir de diretrizes estabelecidas pelo Conselho Editorial 
do Boletim Políticas Sociais - acompanhamento e análise, 
define-se a estrutura do capítulo de educação. Elabora-se 
uma versão preliminar, a qual é submetida à apreciação 
do Conselho. Com base no parecer que contém sugestões 
de modificação, a equipe elabora uma segunda versão. Ao 
longo desse processo, podem ser realizados seminários 
com eventual participação de especialistas externos. A 
partir de então, elabora-se a versão final.

[1] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Elaboração de versão preliminar do capítulo de educação, 
a ser discutida no Conselho Editorial.

[1] [Data Prevista] 31/07/2012

[2] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Elaboração da versão final do capítulo de educação, a ser 
encaminhada ao Conselho Editorial

[2] [Data Prevista] 31/10/2012

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 93

Título:
Financiamento e gasto da saúde: contas-satélites 
de saúde do Brasil - 5ª fase

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação:
ANS, MS, IBGE, ENSP/Fiocruz. Portaria Interministerial n° 
437 de 1º de março de 2006

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Macroeconomia para o pleno emprego] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luciana Mendes Santos Servo e Andrea Barreto de Paiva

Equipe: Andrea Barreto de Paiva Luciana Mendes Santos Servo

Objetivo Final: 
Aprimorar as metodologias da conta-satélite de saúde 
para o Brasil e apoiar o processo de elaboração da nova 
base de Contas Nacionais

Justificativa:

A Portaria Interministerial n° 437 de 1º de março de 
2006 atribui a várias instituições, entre elas o Ipea, a 
responsabilidade de elaborar e institucionalizar as contas 
de saúde para o Brasil. Em 2012, o foco do projeto será 
em aprimorar a metodologia conta-satélite.

Metodologia:

Ao longo do próximo ano o Grupo Executivo de Contas 
pretende aprimorar as estimativas do gasto público 
em saúde, bem como fazer revisões na metodologia 
de construção da conta-satélite de saúde para o país. 
Para isso, além de continuar trabalhando os dados 
orçamentários e financeiros das três esferas de governo, 
participará dos fóruns internacionais de discussão sobre 
metodologia e das discussões internas do IBGE relativas à 
revisão da nova base de Contas Nacionais.

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas
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[1] [Descrição] 
Nota contendo detalhamento do Gasto Federal com Saúde 
(ano 2010) para as Contas Satélites

[1] [Data Prevista] 31/10/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] 
Relatório contendo propostas de aprimoramento da 
metodologia

[2] [Data Prevista] 30/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 94

Título: Acompanhamento e análise das políticas de saúde

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012 

Período de Execução (Data Final): 30/12/2012 

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Edvaldo Batista de Sá e Luciana Mendes Santos Servo

Equipe:
Edvaldo Batista de Sá Leila Posenato Garcia Luciana 
Mendes Santos Servo Matheus Stivali Roberta da Silva 
Vieira

Objetivo Final: 
Analisar a política de saúde no ano de 2011 por meio do 
acompanhamento dos programas e ações prioritárias do 
Ministério da Saúde (MS).

Justificativa:

O acompanhamento sistemático da política de saúde pode 
contribuir para o entendimento dos problemas que por 
ventura ocorram na execução das estratégias definidas e 
apontar soluções.
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Metodologia:

Analisa-se a execução da política de saúde nas vertentes 
física e financeira, podendo incluir estratégias de 
investimento. Busca-se entender se os seus objetivos 
estão sendo alcançados usando diversas fontes de 
dados; informações publicadas por, dentre outros, o MS, 
os conselhos de saúde, os tribunais de conta e até a 
imprensa; e estudos realizados de avaliação de estratégias, 
programas ou ações do governo federal na área de saúde.

[1] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 
Consolidação da versão preliminar do capítulo da área de 
saúde para o boletim Políticas Sociais: acompanhamento e 
análise n.21

[1] [Data Prevista] 30/10/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 95

Título:
Acompanhamento e análise das políticas de 
igualdade racial

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: TATIANA DIAS SILVA

Equipe:
Fernanda Lira Goes Josenilton Marques Silva Marta 
Holanda Lobo Ana Paula Volpe

Objetivo Final: 
Acompanhar e analisar a execução e evolução das 
políticas voltadas à promoção da igualdade racial, 
especialmente no executivo federal.
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Justificativa:

O cenário de desigualdade racial tem se constituído em 
elemento estruturante da desigualdade no contexto 
brasileiro. Na última década, especialmente a partir da 
criação da Seppir (Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial), o executivo federal tem apresentado 
mais ações voltadas à redução das desigualdades 
raciais, em que pese suas limitações e fragmentação. As 
desigualdades raciais têm se reduzido na última década, 
contudo em ritmo que não permite ainda vislumbrar 
cenário próximo de maior equidade. O objetivo desse 
Plano é acompanhar essas políticas e programas, avaliar 
em que sentido têm se apresentado eficazes e efetivas 
em relação aos objetivos a que se propõe compreender, 
seus limites e potencialidades e, para além da análise da 
política, debater a questão racial no país.

Metodologia:

Pesquisa documental: análise de documentos públicos 
sobre programas e políticas governamentais, projetos 
de Lei, estudos sobre o tema. Observação participante: 
Participação em instâncias coletivas governamentais de 
discussão do tema racial. Observação direta: entrevista 
com atores chave.

[1] Produto Artigo para livro, revista ou boletim

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 
Capítulo Igualdade Racial (versão final) do Boletim de 
Políticas Sociais n. 20

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

[2] Produto Outro

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Publicação sobre igualdade racial.

[2] [Data Prevista] 30/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 96

Título:
Financiamento e Gasto de Saúde: uma análise da 
execução orçamentária e financeira

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Não
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[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 23/01/2012 

Período de Execução (Data Final): 31/12/2013

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luciana Mendes Santos Servo e Andrea Barreto de Paiva

Equipe:
Andrea Barreto de Paiva José Aparecido Ribeiro Luciana 
Mendes Santos Servo

Objetivo Final: 
Acompanhar e analisar o financiamento da saúde nos 
últimos anos nas três esferas de governo

Justificativa:

Financiamento da saúde constitui em um dos pontos 
nevrálgicos em relação à consolidação do SUS. Dessa 
forma, entende-se que a agenda de discussão sobre o 
financiamento implica em continuar acompanhando a 
aplicação de recursos das três esferas de governo e a 
discussão sobre mais recursos para a saúde

Metodologia:

Para análise da execução orçamentária federal, serão 
utilizados os dados orçamentários e financeiros (Siga 
Brasil, Siafi, Sidor). São selecionados programas e ações 
mais importantes, em geral, aqueles com maior peso 
orçamentário e potencial organizador das políticas de 
saúde. Estes serão checados com os dados provenientes 
da SPO/MS e com a base do gasto social do Ipea. Para 
estados e municípios, utiliza-se o SIOPS.

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Nota Técnica sobre o Financiamento e Gasto Federal em 
Saúde

[1] [Data Prevista] 30/12/2012

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 97

Título: Ações afirmativas para negros no serviço público

Diretoria/Unidade:  DISOC
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[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Tatiana Dias Silva

Equipe:
Tatiana Dias Silva, Josenilton Marques Silva e Fernanda 
Lira Goes

Objetivo Final: 
Analisar iniciativas governamentais para estabelecimento 
de cotas para negros em concursos públicos.

Justificativa:

Atualmente, 3 estados e mais de 20 municípios já 
implementaram sistema de reserva de vagas para negros 
em seus concursos públicos. A implementação de ações 
afirmativas no país tem assumido grande relevância 
no enfrentamento das históricas e estruturantes 
desigualdades raciais no país.

Metodologia:

Modelo da pesquisa: exploratória por meio de surveys e 
estudos de caso. Técnicas de pesquisa: análise documental; 
entrevistas semiestruturadas por telefone; aplicação de 
questionários e visitas de campo.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] Relatório da Pesquisa

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

[2] Produto TD

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Sistematização da pesquisa

[2] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Média
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NOvO REGISTRO

ID: 98

Título:

Perspectivas para a saúde no Brasil: estimação 
de indicadores epidemiológicos de morbidades 
selecionadas e os desafios do Sistema Único de 
Saúde (SUS) para seu enfrentamento

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 23/01/2012 

Período de Execução (Data Final): 30/12/2012 

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Leila Posenato Garcia e Luciana Mendes Santos Servo

Equipe:
Alexandre Marinho Edvaldo Batista de Sá Leila Posenato 
Garcia Luciana Mendes Santos Servo Matheus Stivali 
Roberta Silva Vieira

Objetivo Final: 

Estimar a prevalência de morbidades selecionadas 
na população brasileira para o ano 2022 e discutir as 
perspectivas do Sistema Único de Saúde (SUS) para seu 
enfrentamento

Justificativa:

Essas análises de situação e estimativas são importantes 
para o direcionamento de políticas e ações de saúde, para 
a alocação de recursos, bem como para encorajar medidas 
que possam reverter tendências ascendentes.

Metodologia:

Na primeira fase dessa linha de pesquisa, que terá 
início em 2012, será feita uma revisão da literatura 
sobre métodos e estudos que empregaram métodos de 
estimativas e projeções de doenças em populações. Tendo 
em vista a relevância do diabetes como problema de saúde 
pública no Brasil, bem como a disponibilidade de dados 
com boa qualidade, esta morbidade será a primeira a ter 
sua prevalência estimada, buscando desenvolver o método 
a ser aplicado a outras morbidades crônicas prevalentes.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 
Relatório contendo análise da situação de saúde de 
desfechos selecionados com ênfase em desigualdades
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[1] [Data Prevista] 31/08/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[2] [Descrição] 
Relatório contendo revisão da literatura sobre métodos de 
estimação de morbidades crônicas

[2] [Data Prevista] 30/09/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] 
Relatório preliminar contendo estimativas da prevalência 
de diabetes na população brasileira em 2022

[3] [Data Prevista] 30/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 99

Título: SIPS - Educação

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Eduardo Luiz Zen

Equipe:

- Eduardo Luiz Zen Técnico de Planejamento e Pesquisa 
eduardo.zen@ipea.gov.br 61 3315 5235 - Paulo Roberto 
Corbucci Técnico de Planejamento e Pesquisa paulo.
corbucci@ipea.gov.br 61 3315-5125 - Jorge Abrahão de 
Castro Diretor de Políticas e Estudos Sociais jorge.abrahao@
ipea.gov.br 61 3315-5282

Objetivo Final: 

Elaborar a parte de Educação, como componente do 
Sistema de Indicadores de Percepção Social do Ipea, que 
visa verificar como a população avalia os serviços e políticas 
de utilidade pública e o grau de importância deles para a 
sociedade.
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Justificativa:

Em 2012, o Ipea realiza a terceira rodado do SIPS, 
consolidando um sistema de indicadores de percepção 
social sobre os serviços e políticas públicas. A educação é 
uma das áreas centrais neste sistema de indicadores.

Metodologia:
O SIPS é construído a partir da aplicação de questionários 
em todas as regiões brasileiras.

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] Comunicado 1 SIPS Educação 2011

[1] [Data Prevista] 15/02/2012

[2] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[2] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[2] [Descrição] Comunicado 2 SIPS Educação 2011

[2] [Data Prevista] 15/04/2012

[3] Produto Livros

[3] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[3] [Descrição] Texto sobre Educação para o livro do SIPS 2011

[3] [Data Prevista] 30/07/2012

[4] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[4] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[4] [Descrição] Questionário SIPS Educação 2011

[4] [Data Prevista] 30/08/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 100

Título:
Custos econômicos dos acidentes de trabalho no 
Brasil - Uma abordagem exploratória a partir de 
bases de dados secundários

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 09/01/2012 

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação: ACT Ipea-Fundacentro
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[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luciana Mendes Santos Servo

Equipe:
Ana Maria de Resende Chagas Luciana Mendes Santos 
Servo Ninsoc Paula Mendes Werneck Rocha (Bolsista APIII)

Objetivo Final: 
Estimar os custos econômicos dos acidentes de trabalho 
no Brasil a partir de bases de dados secundários

Justificativa:

Os acidentes de trabalho geram sofrimentos aos 
trabalhadores e às suas famílias e têm um importante 
impacto sobre os custos de produção, na economia e para 
a sociedade. A análise desses custos permita conhecer 
a dimensão econômica e social do problema e pensar 
políticas públicas.

Metodologia:

O projeto em discussão pretende estimar os custos de 
acidentes de trabalho (diretos e indiretos) utilizando 
bases de dados e sistemas de informações já existentes 
(previdenciárias, do Ministério da Saúde e do Ministério 
do Trabalho). Essa análise considera as limitações dessas 
bases de dados para o trabalho que se pretende realizar, 
incluindo, entre outras, a subnotificação e o fato de a 
maioria só cobrir o mercado formal de trabalho.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório

[1] [Data Prevista] 30/11/2012

[2] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[2] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[2] [Descrição] 
Seminário contando com a presença de interculores-chave 
e especialistas

[2] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 101

Título:
Inclusão Produtiva Urbana no BRASIL SEM 
MISÉRIA

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/02/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação: Em negociação com Senaes/MTE

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luiz Eduardo Parreiras

Equipe:
Luiz Eduardo Parreiras Sandro Pereira da Silva 1 Assistente 
de Pesquisa IV

Objetivo Final: 
Elaboração de uma proposta de Programa de Geração 
de Trabalho e Renda voltado para a população-alvo do 
BRASIL SEM MISÉRIA no meio urbano.

Justificativa:

A inclusão produtiva urbana do BRASIL SEM MISÉRIA está 
limitada a ações de qualificação profissional e de apoio 
aos catadores. Necessário se faz elaborar uma proposta 
ampla de geração de trabalho e renda que garanta esse 
direito à população que hoje se encontra abaixo da linha 
da pobreza extrema.

Metodologia:

Será feita uma análise da bibliografia sobre programas de 
emprego garantido e economia solidária: aspectos teóricos 
e experiências, nacionais e internacionais. Com base nesse 
estudo, será feita uma proposta preliminar de programa 
de garantia de trabalho e renda para a população urbana 
alvo do BSM. Essa proposta será discutida com a Rede de 
Gestores, FBES, SENAES e com o Conselho Nacional de 
Economia Solidária. Os resultados dessa discussão serão 
incorporados à proposta final.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Proposta de Programa de Garantia de Trabalho e Renda 
para população urbana abaixo da linha de extrema 
pobreza
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[1] [Data Prevista] 30/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 102

Título:
Modelos de gestão de empreendimentos 
econômicos solidários e diagnóstico da economia 
solidária em zonas de fronteira do MERCOSUL

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/03/2013

Cooperação: UNISOL-Brasil

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Inserção internacional soberana] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luiz Eduardo Parreiras

Equipe:
Luiz Eduardo Parreiras - EPPGG Jonas de Oliveira Bertucci 
- PNPD

Objetivo Final: 

Elaboração e pré-teste de um questionário sobre as 
práticas de gestão de empreendimentos econômicos 
solidários e levantamento de dados e informações 
sobre as políticas de economia solidária existentes em 4 
municípios de fronteira).

Justificativa:

As políticas de economia solidária ressentem-se de uma 
carência generalizada de conhecimento sobre a realidade 
dos empreendimentos, sendo os campos cobertos 
pelo projeto dois exemplos de necessidades a serem 
contempladas.

Metodologia:
Análise da literatura sobre economia solidária e sobre 
elaboração de questionários; realização de entrevistas e 
sistematização dos resultados.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica
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[1] [Descrição] 
Elaboração e pré-teste do questionário sobre as práticas 
de gestão de empreendimentos econômicos solidários

[1] [Data Prevista] 30/03/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[2] [Descrição] 
Relatório de diagnóstico da economia solidária em 
zonas de fronteira do MERCOSUL em quatro municípios 
selecionados

[2] [Data Prevista] 30/03/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 104

Título:
Levantamento de dados sobre o artesanato no 
Brasil

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação: MDIC (ACT IPEA/MDIC)

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luiz Eduardo Parreiras

Equipe:
Luiz Eduardo Parreiras Herton Ellery Araújo Frederico 
Barbosa

Objetivo Final: 
Produção de estatísticas e análises descritivas sobre a 
distribuição espacial das atividades e do contingente de 
trabalhadores artesanais no território brasileiro.

Justificativa:

O artesanato, apesar de sua importância cultural e 
econômica, não dispõe até agora de um conjunto de 
estatísticas confiáveis sobre sua realidade. Este projeto 
visa contribuir para a superação dessa carência.
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Metodologia:
Tabulação e análise dos dados relativos ao artesanato 
disponibilizados pela MUNIC/IBGE de 2009 e pelos 
microdados do Censo Demográfico de 2010.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Distribuição municipal das atividades artesanais segundo 
a MUNIC/2009

[1] [Data Prevista] 29/02/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Distribuição municipal do contingente de artesãos 
segundo o Censo Demográfico de 2010

[2] [Data Prevista] 31/08/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 105

Título:
Necessidade de financiamento do SUS - 1ª fase: 
Atenção Básica

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 30/12/2013 

Cooperação: ACT Ministério da Saúde - IPEA (em fase de negociação)

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Roberta da Silva Vieira e Luciana Mendes Santos Servo

Equipe:
Edvaldo Batista de Sá Leila Posenato Garcia Luciana 
Mendes Santos Servo Matheus Stivali Roberta da Silva 
Vieira.
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Objetivo Final: 
Estimar a necessidade de financiamento do SUS, 
começando pela análise da atenção básica à saúde no 
Brasil

Justificativa:

O SUS convive com o problema de insuficiência de recursos. 
A Coordenação de Saúde do Ipea foi convidada para 
colaborar com o Ministério da Saúde de modo a definir 
necessidades de financiamento do SUS, com base em 
estimativas de custos e necessidades de saúde da população.

Metodologia:

Em 2012, pretende-se estimar a necessidade de 
financiamento da Atenção Básica (AB)para: recursos 
humanos; infraestrutura física; equipamentos; e outros 
recursos de custeio. Cada item será explorado de forma 
diferenciada, mas com um único objetivo: determinar preços 
e quantidades necessárias com o objetivo de oferecer 
um atendimento adequado à população. Serão utilizadas 
todas as informações existentes e parte-se dos arranjos de 
organização da AB propostos pelos gestores do SUS.

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Nota técnica sobre a metodologia para estimação do 
custo em atenção básica da saúde no Brasil

[1] [Data Prevista] 30/07/2012

[2] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados

[2] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[2] [Descrição] 
Nota Técnica sobre o gasto em atenção básica realizado 
pelas três esferas de governo

[2] [Data Prevista] 30/11/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[3] [Descrição] 
Relatório contendo as primeiras análises sobre a 
necessidade de financiamento para a atenção básica a 
saúde no Brasil

[3] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta
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NOvO REGISTRO

ID: 106

Título: Avaliação de Eficiência no Sistema Único de Saúde

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 09/01/2012 

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Alexandre Marinho

Equipe: Alexandre Marinho

Objetivo Final: 

Analisar a eficiência relativa de programas e de atividades 
em saúde, primordialmente no âmbito do Sistema Único 
de Saúde - SUS, com base na literatura e na experiência 
internacionais.

Justificativa:

A avaliação da eficiência no SUS justifica-se em imperativo 
constitucional. De acordo com Artigo 37 da CF/1988, a 
avaliação da eficiência de programas e de políticas sociais 
é obrigatória para os gestores públicos em geral, e para os 
gestores do SUS, em particular.

Metodologia:

A metodologia prevê estimar em que medidas variáveis 
de resultados que devem ser cotejados com as variáveis 
representativas de insumos. As principais metodologias 
de avaliação que se pretende utilizar são as fronteiras de 
eficiência, calculadas em modelos de Análise Envoltória de 
Dados - Data Envelopment Analysis (DEA) e de fronteiras 
estocásticas - Stochastic Frontiers (SF).

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] Relatório técnico, com as principais conclusões do estudo

[1] [Data Prevista] 30/12/2012

Prioridade Baixa
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NOvO REGISTRO

ID: 107

Título: Acesso a serviços de saúde

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 09/01/2012 

Período de Execução (Data Final): 30/12/2013 

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Edvaldo Batista de Sá e Matheus Stivali

Equipe:
Alexandre Marinho, Edvaldo Batista de Sá, Leila Posenato 
Garcia, Luciana Mendes Santos Servo, Matheus Stivali e 
Roberta Silva Vieira

Objetivo Final:  Analisar o acesso aos serviços de saúde no Brasil

Justificativa:

A atual gestão federal elegeu o acesso como tema central 
de sua agenda, com foco no SUS. . A Coordenação de 
Saúde do Ipea avalia que a compreensão do acesso aos 
serviços de saúde passa necessariamente por entender 
o papel que o setor privado tem no sistema de saúde 
brasileiro e para o SUS.

Metodologia:

Em 2012, pretende-se identificar os possíveis efeitos da 
coexistência de um setor privado com um sistema de 
cobertura universal sobre o acesso da população aos 
serviços de saúde e explorar as bases de dados existentes 
para discutir os efeitos da saúde privada sobre o SUS. Após 
revisão da literatura, será feita uma análise preliminar da 
oferta a partir de bases e registros administrativos para 
compreender inter-relações entre os estabelecimentos, 
financiadores e intermediadores.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Relatório contendo revisão da literatura sobre efeitos da 
relação público-privada sobre o sistema público de saúde

[1] [Data Prevista] 30/08/2012
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[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Relatório contendo análise das filas

[2] [Data Prevista] 30/11/2012

[3] Produto Relatório

[3] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[3] [Descrição] 
Relatório contendo mapeamento da estrutura de oferta 
(estabelecimentos)

[3] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 108

Título:
Rede Interagencial de Informações para a Saúde - 
RIPSA

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Grupos de trabalho (GT)] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 09/01/2012 

Período de Execução (Data Final): 21/12/2012 

Cooperação: Com Ministério da Saúde, Opas e outras instituições da Rede

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luciana Mendes Santos Servo, Herton Araujo e Leila Garcia

Equipe:

Herton Ellery Araujo (Membro do CGI Demográfico e 
Socioeconômico) Leila Posenato Garcia (Coordenadora 
Substituta do CGI Socioeconômico) Luciana Mendes 
Santos Servo (Coordenadora do CGI Socioeconômico e 
membro do CGI de Recursos)

Objetivo Final: 

Apoiar os trabalhos da Ripsa, coordenado e 
participando dos Comitês de Gestão de Indicadores 
(CGIs), da Oficina Interagencial (OTI) e de outros 
processos e instâncias da Rede.
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Justificativa:

Ripsa promove esforços continuados para articular 
bases de dados e informações produzidas pelas 
instituições integrantes, na área de saúde. Essas 
informações se destinariam a subsidiar processos de 
formulação e avaliação de políticas e ações de interesse 
dos poderes públicos.

Metodologia:

Há processo de trabalho colaborativo, realizado com a 
mobilização de profissionais e de bases técnico-científicas 
de diversas instituições. Os produtos resultantes da 
cooperação estão, por meios apropriados, ao alcance de 
todos os interessados. Os indicadores e as informações 
trabalhadas são discutidos em cada CGI e na OTI.

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] Resumo das atividades realizadas ao longo do ano

[1] [Data Prevista] 21/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 109

Título: CÂMARA TÉCNICA DE ORIENTAÇÃO E AvALIAÇÃO

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Grupos de trabalho (GT)] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 06/02/2012 

Período de Execução (Data Final): 21/12/2012 

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Andrea Barreto de Paiva

Equipe:
Andrea Barreto de Paiva José Aparecido Ribeiro Luciana 
Mendes Santos Servo

Objetivo Final: 
Participar e apoiar as atividades realizadas pela Câmara 
Técnica do SIOPS
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Justificativa:

A Câmara Técnica de Orientação e Avaliação do SIOPS 
constitui-se numa instância interinstitucional, deliberativa, 
composta por representantes das seguintes instituições: 
Secretarias do MS, DATASUS, do Fundo Nacional de Saúde, 
do Ministério Público Federal, Abres, Ipea, Atricom, STN/
MF e CFC.

Metodologia:

Reuniões bimestreis com discussões sobre financiamento 
da saúde, acompanhamento da EC 29, preenchimento das 
informações sobre gastos com ações e serviços públicos 
de saúde por estados e municípios, entre outros temas. 
Algumas vezes são produzidas notas técnicas para apoiar 
as discussões.

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[1] [Descrição] Memória das atividades desenvolvidas no período

[1] [Data Prevista] 21/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 110

Título:
Comitê Consultivo Organizador da Biblioteca 
virtual de Saúde - Economia da Saúde (BvS Ecos)

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Grupos de trabalho (GT)] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 06/02/2012 

Período de Execução (Data Final): 17/12/2012 

[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Edvaldo Batista de Sá

Equipe:
Edvaldo Batista de Sá (representante titular) Luciana 
Mendes Santos Servo (representante suplente)

Objetivo Final: 

Coordenar o trabalho cooperativo para o desenvolvimento da 
BVS ECOS definindo prioridades, estratégias e procedimentos 
de acordo com as condições locais. Avaliar e certificar os 
conteúdos das fontes de informação da BVS ECOS, estabelecer 
controles de qualidade e definir critérios de seleção.
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Justificativa:

Comitê coordenador pelo Departamento de Economia 
da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento - DESID 
do Ministério da Saúde com a participação de outras 
secretaria do MS, universidades, ANS, Anvisa e Ipea.

Metodologia:
Envio de material e referências bibliográficas para constar 
na BVS Ecos. Discussão sobre as informações. Participação 
em reuniões.

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[1] [Descrição] Memória das atividades realizadas no ano

[1] [Data Prevista] 20/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 111

Título:
Redução da Informalidade por meio do Diálogo 
Social

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação: DIEESE

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Sandro Pereira Silva

Equipe: Sandro Pereira Silva

Objetivo Final: 
Sistematização das ações do Comitê Executivo do Projeto 
“Redução da Informalidade por Meio do Diálogo Social’ e 
análise dos seus resultados e desafios.
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Justificativa:

Embora o mercado de trabalho no Brasil tenha 
apresentado nos últimos anos uma recuperação, os 
problemas referentes à informalidade persistem para 
uma parcela significativa da população. Cabe avaliar as 
dinâmicas setoriais e territoriais da informalidade para 
propor estratégias de intervenção pública

Metodologia:

Além de compor o comitê executivo, elaborar um relatório 
das ações, desafios e resultados do projeto. Métodos: 
análise documental, revisão de literatura sobre o tema, 
observação participante nas reuniões e eventos do projeto, 
e levando de dados primários junto a atores sociais 
locais em 3 pilotos que compõem o projeto - o setor da 
construção civil em Curitiba/PR, o setor de confecções em 
Caruaru/PE, e o setor cooperativista da agricultura familiar 
no interior do Ceará.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] Relatório Final

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 112

Título:

Atividades produtivas urbanas de pequeno porte 
- alcances e limites da atuação de instituições 
financeiras na promoção do desenvolvimento 
sustentável

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/03/2012 

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Marcelo Galiza

Equipe: Marcelo Galiza - EPPGG Luiz Parreiras - EPPGG
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Objetivo Final: 

Estimular a discussão e ampliar os conhecimentos sobre 
os alcances e limites da ação de instituições financeiras 
públicas na promoção do desenvolvimento sustentável de 
atividades produtivas urbanas de pequeno porte.

Justificativa:

A Pesquisa Atividades Produtivas Urbanas (Ipea/FBB) 
produziu uma grande quantidade de material sobre as 
características de uma série de atividades urbanas de 
pequeno porte. Pretende-se sistematizar esse material 
e produzir subsídios para a discussão sobre inclusão 
produtiva, eixo do PBSM.

Metodologia:
Análise do material levantado na Pesquisa Atividades 
Produtivas Urbanas e pesquisa bibliográfica complementar.

[1] Produto TD

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

Texto para Discussão do Ipea sobre os alcances e 
limitações de programas de financiamento de atividades 
urbanas de pequeno porte, a partir de estudos de caso 
realizados na Pesquisa Atividades Produtivas Urbanas.

[1] [Data Prevista] 31/03/2012

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 113

Título:
Fundo Garantidor de Execuções Trabalhistas - 
Funget

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação: Conselho Nacional de Justiça - CNJ

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Transformar o Ipea em um Indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Roberto Gonzalez
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Equipe:
Oswaldo Mesquita (ANAMATRA), Roberto Di Benedetto – 
PNPD, Roberto Gonzalez – TPP e Sandro Pereira - TPP

Objetivo Final: 

Disponibilizar insumos para os projetos de lei que 
tramitam atualmente no Congresso Nacional, 
regulamentando o art.3º da EC nº 45/2004, que cria o 
Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas (FUNGET).

Justificativa:

O Funget destina-se, em princípio, a assegurar ao 
trabalhador o recebimento de seus direitos laborais, em caso 
de insolvência de sua empresa. Necessita-se de estimativas 
da demanda potencial de recursos e fontes de receita.

Metodologia:
Análise de projetos de lei, experiências internacionais, 
posição dos atores, revisão de literatura, análise 
quantitativa de bases da justiça do trabalho, MPT e MTE.

[1] Produto Relatório

[1] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[1] [Descrição] Relatório Preliminar

[1] [Data Prevista] 30/06/2012

[2] Produto Relatório

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] Relatório Final

[2] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 114

Título:
Políticas Sociais: acompanhamento e análise nº 21 
- Elaboração de capítulo de trabalho e renda

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Projetos Estruturantes1] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/03/2012 

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012



Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (DISOC) 507

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Roberto Gonzalez

Equipe:
Brunu Amorim Roberto Gonzalez Sandro Pereira 1 Bolsista 
PNPD

Objetivo Final: 

Fornecer aos formuladores, executores e avaliadores 
das políticas públicas um quadro completo e periódico 
de informações e análises sobre a conjuntura e a 
implementação dos programas e ações na área de 
trabalho e renda no ano de 2011 e perspectivas futuras.

Justificativa:

Este projeto contribui para prover informações e análises 
sistemáticas sobre a conjuntura das políticas sociais federais 
no Brasil, especificamente no que se refere à regulação das 
relações de trabalho, às políticas voltadas para o mercado 
de trabalho e para garantia de direitos trabalhistas.

Metodologia:

Etapa 1: definir escopo do texto, cronograma de atividades 
e estratégias de organização das contribuições. Etapa 
2: levantamento de dados, revisão de documentos 
oficiais e de atores sociais para confecção de texto-
síntese a ser enviado ao Conselho Editorial do periódico. 
Etapa 3: apreciação do texto pelo Conselho Editorial e 
subsequentes alterações e aprofundamentos. Etapa 4: 
apresentação dos textos em seminário aberto.

[1] Produto Artigo para livro, revista ou boletim.

[1] [Destinação] Avaliação de Política Pública

[1] [Descrição] 
Texto final do capítulo de trabalho e renda da edição nº 
21 do BPS

[1] [Data Prevista] 14/09/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 115

Título: Fórum Governamental de Responsabilidade Social

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Gestão Institucional] Natureza da Ação: Sim
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Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Sustentabilidade Ambiental ] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Anna Maria Peliano

Equipe: Anna Maria Peliano e Luis Fernando de Lara Resende

Objetivo Final: 
Participar das reuniões do Fórum Governamental de 
Responsabilidade Social e, também, realizar atividades a 
serem definidas pelo próprio Fórum.

Justificativa:

A Coordenação de Responsabilidade Social da Diretoria de 
Estudos Sociais - CRS/DISOC tem ampla atuação na área 
de responsabilidade social, tendo sido uma das principais 
incentivadoras da criação do Fórum Governamental de 
Responsabilidade Social.

Metodologia:
Participar das reuniões do Fórum de Responsabilidade 
Social e, também, realizar atividades a serem definidas 
pelo respectivo Fórum.

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 29/12/2012

[2] Produto
Convênios, acordos de cooperação técnicas, termos de 
cooperação, contratos

[2] [Destinação] Assessoramento ao Governo

[2] [Descrição] 

[2] [Data Prevista] 29/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 116

Diretoria/Unidade:  DISOC
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Período de Execução (Data Inicial): 02/01/2012

Período de Execução (Data Final): 28/12/2012

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Anna Maria Peliano

Equipe: Anna Maria Peliano e Luis Fernando de Lara Resende

Objetivo Final: 
Participar das reuniões da Rede Nacional de Mobilização 
Social - COEP, seja no âmbito do Conselho Deliberativo, 
seja no âmbito das reuniões ordinárias.

Justificativa:

O Ipea participa ativamente do COEP desde sua fundação 
em 1993. Além de participar das reuniões do COEP, a 
Coordenação de Responsabilidade Social da Diretoria de 
Estudos Sociais - CRS/DISOC também realiza trabalhos 
conjuntos com o COEP.

Metodologia:
Participação nas reuniões do COEP e, também, em 
atividades específicas a serem definidas em comum 
acordo.

[1] Produto Seminários, Workshops, Apresentações, Cursos

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 

[1] [Data Prevista] 28/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 117

Título:
Gasto Social Federal: dimensionamento e análise 
1995-2010

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 06/02/2012 

Período de Execução (Data Final): 20/12/2012 
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[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Jose Aparecido Carlos Ribeiro

Equipe:
Jose Aparecido Carlos Ribeiro, Jose Valente Chaves e 2 
bolsistas PNPD

Objetivo Final: 

Dimensionar e analisar o gasto público social federal 
destinado a dar sustentação aos programas e ações que 
compõem a política social brasileira, destacando a sua 
prioridade macroeconômica, a sua prioridade fiscal, e sua 
trajetória por áreas de atuação, no período 1995 a 2010.

Justificativa:

Revelar o montante efetivamente gasto nas políticas 
sociais indica a direção da atuação estatal, e dos ajustes 
realizados no conjunto das políticas públicas. A análise 
da política social pode ser prejudicada caso não sejam 
atualizadas informações sobre o gasto publico em 
programas e ações sociais

Metodologia:

A metodologia DISOC/IPEA aplica o conceito de gasto 
público social, que compreende os recursos financeiros 
brutos empregados pelo setor público no atendimento de 
demandas sociais. O conceito de área de atuação orienta 
o agrupamento das despesas de caráter social segundo 
o critério de objetivo ou finalidade dos gastos. A forma 
de agregação utilizada não é, portanto, compatível com 
os registros das despesas por órgão setorial, nem com os 
levantamentos das despesas por funções ou programas.

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados.

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Comunicado ou Nota técnica contendo a análise do Gasto 
Social Federal no período 1995 a 2010, pela ótica da 
prioridade macroeconômica.

[1] [Data Prevista] 10/09/2012

[2] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados.

[2] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[2] [Descrição] 
Comunicado ou Nota técnica contendo a análise do Gasto 
Social Federal no período 1995 a 2010, pela ótica da 
prioridade fiscal

[2] [Data Prevista] 10/11/2012
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[3] Produto Livros

[3] [Destinação] Fortalecimento Institucional do Ipea

[3] [Descrição] 
Livro contendo versões atualizadas dos principais trabalhos 
produzidos pela núcleo de pesquisa em Finanças Sociais 
nos últimos anos. (incluindo aí os dois produtos acima)

[3] [Data Prevista] 10/12/2012

[4] Produto Relatório

[4] [Destinação] Formulação Teórica / Metodológica

[4] [Descrição] 
Relatório contendo a metodologia atualizada utilizada nos 
trabalhos sobre Gasto Social Federal

[4] [Data Prevista] 10/10/2012

Prioridade Média

NOvO REGISTRO

ID: 118

Título:
Gasto Social Federal: uma análise da execução 
orçamentária de 2011

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Estudos e Pesquisas] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 09/04/2012 

Período de Execução (Data Final): 20/08/2012 

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Promover o Fortalecimento Institucional do Ipea ] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: José Aparecido Carlos Ribeiro

Equipe: José Aparecido Carlos Ribeiro e José Valente Chaves

Objetivo Final: 

Elaborar uma estimativa do total do Gasto Social Federal 
(GSF) em 2011, analisando a trajetória dos gastos de 
ministérios e outros órgãos sociais, quanto a seu volume e 
nível de execução.
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Justificativa:

A maior precisão obtida ao se utilizar a metodologia de 
áreas de atuação cobra um custo em termos de prontidão 
e oportunidade, normalmente uma defasagem de dois 
anos. Aqui se retorna a um enfoque institucional, para 
uma primeira análise sobre o gasto social federal no ano 
imediatamente anterior.

Metodologia:

Tratamento das informações sobre execução orçamentária 
de 2010 disponibilizadas pelo Portal da Câmara dos 
Deputados. ? Análise dos dados, com destaque particular 
para os órgãos tipicamente responsáveis por políticas 
sociais. ? Análise dos dados, com destaque particular 
para os programas e ações referentes ao pagamento ou 
prestação de benefícios sociais aos servidores públicos 
federais  em quaisquer órgãos ou poderes.

[1] Produto Notas técnicas, notas metodológicas, comunicados.

[1] [Destinação] Subsídios à Formulação de Políticas Públicas

[1] [Descrição] 
Texto com análise dos gastos sociais na execução 
orçamentária de 2010, contendo estimativa para o Gasto 
Social Federal nesse ano.

[1] [Data Prevista] 10/09/2012

Prioridade Baixa

NOvO REGISTRO

ID: 119

Título:
Subcomitê de Promoção da Igualdade Racial no 
âmbito da Agenda Nacional de Trabalho Decente

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Grupos de trabalho (GT)] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012
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Cooperação:

PORTARIA MTE No- 2.511- DE 21 DE OUTUBRO DE 2010 
Demais Instituições Partícipes I - Ministério do Trabalho e 
Emprego; II - Ministério da Educação; III - Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome; IV - Ministério 
do Desenvolvimento Agrário; V - Ministério da Justiça; 
VI - Ministério da Previdência Social; VII - Ministério da 
Saúde; VIII - Secretaria de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República; IX - Secretaria de Diretos 
Humanos da Presidência da República; X - Secretaria de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência 
da República;

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Tatiana Dias Silva titular.

Equipe: Brunu Amorim, suplente.

Objetivo Final: 

Construção e a implementação de agenda de promoção 
de trabalho decente voltada para a temática étnico racial, 
tendo como referência a Agenda Nacional de Trabalho 
Decente - ANTD - e o Plano Nacional de Emprego e 
Trabalho Decente - PNEDT.

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] Fortalecimento Institucional do IPEA

[1] [Descrição] Relatório simples sobre a participação

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 120

Título:
Comitê de Articulação e Monitoramento do Plano 
Nacional de Políticas para as Mulheres

Diretoria/Unidade:  DISOC

[Grupos de trabalho (GT)] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012
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Cooperação:

Decreto nº. 5.390, de 08/03/2005, alterado e acrescido 
pelo Decreto nº. 6.269, de 22/11/2007. Demais 
Instituições Partícipes Conselho Nacional dos Direitos da 
Mulher; Representantes de organismos governamentais de 
políticas para as mulheres do Poder Executivo estadual e 
demais organizações.

[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador: Luana Simões Pinheiro - Titular

Equipe: Elizabeth Marins - Suplente

Objetivo Final: 

Acompanhar e avaliar periodicamente o cumprimento 
dos objetivos, metas, prioridades e ações definidos no 
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Atribuições: 
estabelecer a metodologia de monitoramento do 
PNPM; apoiar, incentivar e subsidiar tecnicamente a 
implementação do PNPM nos Estados, Municípios e 
Distrito Federal; acompanhar e avaliar as atividades 
de implementação do PNPM; promover a difusão do 
PNPM junto a órgãos e entidades governamentais 
e não-governamentais; efetuar ajustes de metas, 
prioridades e ações do PNPM; elaborar relatório anual 
de acompanhamento das ações do PNPM; encaminhar 
o relatório anual ao Conselho Nacional dos Direitos da 
Mulher e à Câmara de Política Social, do Conselho de 
Governo, para análise dos resultados do PNPM; revisar o 
PNPM, segundo as diretrizes emanadas das Conferências 
Nacionais de Políticas para as Mulheres.

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] 

[1] [Descrição] Relatório simples sobre a participação

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta

NOvO REGISTRO

ID: 121

Título:
Comitê Técnico de Estudos de Gênero e Uso do 
Tempo

Diretoria/Unidade:  DISOC
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[Grupos de trabalho (GT)] Natureza da Ação: Sim

Período de Execução (Data Inicial): 01/01/2012

Período de Execução (Data Final): 31/12/2012

Cooperação:

Portaria Interministerial nº 60, de 19/9/08, da Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres, Secretaria de 
Assuntos Estratégicos e Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. Portaria n.º 66, de 29/10/08, 
da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. 
Secretaria de Políticas para as Mulheres. Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ONU 
Mulheres Organização Internacional do Trabalho - OIT.

[Formular Estratégias de Desenvolvimento Nacional em Diálogo com Atores Sociais] Desafio(s):
[Fortalecer a Integração Institucional do Ipea no Governo Federal] Desafio(s):
[Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia] Eixo(s) Temático(s):
[Proteção social e geração de oportunidades] Eixo(s) Temático(s):

Coordenador:
Luana Simões Pinheiro e Marcelo Galiza Pereira de Souza 
titular.

Equipe:
Maria Aparecida Azevedo de Abreu e Natália de Oliveira 
Fontoura suplentes.

Objetivo Final: 

Estimular a incorporação da perspectiva de gênero na 
produção e na análise de informações estatísticas a partir 
do desenvolvimento de pesquisas, análise de dados e 
estudos sobre temas relevantes para a implementação 
de políticas orientadas para a igualdade de gênero; do 
fomento à elaboração de indicadores sobre as relações de 
gênero e uso do tempo; do desenvolvimento de sistemas 
de informações estatísticas; da promoção de seminários 
nacionais e internacionais, possibilitando a troca de 
experiências nestas áreas temáticas; e da construção de 
um banco de boas práticas que reflita as experiências de 
incorporação do enfoque de gênero e do uso do tempo 
nos trabalhos desenvolvidos pelos institutos de pesquisas 
e estatísticas oficiais e pelos organismos governamentais 
de políticas para as mulheres, nos planos nacional e 
internacional.

[1] Produto Outro

[1] [Destinação] 

[1] [Descrição] Relatório simples sobre a participação

[1] [Data Prevista] 31/12/2012

Prioridade Alta
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Missão do Ipea
Produzir, articular e disseminar conhecimento para  
aperfeiçoar as políticas públicas e contribuir para o  
planejamento do desenvolvimento brasileiro.
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