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7Apresentação

APRESENTAÇÃO

O Plano de Trabalho do Ipea de 2014 foi desenvolvido  tendo-se  em vista duas preocupações e orientações 
principais: primeiramente, manter e aperfeiçoar as grandes linhas de estudos historicamente trabalhadas 
pela casa; e, em segundo lugar, observar os novos orientadores estratégicos contidos em seu Planejamento 
Estratégico para os anos de 2014 a 2023.

Como se poderá verificar, os estudos e pesquisas continuam tendo em vista a avaliação de políticas 
públicas, o assessoramento ao Estado e os subsídios para a formulação de ações governamentais, linhas 
de ação sempre promovidas pela instituição ao longo de seus 50 anos de existência. 

No entanto, novas metodologias foram introduzidas e novas ferramentas foram desenvolvidas, visando 
aumentar a profundidade e o foco dos trabalhos da casa. A começar pela introdução de metodologias de 
construção de cenários prospectivos, evidentemente indicada no novo plano, assim como novos métodos 
estatísticos, sistemas de extração de dados,  georreferenciamento, entre outros.

Complementarmente, os diversos convênios e acordos firmados durante 2013 e negociados para 
2014 abrem o leque de temas e possibilidades de estudos, além de ampliar o suporte efetivo à atividade 
estatal e à disseminação de conhecimentos à sociedade.

No ano de seu Jubileu de Ouro, o Ipea procura repassar os frutos de sua maturidade técnica e insti-
tucional ao país, com a excelência de seus trabalhos voltados para o desenvolvimento da qualificação da 
atividade estatal, na intenção de contribuir, ao mesmo tempo, para o seu crescimento técnico e científico.

Desta forma, este documento dá publicidade aos projetos e atividades que serão desenvolvidos 
durante o ano por todas as unidades do Ipea, na consecução de sua missão institucional. 

Marcelo Côrtes Neri
Ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos 

da Presidência da República (SAE/PR) 
Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
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CGCAP - COORDENAÇÃO GERAL DE SERVIÇOS CORPORATIVOS E APOIO  À PESQUISA 
 
Projeto P0005/2013 - Manutenção predial do Ed. BNDES 

 

Objetivo: Realização de manutenção predial em instalações e bens móveis do Ed. BNDES. 
Realização de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do Ed. BNDES. 

 
Justificativa: Proporcionar segurança e bem-estar dos servidores e colaboradores. 

 
Metodologia: Por meio da contratação de empresas terceirizadas e aquisição de material elétrico e 

hidráulico necessários. 
 

Coordenador: MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
 

Equipe: 
• MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO 
• JOÃO FERREIRA ALVES 
• MILENA KARLA SOARES CABRELLI 

 
Produtos: 

 

• Programação de manutenção predial preventiva cumprida em sua integralidade. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Manutenção preventiva e corretiva dos elevadores realizada. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/06/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• E-pedidos de manutenção elétrica, refrigeração, manutenção hidráulica e manutenção predial 
atendidos. 

 

Tipo: 
 

DIDES - E-pedidos atendidos (complexidade média) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P0010/2013 - Projeto de obras e reforma no Ed. BNDES 
 

Objetivo: Realização de obras de reforma e reparo no Ed. BNDES. 
Impermeabilização das esquadrias. 
Reforma por completo do 2º, 7º e 18º andares. 
Adequação do layout das divisórias do 10º andar. 
Adequação do espaço destinado ao refeitório, localizado no terraço do Ed. BNDES. 

 
 

Justificativa: Propiciar um ambiente agradável e adequado ao desenvolvimento das atividades dos 
servidores. 

 
Metodologia: A impermeabilização das esquadrias evitará que continuem ocorrendo infiltrações no 

período de chuvas. 
A reforma do 2º andar insere-se no Projeto Biblioteca do Século XXI. 
Propõe-se a reforma por completo dos andares mais críticos (7º e 18º) em 2014. Há 
necessidade de reforma de diversos outros andares no Ipea, em especial aqueles que 
possuem piso de carpete (5º, 8º, 9º, 11º e 16º). A existência de carpete é um dos 
fatores que afeta a saúde dos servidores. Cogitou-se a retirada dos carpetes de todos 
os andares, independentemente de reforma. Mas essa alternativa é tecnicamente 
inviável. 
A adequação do layout do 10º andar possibilitará uma acomodação melhor dos 
servidores da DIMAC. 
A adequação do refeitório responde a uma demanda da Ouvidoria e propiciará melhor 
qualidade de vida no trabalho. 

 
Coordenador: MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO 
• JOÃO FERREIRA ALVES 
• MILENA KARLA SOARES CABRELLI 

 

Produtos: 
 

• 2º andar (Biblioteca) reformado de acordo com projeto aprovado. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Obras de reforma das instalações prediais do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/04/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• 10º andar (DIMAC) reformado de acordo com projeto aprovado. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Obras de reforma das instalações prediais do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/02/2014 Data de Finalização: 28/02/2014 
 

• Terraço/19º (Refeitório) reformado de acordo com projeto aprovado. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Obras de reforma das instalações prediais do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/03/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

• 7º andar reformado conforme projeto. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Obras de reforma das instalações prediais do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/07/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
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• 18º reformado conforme projeto. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Obras de reforma das instalações prediais do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/10/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Impermeabilização das esquadrias das janelas do Ed. BNDES. 
Fornecimento e instalação de estrutura metálica de alumínio para fachada tipo offset. 
Fornecimento e instalação de vidro laminado, cinza, 26mm (LamCZ 8mm + 12mmar + Crinc 6mm), 
fator solar de 0,44 e coeficiente k= 2,7 W/m²oC 

Tipo: 
 

DIDES - Obras de reforma das instalações prediais do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/08/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
 
 

Projeto P0013/2013 - Projeto de Planejamento de obras de reforma e reparo para o biênio 2015-2016 
 

Objetivo: Possibilitar uma decisão racional a respeito das obras a serem executadas no Ed. 
BNDES, considerando-se um horizonte de médio prazo. 

 
Metodologia: Contratação de empresa especializada em engenharia para elaboração de 

estudo/diagnóstico e definição de diretrizes para as obras de reforma e reparo. 
Elaboração de Plano para o biênio 2015-2016 pela equipe do Ipea. 
Previsão de licitação: licitação técnica e preço para contratação de empresa de 
consultoria em engenharia e arquitetura. 

 
Coordenador: MILENA KARLA SOARES CABRELLI 

 
Data de Início: 1o /03/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• MILENA KARLA SOARES CABRELLI 
• MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO 

 
Produtos: 

 

• Estudo sobre a situação de infraestrutura e arquitetônica do Ed. BNDES. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o /03/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
 

• Plano de manutenção, conservação, obras e gestão predial para o biênio 2015-2016. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Planos, políticas e projetos 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o /09/2014 Data de Finalização: 31/10/2014 
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Projeto P0014/2013 - Projeto Esplanada Sustentável 
 

Objetivo: O Projeto Esplanada Sustentável - PES tem como foco o incentivo aos Órgãos e às 
Instituições Públicas Federais a adotarem modelo de Gestão Organizacional e de 
Processos estruturado na implementação de ações voltadas ao uso racional de 
recursos naturais, promovendo a sustentabilidade ambiental e socioeconômica na 
Administração Pública Federal. 

 
Justificativa: Cumprir as obrigações assumidas pelo Ipea no âmbito do Projeto Esplanada 

Sustentável. 
 

Metodologia: O Grupo de Trabalho do Projeto Esplanada Sustentável (GTPES) define seu Plano de 
Ação e executa ao longo do exercício. 
Em 2014, planeja-se dar continuidade às ações iniciadas em 2013 e elaborar novo 
Plano de Ação para 2014. 
Além disso, é necessário alimentar periodicamente o SISPES com os dados de 
execução física e financeira das principais despesas realizadas pelo Ipea. 

 
 

Coordenador: MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO 
• MILENA KARLA SOARES CABRELLI 
• GILVAN GOMES DOS SANTOS 

 
Produtos: 

 

• Plano de Ação do Grupo de Trabalho do Projeto Esplanada Sustentável (GTPES) para 2014. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Planos, políticas e projetos 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o /01/2014 Data de Finalização: 31/01/2014 
 

• Estruturação de evento de 3 dias sobre sustentabilidade (Jubileu de Ouro do Ipea - 12, 13 e 14 de 
Junho/2014):  Compras Públicas Sustentáveis, Gestão de Resíduos no Setor Público e Mudança nos 
Padrões de Produção e Consumo no Setor Público. 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 14/06/2014 
 

• Alimentação do SISPES com dados das despesas monitoradas no âmbito do SISPES. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Cadastros atualizados (complexidade média) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Implementação da Coleta Seletiva Solidária no Ipea. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

• Selo PES - premiação mensal para as diretorias que registrarem menor consumo de papel/impressão e 
copos descartáveis. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Campanhas internas para conscientização do usuário (a serem detalhadas no Plano de Comunicação 
do PES para 2014). 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Novo modelo de contratação de serviços gráficos, que possibilitará a encomenda de menor número 
de exemplares, reduzindo significativamente o consumo de papel. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 30/05/2014 
 

• Implementação de nova tecnologia de comunicação telefônica - VoIP, que possibilitará maior controle 
sobre os registros e redução dos custos. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 30/03/2014 
 
 

Projeto P0015/2013 - Projeto de Acessibilidade do Ed. BNDES 
 

Objetivo: Realização de ações, adaptações e reformas para tornar o Ed. BNDES acessível a 
portadores de necessidades especiais. 

 
Justificativa: Cumprimento da Lei ABNT NBR 950 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços 

e equipamentos urbanos. 
 

Metodologia: Elaboração de plano de ação. 
Priorização e definição das ações a serem realizadas em 2014. 
Inclusão do orçamento das ações no Plano de Trabalho do Ipea. 
Realização das ações aprovadas. 

 
Coordenador: MILENA KARLA SOARES CABRELLI 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
• MILENA KARLA SOARES CABRELLI 
• MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO 

 
Produtos: 

 

• Plano de ação para promoção da acessibilidade. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Planos, políticas e projetos 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2014 
 

• Obras de reforma e adaptação para Portadores de Necessidades Especiais (PNEs). 
 

Tipo: 
 

DIDES - Obras de reforma das instalações prediais do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/02/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P0045/2013 - Gestão de aquisições 
 

Objetivo: Realização de aquisições nos moldes das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e 
legislações relacionadas por meio de processos de licitação, inexigibilidade, dispensa 
de licitação e aditivos aos contratos vigentes. 

 
Justificativa: Os processos de compras viabilizam a realização de muitos outros processos dentro 

do Ipea. Entre eles, podemos citar bases de dados que viabilizam pesquisas. Para 
mais eficiência dos procedimentos, precisamos de um planejamento que permita à 
Administração definir quando poderemos ter estes produtos disponíveis. Busca-se, 
pois, o atendimento da eficiência administrativa, princípio que rege a administração 
pública. 

 
Metodologia: Atividade realizada diretamente pela equipe de servidores e terceirizados de apoio 

administrativo do Ipea. 
Assessoria de empresa especializada (consultas técnicas). 

 
Coordenador: BERNARDO FIGUEIREDO SILVA 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• BERNARDO FIGUEIREDO SILVA 
• MARINESIA LEMOS SOUTO 
• ORCILEI DE FATIMA DA SILVA 
• FRANCISCA GARDENIA MIRANDA CUNHA 
• DEVALDE SANTANA DE ASSIS 
• MILENA KARLA SOARES CABRELLI 

 
Produtos: 

 

• Processos diversos de dispensa de licitação por valor e aditivos contratuais. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
baixa) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Processos diversos de inexigibilidade e dispensa de licitação (exceto dispensa por valor). 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Registro de preços para material de manutenção predial (até 28/02/2014). 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 30/01/2014 
 

• Pregão para Contratação de serviço de gráfica e produção de e-pubs. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/12/2013 Data de Finalização: 20/05/2014 
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• Pregão para Contratação de serviço de recepcionista, ascensorista e garagista (até 30/05/2014). 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 30/05/2014 
 

• Pregão para Contratação de serviço de brigadista. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 1o/04/2014 
 

• Pregão para Contratação da fábrica de software. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/12/2013 Data de Finalização: 1o/05/2014 
 

• Pregão para compra de livros nacionais e internacionais. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/12/2013 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Pregão para ressuprimento do almoxarifado. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/12/2013 Data de Finalização: 20/05/2014 
 

• Pregão para compra de estantes deslizantes para biblioteca. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 30/05/2014 
 

• Reforma 3 (três andares) do Ipea. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 22/11/2013 Data de Finalização: 28/02/2014 
 

• Processos diversos de inexigibilidade para contratação de programas de computação e bases de 
dados internacionais. 

 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contratação de divisórias e serviço de desmontagem/instalação. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/11/2013 Data de Finalização: 31/01/2014 
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Projeto P0046/2013 - Gestão do Programa Ipea Pesquisa 
 

Objetivo: Planejamento e acompanhamento da execução físico-financeira do Programa Ipea 
Pesquisa (CE BID nº 1841/OC-BR). 

 
Justificativa: Cumprimento das obrigações contratuais. 

 
Metodologia: Elaboração do Plano de Aquisições anual. 

Processamento das solicitações de contratação de consultores. 
Acompanhamento da execução dos contratos. 
Monitoramento físico e financeiro dos projetos. 

 
Coordenador: MILENA KARLA SOARES CABRELLI 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• MILENA KARLA SOARES CABRELLI 

 
Produtos: 

 

• Relatório Semestral de Progresso referente ao 2º semestre de 2013. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 28/02/2014 
 

• Relatório Semestral de Progresso referente ao primeiro semestre de 2014. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/07/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
 

• Solicitações de desembolso e relatórios de execução financeira. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Plano de Aquisições e Plano Operativo Anual. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Planos, políticas e projetos 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2013 
 

• Processos de contratação de consultor individual concluídos. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
baixa) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Processos de contratação de firma consultora concluídos. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P0047/2013 - Gestão de bolsas e auxílios 
 

Objetivo: Captar, implementar e acompanhar instrumentos de apoio financeiro a pesquisadores 
(Bolsas de Pesquisa e Auxílios Financeiros). 

 
Justificativa: O Projeto SAP Ipea propicia a padronização dos procedimentos para o processo de 

seleção, implementação e acompanhamento de Bolsas de Pesquisa e Auxílios 
Financeiros a Pesquisadores, que vão proporcionar suporte financeiro aos 
pesquisadores envolvidos nos projetos do Ipea, no cumprimento de sua Missão 
Institucional que é “Produzir, articular e disseminar conhecimento para aperfeiçoar as 
políticas públicas e contribuir para o planejamento do desenvolvimento brasileiro". 

 
 

Metodologia: Recebimento da manifestação de interesse da diretoria pela implementação do apoio 
financeiro. 
Encaminhar à Presidência do Ipea para aprovação. 
Abertura e disponibilização do processo seletivo para bolsa de pesquisa. 
Compilação dos documentos e avaliação das propostas dos candidatos. 
Implementação dos apoios financeiros. 
Acompanhamento dos pesquisadores. 
Atualização e dados do Sistema SISBOLSA. 
Análise das prestações de contas dos auxílios a pesquisadores. 

 
Coordenador: PAULO ALBERTO CORDEIRO 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• PAULO ALBERTO CORDEIRO 
• MILENA KARLA SOARES CABRELLI 

 
Produtos: 

 

• Pareceres finais de análise de prestação de contas de auxílio financeiro a pesquisador. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relatório mensal para pagamento dos bolsistas. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Bolsas e Auxílios implementados no âmbito do PNPD e PROCIN. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
baixa) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Chamadas públicas PROEV, PROREDES e PROESP finalizadas. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P0048/2013 - Gestão de Parcerias (Acordos, convênios e instrumentos congêneres de 
cooperação técnica) 

 

Objetivo: Captar, processar, concretizar os instrumentos pelos quais serão executados os 
projetos de pesquisa por meio da cooperação mútua entre o Ipea e outras 
instituições públicas e privadas. 

 
Justificativa: O SGAC propicia a padronização dos procedimentos para a realização de qualquer 

modalidade de compromisso (acordos, convênios e contratos), além de possibilitar e 
facilitar o acesso às informações e aos resultados gerados pelas pesquisas 
desenvolvidas pelo Ipea, no cumprimento de sua missão que é “Produzir, articular e 
disseminar conhecimento para aperfeiçoar as políticas públicas e contribuir para o 
planejamento do desenvolvimento brasileiro". 

 
Metodologia: Recebimento da manifestação de interesse de firmatura das avenças. 

Encaminhamento à Presidência do Ipea para análise do mérito. 
Compilação dos documentos necessários à composição do processo. 
Instrução do processo de assinatura da avença. 
Encaminhamento do processo à análise jurídica. 
Promoção da assinatura do documento pelas 
partes. 

 
Coordenador: PAULO ALBERTO CORDEIRO 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• PAULO ALBERTO CORDEIRO 
• MILENA KARLA SOARES CABRELLI 

 
Produtos: 

 

• Processos de acordos, convênios e instrumentos congêneres de cooperação concluídos. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Processos em tramitação cadastrados no Colabore - SGAC. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Cadastros atualizados (complexidade média) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Instrumentos assinados cadastrados no Colabore - SGAC. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Cadastros atualizados (complexidade média) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P0049/2013 - Gestão de Patrimônio e Almoxarifado 
 

Objetivo: Coordenar a gestão patrimonial e de almoxarifado. 
 

Justificativa: Atendimento às necessidades do Ipea. 
 

Metodologia: Atendimento de E-pedidos e Requisição de materiais de consumo. 
 

Coordenador: JOÃO EVANGELISTA DA SILVA 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• GENTIL DOS SANTOS DINIZ 
• JOÃO EVANGELISTA DA SILVA 
• JOÃO INACIO DOS SANTOS 
• MILENA KARLA SOARES CABRELLI 

 
Produtos: 

 

• Inventário Físico Financeiro do encerramento de exercício dos Bens Móveis (Levantamento dos Bens 
Móveis e Equipamentos do Ipea). 

 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• RMMA - Relatório de Movimentação Mensal de Almoxarifado (Registra a movimentação físico- 
financeiro dos itens do Almoxarifado - Entradas e Saídas). 

 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• RMMB - Relatório Mensal de Movimentação de Bens Móveis (Registra a movimentação de itens 
patrimoniais-Entradas e Baixas). 

 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Inventário Físico Financeiro das existências em Almoxarifado no encerramento do exercício. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Programação Anual de Ressuprimento de Almoxarifado. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Planos, políticas e projetos 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• E-pedidos atendidos. 
 

Tipo: 
 

DIDES - E-pedidos atendidos (complexidade baixa) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Itens inseridos e/ou baixados no sistema de controle patrimonial e de almoxarifado. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Cadastros atualizados (complexidade baixa) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P0050/2013 - Gestão do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP 
 

Objetivo: Processamento das solicitações de viagens realizadas pelos servidores e colaboradores 
via sistema SCDP. 

 
Justificativa: Necessidade do processamento de todas as solicitações de viagens via sistema SCDP. 

 
Metodologia: Controle e acompanhamento das solicitações via sistema SCDP. 

Fiscalização do contrato de emissão de passagens aéreas, cujo custo não foi incluído 
nessa atividade, pois as diretorias já computaram os custos de diárias e passagens em 
seus projetos de pesquisa. 
Empresa contratada: Arancibia Turismo Ltda. 
Vigência do contrato: de 30/07/2013 a 29/07/2014, prorrogável até 29/07/2019. 
Previsão de licitação: não há. 

 
Coordenador: MARCOS CRISTOVÃO DE CASTRO 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• MARCOS CRISTOVÃO DE CASTRO 
• WALKER ALMEIDA CAMPOS PEREZ 
• MILENA KARLA SOARES CABRELLI 

 
Produtos: 

 
• Relatórios mensais de acompanhamento da execução de despesas por diretoria e fonte de recurso e 

conferência com o faturamento da agência de turismo. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Base de dados em formato excel, contendo informações das PCDPs por diretoria e fonte de recurso, 
atualizada diariamente. 

 

Tipo: 
 

DIDES - Cadastros atualizados (complexidade média) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Treinamento interno voltado para servidores e colaboradores solicitantes pelo SCDP. 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/05/2014 Data de Finalização: 30/05/2014 
 

• Viagens processadas pelo sistema SCDP. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P0051/2013 - Protocolo de documentos e correspondências 
 

Objetivo: Recebimento, expedição, registro e tramitação de correspondências e documentos. 
 

Justificativa: Cumprimento da PORTARIA NORMATIVA Nº 05/2002 da SLTI/MPOG. 
 

Metodologia: Recebimento, expedição, registro e tramitação de correspondências e documentos. 
 

Coordenador: MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• MILTON FERREIRA DE SOUSA 
• ALEXANDRE MAGNO DE VASCONCELOS MENDES 
• ANTONIO LESSA DE OLIVEIRA 
• JOSE EFIGENIO ALVES DA FONSECA 
• MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO 

 
Produtos: 

 

• Correspondências recebidas e expedidas. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Documentos recebidos, registrados e tramitados pelo Protocolo Central. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Cadastros atualizados (complexidade média) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P0057/2013 - Projeto de Implementação do cartão BB Pesquisa 

 

Objetivo: Implementar o sistema cartão pesquisador (BB Pesquisa). 
 

Justificativa: Facilitar o processo de concessão de auxílios financeiros e acompanhamento dos 
gastos dos recursos. 

 
Metodologia: Por meio de contratação do serviço do Banco do Brasil, por inexigibilidade de licitação. 

Instalação e estruturação do sistema pela CGTIC. 
Capacitação do pessoal da DVPEQ para utilização do sistema. 

 
Coordenador: PAULO ALBERTO CORDEIRO 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 30/03/2014 

 
Equipe: 

• PAULO ALBERTO CORDEIRO 
• MILENA KARLA SOARES CABRELLI 

 
Produtos: 

 

• Treinamento para utilização do sistema. 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/02/2014 Data de Finalização: 28/02/2014 
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• Cartão BB Pesquisa implementado. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 30/03/2014 
 
 
Projeto P000137/2013 - Projeto Melhorias na central telefônica 

 

Objetivo: Melhorias na central telefônica para evitar perda de registros. 
 

Justificativa: Diante dos problemas que a central telefônica vem apresentando no dia a dia, tais 
como perda de ligações, travamentos e utilização quase que total da capacidade 
instalada, além do tempo de uso do equipamento. Como forma de amenizar tais 
problemas, faz-se necessário a troca dos equipamentos periféricos da central que 
trata do armazenamento da conexão e das informações geradas pela central. 

 
Metodologia:         Aquisição de Software de tarifação 100% WEB e coletores locais de bilhetagens das 

centrais PABX MD110 no Rio de Janeiro e em Brasília que sejam compatíveis com a 
tecnologia VoIP. 

 
Coordenador: MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 
Equipe: 

• MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO 
 

Produtos: 
 

• GTC – GERENCIADOR DE TARIFAÇÃO CENTRALIZADA INFORMATEC MAIS UM COLETOR DE DADOS. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade média) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000214/2013 - Serviços Gerais 

 

Objetivo: Serviços Gerais relacionados à gestão predial do Ed. BNDES: limpeza, 
copeiragem/serviço de garçom, recepcionista, garagista, ascensorista, brigadista, 
vigilância, telefonia e transporte. 

 
Justificativa: Garantir a prestação adequada de serviços ao Ipea. 

 
Metodologia: A realização dos serviços é realizada com a contratação de firmas terceirizadas. 

 

Coordenador: MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
 

Equipe: 
• MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO 
• GILVAN GOMES DOS SANTOS 
• LAERCIO FERREIRA DE MEDEIROS 
• VALMIR PEREIRA NUNES 
• MILENA KARLA SOARES CABRELLI 
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Produtos: 
• Serviço de copeiragem/garçom prestado adequadamente. 

Objeto: 02 postos de garçom com carga horária de 30 horas semanais; 13 postos de garçom com 44 
horas semanais; 01 posto de encarregado geral. 

 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Serviço de limpeza e conservação prestado adequadamente. 
Objeto: 17.778,34 m2 de área externa limpos, 820,00 m2 de área externa limpos e 6.042,00 m2 de 
esquadrias internas e externas limpas. 

 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Serviço de recepcionista prestado adequadamente. 
Objeto: 04 postos / 08 funcionários de 36 horas semanais. 

 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/06/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Serviço de brigadista prestado adequadamente. 
Objeto: 03 postos / 06 funcionários diurnos de 12x36 horas, 02 postos / 04 funcionários noturnos de 
12x36 horas e 01 posto / 02 funcionários bombeiro líder. 

 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/06/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Serviço de garagista prestado adequadamente. 
Objeto: 02 postos / 04 funcionários de 36 horas semanais. 

 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/06/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Serviço de ascensorista prestado adequadamente. 
Objeto: 03 postos / 05 funcionários de 36 horas semanais. 

 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/06/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Serviço de vigilância prestado adequadamente. 
Objeto: 02 postos diurnos / 04 funcionários de 36 horas semanais, 02 postos noturnos / 04 
funcionários de 36 horas semanais e 01 posto diurno / 02 funcionários supervisores. 

 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/06/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Serviço de transporte prestado adequadamente. 
Objeto: 
04 veículos de modelo popular para transporte de servidores, colaboradores e autoridades, com 
franquia de 1.200 km/mensais, à disposição de segunda a sexta-feira, de 8h a 19h. 
01 veículo de modelo executivo à disposição da Presidência do Ipea, com franquia de 1.200 
km/mensais, à disposição de segunda a sexta-feira, de 7h a 22h. 
01 moto para transporte de documentos e pequenas cargas, com franquia de 1.200 km mensais, à 
disposição de segunda a sexta-feira, de 8h a 18h. 
60 diárias de veículo tipo van (sob demanda). 
60 diárias de veículo tipo pick-up (sob demanda). 

 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Central telefônica atualizada e com funcionamento adequado. 
Objeto: Manutenção da central telefônica modelo-MD110. 

 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Serviço de telefonia fixa com funcionamento adequado. 
Objeto: Contratação de operadora de telefonia para serviço telefônico fixo comutado para ligações 
locais, de longa distância nacional e internacional. 

 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Serviço de telefonia móvel com funcionamento adequado. 
Objeto: contratação de operadora de telefonia para prestação de serviço telefônico móvel local e de 
longa distância. 
(até 40 linhas e até 100 modems 3G). 

 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• E-pedidos de solicitação de transporte atendidos. 
 

Tipo: 
 

DIDES - E-pedidos atendidos (complexidade baixa) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• E-pedidos de telefonia atendidos. 
 

Tipo: 
 

DIDES - E-pedidos atendidos (complexidade média) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000229/2013 - Projeto Informatização da gestão e manutenção predial 
 

Objetivo: Implementação de sistema informatizado para gestão da manutenção e conservação 
predial. 

 
Justificativa: Com a aquisição do Ed. BNDES pelo Ipea, será necessário um maior rigor sobre as 

atividades de manutenção de engenharia preventivas. A aquisição de uma ferramenta 
informatizada reduzirá a probabilidade de falhas humanas na gestão. 

 
Metodologia: Aquisição e implementação de ferramenta informatizada. 

 

Coordenador: MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO 
• MILENA KARLA SOARES CABRELLI 

 
Produtos: 

 

• Programa de Computação de gestão predial adquirido e instalado. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade média) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000230/2013 - Projeto Atualização do sistema de protocolo 

 

Objetivo: Atualização ou substituição da atual ferramenta de protocolo e tramitação de 
correspondências e documentos (SIGDOC). 

 
Justificativa: Necessidade de tornar o sistema mais confiável e a operação mais intuitiva para o 

usuário em geral. 
 

Metodologia: Aquisição ou atualização da ferramenta pela CGTIC. 
 

Coordenador: MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO 
• MILTON FERREIRA DE SOUSA 
• MILENA KARLA SOARES CABRELLI 

 
Produtos: 

 
• Sistema informatizado de protocolo e tramitação de correspondências e documentos instalado e em 

funcionamento. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade média) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000233/2013 - Projeto Plataforma de apoio à pesquisa - concessão de bolsas e auxílios 
 

Objetivo: Criação de uma plataforma informatizada de gestão de solicitações, concessão e 
acompanhamento de bolsas e auxílios financeiros. 

 
Justificativa: Atualmente, a DVPEQ conta com um sistema informatizado de registro de bolsas 

concedidas (SISBOLSA), que permite, entre outras funcionalidades, a geração 
automática de relatório de pagamento de bolsas vigentes. 
O SISBOLSA é uma ferramenta que dá suporte apenas à fase do processo posterior à 
concessão da bolsa. 
Não possibilita controle sobre outras etapas do processo, tais como a verificação de 
compatibilidade com o orçamento/plano de trabalho, chamada pública, concessão de 
auxílios financeiros a pesquisador. 
As melhorias propostas possibilitarão mais controle e governança sobre todas as 
etapas do processo de concessão de bolsas e auxílios, para que a execução se dê em 
conformidade com o Plano de Trabalho e Orçamento do Ipea. 

 
Metodologia: Criação de plataforma informatizada que integre os módulos de SOLICITAÇÕES, 

AUXÍLIOS, BOLSAS e ORÇAMENTO, conforme especificado no PDTI. 
 

Coordenador: PAULO ALBERTO CORDEIRO 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• PAULO ALBERTO CORDEIRO 
• MILENA KARLA SOARES CABRELLI 

 

Produtos: 
 

• Plataforma informatizada de gestão de solicitações, concessão e acompanhamento de bolsas e 
auxílios financeiros instalada e em funcionamento. 

 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000235/2013 - Projeto Atualização do SGAC - Sistema de Gestão de Acordos, Convênios e 
outros instrumentos de cooperação técnica 

 

Objetivo: Promover melhorias no SGAC, de modo a tornar sua operação mais acessível às 
diretorias técnicas. 

 
Justificativa: Atualmente o SGAC está à disposição do todo o Ipea, na plataforma COLABORE 

(http://colabore/sgac/default.aspx). 
Os procedimentos para celebração de cooperação técnica estão bem definidos na 
Portaria Ipea nº 257/2008. Qualquer cooperação está sujeita à análise de mérito, 
originalmente pela diretoria colegiada, e, atualmente, por ato do Presidente do Ipea. 
O SGAC possibilita registro e consulta: 
1. Das propostas de parceria em trâmite. 
2. Dos instrumentos firmados. 

 
Metodologia: Propõem-se as seguintes melhorias no sistema: 

Integração com o sistema E-PEDIDOS, para possibilitar o recebimento e 
acompanhamento da demanda via protocolo eletrônico. 
Integração com o Ipea Projetos, em especial para as cooperações técnicas que 
envolvem recursos e possuem Plano de Trabalho. 
Integração com o sistema de gestão das solicitações, concessão e acompanhamento 
de bolsas e auxílios financeiros. 

 
Coordenador: PAULO ALBERTO CORDEIRO 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• PAULO ALBERTO CORDEIRO 
• MILENA KARLA SOARES CABRELLI 

 
Produtos: 

 
• Melhorias no SGAC implementadas: integração com E-PEDIDOS, IPEA PROJETOS e SISTEMA DE 

GESTÃO DE BOLSAS E AUXÍLIOS. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade média) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000316/2013 - Projeto de criação de modelos e padrões de documentos de licitação, 
dispensa e inexigibilidade 

 

Objetivo: Elaborar documento, Termo de Referência, Edital, Despachos e Condições Gerais 
modelo para orientar a elaboração dos processos de licitação, dispensa, inexibilidade. 

 
Justificativa:           Este projeto visa à padronização relativa dos documentos a serem gerados pela 

divisão de compras, evitando a elaboração de documentos desconformes às regras 
legais, e, principalmente, aumentando a celeridade das atividades. 

 
Metodologia: Elaboração dos documentos, buscando aprimorar os já existentes na base de dados e 

encaminhá-los a PROFE com justificativa e solicitação de análise. 
 

Coordenador: BERNARDO FIGUEIREDO SILVA 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2014 
 

Equipe: 
• BERNARDO FIGUEIREDO SILVA 
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• MARINESIA LEMOS SOUTO 
 

Produtos: 
 

• Modelos padrão de documentação dos processos de dispensa por valor e inexigibilidade para 
inscrição em cursos: modelo de termo de referência, modelo de edital, modelo de condições gerais e 
modelos de despachos. 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2014 
 

• Modelo de Edital de Pregão para fornecimento de bens. 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2014 
 

• Modelo de Sistema de Registro de Preço - SRP para fornecimento de bens. 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2014 
 

• Modelo de Edital de Pregão para contratação de serviços contínuos. 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2014 
 

• Modelo de Edital de Pregão para contratação de serviço comum. 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2014 
 

• Modelo de Sistema de Registro de Preço - SRP para contratação de serviço comum. 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2014 
 

• Modelo de Edital de Pregão para contratação de serviço de engenharia. 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2014 
 

• Modelo de Edital de Tomada de Preço para técnica e preço. 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2014 
 
 

Projeto P000235/2013 - Projeto Atualização do SGAC - Sistema de Gestão de Acordos, Convênios e 
outros instrumentos de cooperação técnica 

 

Objetivo: Promover melhorias no SGAC, de modo a tornar sua operação mais acessível às 
diretorias técnicas. 

 
Justificativa: Atualmente o SGAC está à disposição do todo o Ipea, na plataforma COLABORE 

(http://colabore/sgac/default.aspx). 
Os procedimentos para celebração de cooperação técnica estão bem definidos na 
Portaria Ipea nº 257/2008. Qualquer cooperação está sujeita à análise de mérito, 
originalmente pela diretoria colegiada, e, atualmente, por ato do Presidente do Ipea. 
O SGAC possibilita registro e consulta: 
1. Das propostas de parceria em trâmite. 
2. Dos instrumentos firmados. 

 
Metodologia: Propõem-se as seguintes melhorias no sistema: 

Integração com o sistema E-PEDIDOS, para possibilitar o recebimento e 
acompanhamento da demanda via protocolo eletrônico. 
Integração com o Ipea Projetos, em especial para as cooperações técnicas que 
envolvem recursos e possuem Plano de Trabalho. 
Integração com o sistema de gestão das solicitações, concessão e acompanhamento 
de bolsas e auxílios financeiros. 

 
Coordenador: PAULO ALBERTO CORDEIRO 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• PAULO ALBERTO CORDEIRO 
• MILENA KARLA SOARES CABRELLI 

 
Produtos: 

 
• Melhorias no SGAC implementadas: integração com E-PEDIDOS, IPEA PROJETOS e SISTEMA DE 

GESTÃO DE BOLSAS E AUXÍLIOS. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade média) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000316/2013 - Projeto de criação de modelos e padrões de documentos de licitação, 
dispensa e inexigibilidade 

 

Objetivo: Elaborar documento, Termo de Referência, Edital, Despachos e Condições Gerais 
modelo para orientar a elaboração dos processos de licitação, dispensa, inexibilidade. 

 
Justificativa:           Este projeto visa à padronização relativa dos documentos a serem gerados pela 

divisão de compras, evitando a elaboração de documentos desconformes às regras 
legais, e, principalmente, aumentando a celeridade das atividades. 

 
Metodologia: Elaboração dos documentos, buscando aprimorar os já existentes na base de dados e 

encaminhá-los a PROFE com justificativa e solicitação de análise. 
 

Coordenador: BERNARDO FIGUEIREDO SILVA 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2014 
 

Equipe: 
• BERNARDO FIGUEIREDO SILVA 
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CGPES - COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
 
Projeto P0078/2013 - Provimento de Cargos 

 

Objetivo: Realizar concurso público para provimento de cargos do plano de carreira e 
cargos do Ipea. 

 
Justificativa: Promover o fortalecimento da capacidade institucional, propiciando melhor 

desempenho no exercício da missão do Ipea. 
 

Metodologia: Realização do concurso por meio de contratação de Instituição de renome e com 
experiência em certame público. 

 
Coordenador: LEONIDAS PIRES NETO 

 
Data de Início: 1o/03/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• LEONIDAS PIRES NETO 
• ANTONIO FERNANDES RIBEIRO DA CRUZ 
• CARLOS ALBERTO CASTELO FERNANDES 
• WILLIAM CAMPOS 

 
Produtos: 

 

• Concurso Público Realizado. 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou position paper 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/03/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P0083/2013 - Projeto de solução automatizada para avaliação de desempenho 

 

Objetivo: Selecionar empresa especializada para planejar e implantar a automatização do 
processo de gestão de desempenho do Ipea, em conformidade com as boas práticas 
de mercado e da legislação. 
Planejar e implantar a automatização de todas as etapas da avaliação (desempenho 
individual e institucional, progressão funcional e avaliação de estágio probatório). 

 
Justificativa: Contratar  automatização da gestão de desempenho do Ipea que contemple todas as 

três avaliações realizadas no Instituto, visto que atualmente são realizadas de forma 
manual. A contratação de empresa especializada para planejar e implantar a 
automatização do processo de gestão de desempenho do Ipea possibilitará um 
melhor acompanhamento do servidor ao longo de todo o ciclo avaliativo, em especial 
por parte dos chefes ocupantes de DASs. 

 
Metodologia: Definição do processo de automatização do Ipea e seus artefatos, com os 

procedimentos e critérios de aceitação destes, das ações que serão executadas e do 
cronograma de trabalho e entrega dos produtos. 
Responsabilidade do Ipea, da empresa e comuns. 

 
Coordenador: HELENA KARLA BARBOSA DE LIMA 

 
Data de Início: 1o/03/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 

 
Equipe: 

• HELENA KARLA BARBOSA DE LIMA 
• MARCIA COELHO 
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• WILLIAM CAMPOS 
• LUDMYLA RODRIGUES GOMES 

 

Produtos: 
 

• Automatização do cálculo da avaliação de desempenho. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/03/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
 
 
Projeto P0084/2013 - Projeto de Desenvolvimento Gerencial 

 

Objetivo: Contratar assessoria técnica especializada para elaborar um programa de 
treinamento e desenvolvimento para os gerentes e líderes de equipe do Ipea, com 
finalidade de aprimorar seus conhecimentos, habilidades e atitudes a fim de 
contribuir para o alcance efetivo dos resultados estratégicos da organização. 

 
Justificativa: Transformar chefes (coação) em líderes. 

Motivação: 
- A alta gerência oferece sustentação e legitimidade às políticas e práticas do órgão. 
- Melhorias no desempenho individual e coletivo. 
- Apoio dos líderes à implantação de uma cultura de mudanças. 
- Facilitar a implantação de práticas inovadoras de gestão de pessoas. 
- Implementar cultura organizacional de valorização de potencialidades das pessoas. 

 
Metodologia: *Ações de Capacitação Vivenciais: mudanças atitudinais 

- Vivências são atividades em grupo, estruturadas de modo análogo ou simbólico a 
situações cotidianas, que criam oportunidades para desempenhos específicos, 
permitindo que o facilitador avalie comportamentos observados. 
- Atividades em que os participantes são retirados de suas zonas de conforto e 
estimulados a enfrentar desafios, vencer seus limites e transpor os problemas 
impostos; caracterizada pela experimentação ativa dos treinandos. 
- Os programas de treinamento vivencial parecem adequar-se a todos os estilos de 
Aprendizagem (Moreira e Munck, 2010). 
* Debates e discussões. 
* Integração entre a teoria e a prática. 

 
Coordenador: LUDMYLA RODRIGUES GOMES 

 
Data de Início: 1o/09/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 

 
Equipe: 

• LUDMYLA RODRIGUES GOMES 
• WILLIAM CAMPOS 
• ANTONIO FERNANDES RIBEIRO DA CRUZ 
• LUIZ GONCALVES BEZERRA 

 
Produtos: 

 

• Servidores capacitados. 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/09/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 

CGPES - COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
 
Projeto P0078/2013 - Provimento de Cargos 

 

Objetivo: Realizar concurso público para provimento de cargos do plano de carreira e 
cargos do Ipea. 

 
Justificativa: Promover o fortalecimento da capacidade institucional, propiciando melhor 

desempenho no exercício da missão do Ipea. 
 

Metodologia: Realização do concurso por meio de contratação de Instituição de renome e com 
experiência em certame público. 

 
Coordenador: LEONIDAS PIRES NETO 

 
Data de Início: 1o/03/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• LEONIDAS PIRES NETO 
• ANTONIO FERNANDES RIBEIRO DA CRUZ 
• CARLOS ALBERTO CASTELO FERNANDES 
• WILLIAM CAMPOS 

 
Produtos: 

 

• Concurso Público Realizado. 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou position paper 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/03/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P0083/2013 - Projeto de solução automatizada para avaliação de desempenho 

 

Objetivo: Selecionar empresa especializada para planejar e implantar a automatização do 
processo de gestão de desempenho do Ipea, em conformidade com as boas práticas 
de mercado e da legislação. 
Planejar e implantar a automatização de todas as etapas da avaliação (desempenho 
individual e institucional, progressão funcional e avaliação de estágio probatório). 

 
Justificativa: Contratar  automatização da gestão de desempenho do Ipea que contemple todas as 

três avaliações realizadas no Instituto, visto que atualmente são realizadas de forma 
manual. A contratação de empresa especializada para planejar e implantar a 
automatização do processo de gestão de desempenho do Ipea possibilitará um 
melhor acompanhamento do servidor ao longo de todo o ciclo avaliativo, em especial 
por parte dos chefes ocupantes de DASs. 

 
Metodologia: Definição do processo de automatização do Ipea e seus artefatos, com os 

procedimentos e critérios de aceitação destes, das ações que serão executadas e do 
cronograma de trabalho e entrega dos produtos. 
Responsabilidade do Ipea, da empresa e comuns. 

 
Coordenador: HELENA KARLA BARBOSA DE LIMA 

 
Data de Início: 1o/03/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 

 
Equipe: 

• HELENA KARLA BARBOSA DE LIMA 
• MARCIA COELHO 
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• WILLIAM CAMPOS 
• LUDMYLA RODRIGUES GOMES 

 

Produtos: 
 

• Automatização do cálculo da avaliação de desempenho. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/03/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
 
 
Projeto P0084/2013 - Projeto de Desenvolvimento Gerencial 

 

Objetivo: Contratar assessoria técnica especializada para elaborar um programa de 
treinamento e desenvolvimento para os gerentes e líderes de equipe do Ipea, com 
finalidade de aprimorar seus conhecimentos, habilidades e atitudes a fim de 
contribuir para o alcance efetivo dos resultados estratégicos da organização. 

 
Justificativa: Transformar chefes (coação) em líderes. 

Motivação: 
- A alta gerência oferece sustentação e legitimidade às políticas e práticas do órgão. 
- Melhorias no desempenho individual e coletivo. 
- Apoio dos líderes à implantação de uma cultura de mudanças. 
- Facilitar a implantação de práticas inovadoras de gestão de pessoas. 
- Implementar cultura organizacional de valorização de potencialidades das pessoas. 

 
Metodologia: *Ações de Capacitação Vivenciais: mudanças atitudinais 

- Vivências são atividades em grupo, estruturadas de modo análogo ou simbólico a 
situações cotidianas, que criam oportunidades para desempenhos específicos, 
permitindo que o facilitador avalie comportamentos observados. 
- Atividades em que os participantes são retirados de suas zonas de conforto e 
estimulados a enfrentar desafios, vencer seus limites e transpor os problemas 
impostos; caracterizada pela experimentação ativa dos treinandos. 
- Os programas de treinamento vivencial parecem adequar-se a todos os estilos de 
Aprendizagem (Moreira e Munck, 2010). 
* Debates e discussões. 
* Integração entre a teoria e a prática. 

 
Coordenador: LUDMYLA RODRIGUES GOMES 

 
Data de Início: 1o/09/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 

 
Equipe: 

• LUDMYLA RODRIGUES GOMES 
• WILLIAM CAMPOS 
• ANTONIO FERNANDES RIBEIRO DA CRUZ 
• LUIZ GONCALVES BEZERRA 

 
Produtos: 

 

• Servidores capacitados. 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/09/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 

Projeto P0085/2013 - Projeto Cadastro Único 
 

Objetivo: Implantar cadastro unificado de Gestão de Pessoas (SIAPE, SRH, SISAC). 
 

Justificativa: Manter base de dados centralizada com informações dos servidores e colaboradores 
que compõem a força de trabalho do Ipea. 

 
Metodologia: Desenvolvimento do sistema pela CGTIC. 

Capacitação da equipe. 
Manual de utilização. 

 
Coordenador: EDSON ALBANO DANTAS 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• EDSON ALBANO DANTAS 
• CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 
• ALDEMIR GALVAO DA SILVA 
• LUCIVAL JOSE DA SILVA 

 
Produtos: 

 

• Base de dados centralizada. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000132/2013 - Projeto para Realização de Mestrado Profissionalizante 

 

Objetivo: Realizar mestrado profissionalizante em economia com área de concentração em  
gestão pública. 

 
Justificativa: Adotar para o Instituto servidores com nível de mestrado, visando ao 

fortalecimento institucional. 
 

Metodologia: Aula expositiva e com participação presencial. 
 

Coordenador: LEONIDAS PIRES NETO 
 

Data de Início: 1o/03/2014 Data de Finalização: 30/03/2016 
 

Equipe: 
• LEONIDAS PIRES NETO 
• WILLIAM CAMPOS 
• LUDMYLA RODRIGUES GOMES 
• CARLOS ALBERTO CASTELO FERNANDES 
• LUIZ GONCALVES BEZERRA 

 
Produtos: 

 

• Realização de contrato com Instituição de ensino. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/03/2014 Data de Finalização: 30/03/2016 
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Projeto P0085/2013 - Projeto Cadastro Único 
 

Objetivo: Implantar cadastro unificado de Gestão de Pessoas (SIAPE, SRH, SISAC). 
 

Justificativa: Manter base de dados centralizada com informações dos servidores e colaboradores 
que compõem a força de trabalho do Ipea. 

 
Metodologia: Desenvolvimento do sistema pela CGTIC. 

Capacitação da equipe. 
Manual de utilização. 

 
Coordenador: EDSON ALBANO DANTAS 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• EDSON ALBANO DANTAS 
• CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 
• ALDEMIR GALVAO DA SILVA 
• LUCIVAL JOSE DA SILVA 

 
Produtos: 

 

• Base de dados centralizada. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000132/2013 - Projeto para Realização de Mestrado Profissionalizante 

 

Objetivo: Realizar mestrado profissionalizante em economia com área de concentração em  
gestão pública. 

 
Justificativa: Adotar para o Instituto servidores com nível de mestrado, visando ao 

fortalecimento institucional. 
 

Metodologia: Aula expositiva e com participação presencial. 
 

Coordenador: LEONIDAS PIRES NETO 
 

Data de Início: 1o/03/2014 Data de Finalização: 30/03/2016 
 

Equipe: 
• LEONIDAS PIRES NETO 
• WILLIAM CAMPOS 
• LUDMYLA RODRIGUES GOMES 
• CARLOS ALBERTO CASTELO FERNANDES 
• LUIZ GONCALVES BEZERRA 

 
Produtos: 

 

• Realização de contrato com Instituição de ensino. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/03/2014 Data de Finalização: 30/03/2016 

Projeto P000350/2013 - Apoio Administrativo 
 

Objetivo: Fiscalizar contrato de empresa terceirizada. 
 

Justificativa: Contrato nº 04/2013 firmado entre o Ipea e a Empresa Planejamento e Consultoria 
LTDA - PLANSUL. 

 
Metodologia: Contrato nº 04/2013 c/c a Lei nº 8.666/1993. 

 

Coordenador: LEONIDAS PIRES NETO 
 

Data de Início: 21/02/2013 Data de Finalização: 20/02/2014 
 

Equipe: 
• LEONIDAS PIRES NETO 

 
Produtos: 

 

• Fiscal de contrato de empresas de terceirização - PLANSUL. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 21/02/2013 Data de Finalização: 20/02/2014 
 
 
CGPGO - COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ESTRATÉGICA E 
ORÇAMENTO 

 
Projeto P0039/2013 - Gestão de Projetos e Processos 

 

Objetivo:  Orientar as coordenações no processo de seleção e priorização dos projetos 
e processos para serem executados em 2012. 
Monitorar o andamento dos projetos e processos para dar subsídio aos gestores na 
tomada de decisões. 

 
Publicação da metodologia: Portaria nº 29, de 29 de janeiro de 2013. 

 
 

Justificativa: Cumprir com as obrigações do Escritório de Projetos, previstas no Regimento 
Interno do Ipea: 
I - disseminar práticas de gerenciamento de projetos no Ipea; II - elaborar manuais 
e documentos com metodologia de gerenciamento de projetos; e  III - apoiar, 
metodologicamente, unidades do Ipea no gerenciamento de projetos e processos. 

 
Esta é uma atividade desenvolvida pela DIDES e alinhada aos trabalhos 
executados pela ASPLA. 

 
Metodologia: Metodologia do Escritório de Projetos e Processos da DIDES publicada na Portaria 

nº 29, de 29 de janeiro de 2013. Esse material foi desenvolvido com base na 
metodologia de Projetos do PMI (ministrada pela Consultoria Macrosolutions) e 
com base no material de gestão de processos ministrado pela Consultoria da 
AD&M. 

 
Será necessária a participação de todos os Coordenadores da DIDES. 

 
Coordenador: CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA 
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Produtos: 
 

• Relatório de Status dos Projetos e Processos. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Publicação de Portaria com o Processo implementado. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Portarias, normas, resolução e boletins internos 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P0040/2013 - Gestão da Estratégia 

 

Objetivo: Auxiliar as Coordenações nos trabalhos de elaboração e acompanhamento das metas 
estratégicas da DIDES. 
Fornecer informações trimestrais ao Ipea de todas as atividades executadas pela 
DIDES. 

 
Justificativa: Atender às atribuições da DVPPI, previstas no Regimento Interno do Ipea: 

I - gerenciar o processo de elaboração do planejamento estratégico da DIDES, bem 
como acompanhar sua execução e resultados; 
VII - gerenciar o processo de avaliação de desempenho das metas institucionais sob 
responsabilidade da DIDES. 
Esta é uma atividade desenvolvida pela ASPLA e acompanhada pela DIDES. 

 
Metodologia: Planejamento Estratégico do Ipea 2014-2023, elaborado pela Consultoria Macroplan. 

Metodologia de elaboração e acompanhamento de metas intermediárias 
ministradas pelo consultor Frederico Lamego. 
Macroprocessos e Processos da DIDES e COADM desenvolvidos pela ASPLA em 2013. 

 
Participação de todos os Coordenadores no desenvolvimento do relatório gerencial. 

 
Coordenador: CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA 
• FABIO FERREIRA BATISTA 
• VERUSKA DA SILVA COSTA 

 
Produtos: 

 

• Planilha de Metas Intermediárias da DIDES. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relatório Gerencial da DIDES. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

Projeto P000350/2013 - Apoio Administrativo 
 

Objetivo: Fiscalizar contrato de empresa terceirizada. 
 

Justificativa: Contrato nº 04/2013 firmado entre o Ipea e a Empresa Planejamento e Consultoria 
LTDA - PLANSUL. 

 
Metodologia: Contrato nº 04/2013 c/c a Lei nº 8.666/1993. 

 

Coordenador: LEONIDAS PIRES NETO 
 

Data de Início: 21/02/2013 Data de Finalização: 20/02/2014 
 

Equipe: 
• LEONIDAS PIRES NETO 

 
Produtos: 

 

• Fiscal de contrato de empresas de terceirização - PLANSUL. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 21/02/2013 Data de Finalização: 20/02/2014 
 
 
CGPGO - COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ESTRATÉGICA E 
ORÇAMENTO 

 
Projeto P0039/2013 - Gestão de Projetos e Processos 

 

Objetivo:  Orientar as coordenações no processo de seleção e priorização dos projetos 
e processos para serem executados em 2012. 
Monitorar o andamento dos projetos e processos para dar subsídio aos gestores na 
tomada de decisões. 

 
Publicação da metodologia: Portaria nº 29, de 29 de janeiro de 2013. 

 
 

Justificativa: Cumprir com as obrigações do Escritório de Projetos, previstas no Regimento 
Interno do Ipea: 
I - disseminar práticas de gerenciamento de projetos no Ipea; II - elaborar manuais 
e documentos com metodologia de gerenciamento de projetos; e  III - apoiar, 
metodologicamente, unidades do Ipea no gerenciamento de projetos e processos. 

 
Esta é uma atividade desenvolvida pela DIDES e alinhada aos trabalhos 
executados pela ASPLA. 

 
Metodologia: Metodologia do Escritório de Projetos e Processos da DIDES publicada na Portaria 

nº 29, de 29 de janeiro de 2013. Esse material foi desenvolvido com base na 
metodologia de Projetos do PMI (ministrada pela Consultoria Macrosolutions) e 
com base no material de gestão de processos ministrado pela Consultoria da 
AD&M. 

 
Será necessária a participação de todos os Coordenadores da DIDES. 

 
Coordenador: CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA 
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Projeto P0071/2013 - Elaboração da proposta orçamentária do Ipea 
 

Objetivo: Captar informações indispensáveis à elaboração da proposta orçamentária do Ipea 
para cada exercício. 

 
Justificativa: Disponibilizar instrumentos confiáveis para a tomada de decisão no âmbito do Ipea. 

 
Metodologia: Segue orientação definida pelos órgãos centrais de orçamento, planejamento e 

finanças. 
 

Coordenador: CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA 
 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
 

Equipe: 
• CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA 
• UBEVALDO MARTINS FERNANDES 

 
Produtos: 

 

• Relatório anual da proposta orçamentária. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
 
 
Projeto P0073/2013 - Execução orçamentária financeira e patrimonial do Ipea 

 

Objetivo: Demonstrar o nível de gastos detalhados no Ipea. 
 

Justificativa:           Subsidiar a diretoria colegiada para tomada de decisões visando a melhor utilização 
dos recursos. 

 
Metodologia:         Parâmetros definidos pela presidência na alocação de recursos vinculados a gastos 

com diárias, passagens, bolsas e concessão de auxílio financeiro ao pesquisador no 
âmbito de cada diretoria. 

 
Coordenador: CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA 
• IVANILDO ALVES DA SILVA 
• EVANDRO SOUSA DE ANDRADE 
• UBEVALDO MARTINS FERNANDES 

 
Produtos: 

 

• Relatório demonstrativo da execução orçamentária. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

Produtos: 
 

• Relatório de Status dos Projetos e Processos. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Publicação de Portaria com o Processo implementado. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Portarias, normas, resolução e boletins internos 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P0040/2013 - Gestão da Estratégia 

 

Objetivo: Auxiliar as Coordenações nos trabalhos de elaboração e acompanhamento das metas 
estratégicas da DIDES. 
Fornecer informações trimestrais ao Ipea de todas as atividades executadas pela 
DIDES. 

 
Justificativa: Atender às atribuições da DVPPI, previstas no Regimento Interno do Ipea: 

I - gerenciar o processo de elaboração do planejamento estratégico da DIDES, bem 
como acompanhar sua execução e resultados; 
VII - gerenciar o processo de avaliação de desempenho das metas institucionais sob 
responsabilidade da DIDES. 
Esta é uma atividade desenvolvida pela ASPLA e acompanhada pela DIDES. 

 
Metodologia: Planejamento Estratégico do Ipea 2014-2023, elaborado pela Consultoria Macroplan. 

Metodologia de elaboração e acompanhamento de metas intermediárias 
ministradas pelo consultor Frederico Lamego. 
Macroprocessos e Processos da DIDES e COADM desenvolvidos pela ASPLA em 2013. 

 
Participação de todos os Coordenadores no desenvolvimento do relatório gerencial. 

 
Coordenador: CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA 
• FABIO FERREIRA BATISTA 
• VERUSKA DA SILVA COSTA 

 
Produtos: 

 

• Planilha de Metas Intermediárias da DIDES. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relatório Gerencial da DIDES. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P0074/2013 - Lançamento das informações de execução física dos programas do PPA 
 

Objetivo: Demonstrar o plano de investimento do Ipea no âmbito do plano de investimento do 
governo federal. 

 
Justificativa: Cumprimento de norma obrigatória. 

 
Metodologia: Definida pelos órgãos centrais de Planejamento, Orçamento e Finanças. 

Ciclo: janeiro de 2012 a janeiro de 2015 
 

Coordenador: CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA 
 

Data de Início: 02/01/2012 Data de Finalização: 30/01/2015 
 

Equipe: 
• CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA 

 
Produtos: 

 

• Relatório de Programas do PPA 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/01/2015 
 
 
Projeto P0075/2013 - Elaboração do PPA 

 

Objetivo: Demonstrar o plano de investimento do Ipea no âmbito do plano de investimento do 
Governo Federal. 

 
Justificativa: Cumprimento de norma obrigatória. 

 
Metodologia: Definida pelos órgãos centrais de Planejamento, Orçamento e Finanças. 

Ciclo anterior: janeiro de 2012 a dezembro de 2015. 
Próximo ciclo de elaboração: abril de 2015 a 2018. 

 
Coordenador: CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA 

 
Data de Início: 12/11/2012 Data de Finalização: 31/12/2015 

 

Equipe: 
• CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA 

 
Produtos: 

 

• Relatório anual da proposta do PPA. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
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Projeto P000153/2013 - Projeto: Repositório do Conhecimento do Ipea (RCIpea): versão 2014 
 

Objetivo: Atualizar e aperfeiçoar o Repositório do Conhecimento do Ipea 
 

Justificativa: Torna-se fundamental atualizar e aperfeiçoar o RCIpea, estratégia do Ipea para 
disseminação dos conhecimentos produzidos pelo instituto. A versão atual do DSpace 
foi atualizada uma vez desde o lançamento do RCIpea, em dezembro de 2012. Temos 
hoje instalada a versão 3.0, no entanto, precisamos atualizar para a versão 3.2 (já 
disponível) ou 3.4 (já prevista) e desenvolver a interface gráfica em XML, assim 
poderemos usufruir das novas funcionalidades do software, inclusive as da versão 3.0, 
entre elas a busca facetada. 

 
Metodologia: Dspace e XML. 

 

Coordenador: VERUSKA DA SILVA COSTA 
 

Data de Início: 1o/02/2014 Data de Finalização: 01/02/2015 
 

Equipe: 
• VERUSKA DA SILVA COSTA 
• FABIO FERREIRA BATISTA 

 
Produtos: 

 

• Manuais e documentação completa sobre a reconfiguração e implementação da versão 2014 do 
RCIpea. 

 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/02/2014 Data de Finalização: 01/02/2015 
 

• Manual e documentação completa sobre o desenvolvimento e aplicação da identidade visual e 
interface do usuário no RCIpea com o uso do Dspace. 

 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/02/2014 Data de Finalização: 1o/02/2015 
 

• DSpace configurado e respondendo à Federação por meio do protocolo OAI-PMH e Desenvolvimento 
e aplicação da identidade visual e interface gráfica do RCIpea com o uso do Dspace na versão 3.2 ou 
3.4. 

 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/02/2014 Data de Finalização: 1o/02/2015 
 

• Capacitação para a equipe do RCIpea e da CGTIC sobre reconfiguração e implementação da versão 
2014 do RCIpea. 

 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/02/2014 Data de Finalização: 1o/02/2015 
 

• Capacitação da equipe do RCIpea e da CGTIC sobre o desenvolvimento e a aplicação da identidade 
visual e interface gráfica no RCIpea. 

 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/02/2014 Data de Finalização: 1o/02/2015 
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Projeto P000165/2013 - Projeto: Federação de Repositórios para o Desenvolvimento 
 

Objetivo: Configurar e implementar a Federação de Repositórios para o Desenvolvimento -
FEREDE com o uso do DSpace, como estratégia nacional e internacional para maximizar 
a disseminação do conhecimento disponível no RCIpea. 

 
Justificativa: Projetos como o RCIpea são estratégicos para o Desenvolvimento Brasileiro, uma vez 

que colaboram para que o Brasil possa, futuramente, implementar e ter sucesso no 
projeto de construção de uma “Biblioteca Pública Digital Brasileira”. Projetos similares 
já são desenvolvidos pelos Estados Unidos, como a Digital Public Library of America 
[http://dp.la/)] e pela União Europeia (união de mais de 17 países), como a Europena 
[http://www.europeana.eu/]. Esses projetos visam reunir acervos nacionais, nos quais 
cada instituição deve fazer a sua parte para integrar e colaborar em rede com esses 
macroprojetos. 

 
Metodologia: A Federação coletará metadados em repositórios nas áreas do conhecimento 

resultantes do Estudo do Domínio do RCIpea. O software utilizado por esses dois 
grandes projetos anteriormente citados, a Digital Public Library of America e a 
Europena, assim como pelo RCIpea e pela Federação é o DSPace, mas outros 
softwares podem ser utilizados, desde que preservem recomendações e padrões de 
interoperabilidade de dados em rede. 

 
Coordenador: VERUSKA DA SILVA COSTA 

 
Data de Início: 1o/02/2014 Data de Finalização: 1o/02/2015 

 
Equipe: 

• VERUSKA DA SILVA COSTA 
• FABIO FERREIRA BATISTA 

 
Produtos: 

 

• Manuais e documentação completa sobre a configuração e implementação da FEREDE. 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/02/2014 Data de Finalização: 1o/02/2015 
 

• Manuais e documentação completa sobre o desenvolvimento e aplicação da identidade visual e 
interface gráfica da FEREDE com o uso do Dspace. 

 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/02/2014 Data de Finalização: 1o/02/2015 
 

• DSpace configurado para funcionar como Federação, realizando coleta de metadados. 
Desenvolvimento e aplicação da identidade visual e interface gráfica da FEREDE. 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/02/2014 Data de Finalização: 1o/02/2015 
 

• Capacitação para a equipe do RCIpea e da CGTIC sobre configuração e implementação da FEREDE e 
coleta de metadados. 

 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 01/02/2015 
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• Capacitação da equipe do RCIpea e da CGTIC sobre o desenvolvimento e aplicação da identidade 
visual e interface gráfica da FEREDE com o uso do Dspace. 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/02/2014 Data de Finalização: 1o/02/2015 
 
 
Projeto P000168/2013 - Projeto: Repositório do Conhecimento Gerencial do Ipea (RCGIpea) 

 

Objetivo: Configurar e implementar o RCGIpea com o uso do DSpace e desenvolver e aplicar a 
identidade visual e interface gráfica do RCGIpea no DSpace. 

 
Justificativa: O RCGIpea é um projeto complementar ao RCIpea e visa organizar, armazenar e 

disponibilizar dados, informações e conhecimentos das áreas gerenciais do Ipea de 
forma estruturada e sistematizada. O sistema possibilitará a busca das informações 
pelo texto completo ou pelos metadados. O acesso ao repositório é interno. O 
RCGIpea é um repositório de dados voltado para a área gerencial do Ipea, tendo como 
uma de suas características a preservação digital. 

 
Metodologia: Dspace. 

 

Coordenador: VERUSKA DA SILVA COSTA 
 

Data de Início: 1o/02/2014 Data de Finalização: 1o/02/2015 
 

Equipe: 
• VERUSKA DA SILVA COSTA 
• FABIO FERREIRA BATISTA 

 
Produtos: 

 

• Manuais e documentação completa sobre a configuração e implementação do RCGIpea. 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/02/2014 Data de Finalização: 1o/02/2015 
 

• Manuais e documentação completa sobre o desenvolvimento e aplicação da identidade visual e 
interface gráfica do RCGIpea com o uso do Dspace. 

 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/02/2014 Data de Finalização: 1o/02/2015 
 

• Capacitação para alimentação do RCGIpea. 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 01/02/2015 
 

• Capacitação da equipe do RCIpea e da CGTIC sobre o desenvolvimento e aplicação da identidade 
visual e interface gráfica do RCGIpea com o uso do Dspace. 

 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/02/2014 Data de Finalização: 1o/02/2015 
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• Capacitação completa sobre a configuração e implementação do RCGIpea 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/02/2014 Data de Finalização: 1o/02/2015 
 

• DSpace configurado para o RCGIpea e desenvolvimento e aplicação da identidade visual e interface 
gráfica do RCGIpea. 

 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 
média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/02/2014 Data de Finalização: 1o/02/2015 
 
 
Projeto P000277/2013 - ASSESSORIA GOVERNAMENTAL EM GC 

 

Objetivo: Realizar estudos e pesquisas em Gestão do Conhecimento (GC) e assessorar órgãos 
e entidades da administração pública na implementação da GC. 

 
 

Justificativa: O Ipea realiza estudos e pesquisas na área de GC desde 2003. Ao longo dos anos, o 
Ipea tornou-se referência no tema GC na Administração Pública. Em 2012, o Ipea 
publicou o livro: Modelo de Gestão do Conhecimento para a 
Administração Pública Brasileira. Essa obra é hoje referência sobre como implementar 
GC em órgãos e entidades da administração pública. Assim, muitas organizações 
solicitam assessoria do Ipea na elaboração e implementação dos seus planos de GC. 

 
Metodologia: Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira (Fábio 

Batista). 
 

Coordenador: FABIO FERREIRA BATISTA 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2016 
 

Equipe: 
• FABIO FERREIRA BATISTA 
• VERUSKA DA SILVA COSTA 

 
Produtos: 

 

• Casos reais de implantação do Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública 
Brasileira: Caso do Governo de Minas Gerais. 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/08/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Pesquisa: Gestão do Conhecimento na Administração Pública: o que mudou no período 2004-2014?: 
TD 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/11/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
 

• Global Knowlegde Research Network: Necessidade de informação e conhecimento na Administração 
Pública. 

 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis B1, B2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 24/03/2014 Data de Finalização: 24/03/2014 
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• RCGIpea: relato de implantação. 
 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis B1, B2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
 

• Federação de Repositórios para o Desenvolvimento: relato. 
 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis B1, B2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
 

• III Seminário de Estudos da Informação (PPGCI/UFF): Gestão do Conhecimento na Administração 
Pública e Resultados Organizacionais: capítulo de livro. 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro externo 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Pesquisa: Gestão do Conhecimento na Administração Pública: o que mudou no período 2004-2014? 
Comunicado. 

 

Tipo: 
 

Comunicado 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/07/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
 

• GC no Ipea: relato. 
 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
 

• European Conference on Knowledge Management: artigo. 
 

Tipo: 
 

Apresentação de artigo em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• British Academy Management (BAM 2014): artigo. 
 

Tipo: 
 

Apresentação de artigo em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Casos reais de implantação do Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública 
Brasileira: divulgação do TD. 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 16/06/2014 Data de Finalização: 16/06/2014 
 

• Global Knowlegde Research Network: seminário. 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2016 
 

• Pesquisa: Gestão do Conhecimento na Administração Pública: o que mudou no período 2004-2014?: 
Lançamento do Comunicado. 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 11/08/2014 Data de Finalização: 22/08/2014 
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• Modelo de GC para a APF: oficina 1. 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 18/03/2014 Data de Finalização: 02/06/2014 
 

• Modelo de GC para a APF: oficina 2. 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 24/06/2014 Data de Finalização: 1o/09/2014 
 

• Modelo de GC para a APF: oficina 3. 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 16/09/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Modelo de GC para a APF: instituição 1. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Assistência técnica a outros órgãos governamentais na implantação de projetos 
institucionais 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Modelo de GC para a APF: instituição 2. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Assistência técnica a outros órgãos governamentais na implantação de projetos 
institucionais 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Modelo de GC para a APF: instituição 3. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Assistência técnica a outros órgãos governamentais na implantação de projetos 
institucionais 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Repositórios Digitais de Acesso Aberto para a APB: instituição 1. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Assistência técnica a outros órgãos governamentais na implantação de projetos 
institucionais 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Repositórios Digitais de Acesso Aberto para a APB: instituição 2. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Assistência técnica a outros órgãos governamentais na implantação de projetos 
institucionais 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Repositórios Digitais de Acesso Aberto para a APB: oficina 1. 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/03/2014 Data de Finalização: 10/03/2014 
 

• Repositórios Digitais de Acesso Aberto para a APB: oficina 2. 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 16/06/2014 Data de Finalização: 16/06/2014 
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• Repositórios Digitais de Acesso Aberto para a APB: oficina 3. 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/10/2014 Data de Finalização: 13/10/2014 
 

• Conferência Mundial sobre Gestão do Conhecimento (KM World 2014): participação. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• 5ª Conferência Luso Brasileira sobre Acesso Aberto CONFOA 2014: participação. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000278/2013 - GESTÃO DO CONHECIMENTO NO IPEA 

 

Objetivo: Implementar atividades, projetos gerenciais e projetos de pesquisa nas área de 
Gestão do Conhecimento e de Gestão da Qualidade no Ipea. 

 
 

Justificativa: Estas atividade e projetos serão implementados no âmbito do Núcleo de Gestão do 
Conhecimento e da Qualidade da Divisão de Planejamento e Projetos Institucionais 
(DVPPI) da CGPGO/DIDES cuja missão é desenvolver atividades e projetos gerenciais e 
de pesquisa interna com vista a institucionalizar a GC e a Gestão da Qualidade no Ipea. 

 
Metodologia: Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira (Fábio 

Batista). 
 

Coordenador: FABIO FERREIRA BATISTA 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2016 
 

Equipe: 
• FABIO FERREIRA BATISTA 
• VERUSKA DA SILVA COSTA 

 
Produtos: 

 

• Manual RCIpea. 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 01/02/2015 
 

• Pesquisa: Necessidade de informação e conhecimento dos pesquisadores do Ipea. 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2016 
 

• Narrativas no RCIpea: 10 narrativas: 1a etapa. 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2016 
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• Pesquisa: Satisfação dos servidores do Ipea em relação aos serviços prestados pelo instituto. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2016 
 

• Narrativas no RCIpea: relatório da 1a etapa do projeto. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2016 
 

• RCGIpea: portaria de instituição 
 

Tipo: 
 

DIDES - Portarias, normas, resolução e boletins internos 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/02/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Federação de Repositórios para o Desenvolvimento - FEREDE: Lançamento e adesão. 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2016 
 

• FEREDE: construção. 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2016 
 

• RCGIpea: construção. 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2016 
 

• RCIpea: versão 2014 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2016 
 

• RCIpea: capacitação para publicação de livros e artigos. 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2016 
 

• RCGIpea: capacitação para alimentação e publicação. 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2016 
 

• RCIpea: capacitação para inclusão de imagens da ASCOM. 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2016 
 

• RCIpea: Descrição e publicação de cerca de 1.300 objetos. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2016 
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CGTIC - COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES 
 
Projeto P0086/2013 - Planejamento das ações de TIC 

 

Objetivo: Gerar atividades de planejamento e gestão para as aquisições de bens e serviços 
vinculados ao uso de tecnologia da informação e comunicações. 

 
Justificativa: Viabilizar os projetos de gestão corporativa  e de estudos e pesquisas das áreas 

finalísticas com o objetivo de cumprir as metas institucionais. 
 

Metodologia: O processo de planejamento das ações de TI no Ipea é realizado no âmbito do comitê 
de TI. 

 
Coordenador: EDVALDO NOLETO PERNA FILHO 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• EDVALDO NOLETO PERNA FILHO 
• ALLAN RICARDO ALVES 
• FERNANDO JOSE BRUSTOLIN 
• HILBERNON DELGADO ONOFRE 
• JOSE EDUARDO MALTA DE SA BRANDAO 
• MARGARIDA ALVES BASTOS PASSOS 
• MOISÉS HENRIQUE CASTRO SILVA 
• OSMAR GOMES DE MESQUITA 
• SILVIA HELENA CORREA MARRA E ROSA 
• FILIPE CARNEIRO GUIMARÃES 
• FREDERICO THOMAZ DE AQUINO FRANZOSI 
• LUCAS BENEVIDES DIAS 
• MARIA LUCIA DE REZENDE CAETANO 
• CILENE MARIA GUIMARAES COELHO MASCARENHAS 

 
Produtos: 

 

• Níveis e acordos de serviços definidos com usuários. 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Documentos técnicos e normas de TI elaborados e/ou publicados - portaria. 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Demandas de TIC levantadas junto ao usuário. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relatório técnico sobre demandas de usuários e prospecção tecnológica. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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CGTIC - COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES 
 
Projeto P0086/2013 - Planejamento das ações de TIC 

 

Objetivo: Gerar atividades de planejamento e gestão para as aquisições de bens e serviços 
vinculados ao uso de tecnologia da informação e comunicações. 

 
Justificativa: Viabilizar os projetos de gestão corporativa  e de estudos e pesquisas das áreas 

finalísticas com o objetivo de cumprir as metas institucionais. 
 

Metodologia: O processo de planejamento das ações de TI no Ipea é realizado no âmbito do comitê 
de TI. 

 
Coordenador: EDVALDO NOLETO PERNA FILHO 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• EDVALDO NOLETO PERNA FILHO 
• ALLAN RICARDO ALVES 
• FERNANDO JOSE BRUSTOLIN 
• HILBERNON DELGADO ONOFRE 
• JOSE EDUARDO MALTA DE SA BRANDAO 
• MARGARIDA ALVES BASTOS PASSOS 
• MOISÉS HENRIQUE CASTRO SILVA 
• OSMAR GOMES DE MESQUITA 
• SILVIA HELENA CORREA MARRA E ROSA 
• FILIPE CARNEIRO GUIMARÃES 
• FREDERICO THOMAZ DE AQUINO FRANZOSI 
• LUCAS BENEVIDES DIAS 
• MARIA LUCIA DE REZENDE CAETANO 
• CILENE MARIA GUIMARAES COELHO MASCARENHAS 

 
Produtos: 

 

• Níveis e acordos de serviços definidos com usuários. 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Documentos técnicos e normas de TI elaborados e/ou publicados - portaria. 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Demandas de TIC levantadas junto ao usuário. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relatório técnico sobre demandas de usuários e prospecção tecnológica. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

• Relatórios de Projetos sob controle do escritório de projetos. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Planos, políticas e projetos 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Representação do Ipea na definição de padrões da e-ping - GT1 – Interconexão. 
 

Tipo: 
 

Representação do Ipea junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Representação do Ipea na definição de padrões da e-ping - GT2 – Segurança. 
 

Tipo: 
 

Representação do Ipea junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Representação do Ipea na definição de padrões da e-ping - GT3 - Meios de Acesso. 
 

Tipo: 
 

Representação do IPEA junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Representação do Ipea na definição de padrões da e-ping - GT4 - Organização e Intercâmbio de 
Informações. 

 

Tipo: 
 

Representação do Ipea junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o /01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Representação do Ipea na definição de padrões da e-ping - GT5 - Áreas de Integração para Governo 
Eletrônico. 

 

Tipo: 
 

Representação do Ipea junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Representação do Ipea junto ao SISP. 
 

Tipo: 
 

Representação do Ipea junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Representação do Ipea no comitê de implantação de  programa de computação livre no Governo 
Federal – CISL. 

 

Tipo: 
 

Representação do Ipea junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Portfólios de bens e serviços de TI atualizados. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Proposta de ações e investimentos de TI. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relatório de avaliação de desempenho individual. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Relatórios de participação em comitês, Grupos de trabalho, Comissões e assessoramento técnico 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000103/2013 - Desenvolvimento de sistemas de informação 

 

Objetivo: Disponibilizar sistemas computacionais para automatizar os processos operacionais 
das unidades do Ipea. 

 
Justificativa: As unidades do Ipea que necessitam dos recursos de Tecnologia da Informação, 

demandam a Coordenação Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações - 
CGTIC para desenvolvimento e manutenção de sistemas, bem como execução de 
serviços que auxiliem na execução de suas atividades, otimizando e agilizando os 
processos e melhorando a qualidade, segurança e confiabilidade da informação. 

 
Metodologia: Metodologia de Construção de Software - MCS 

Metodologia de Gerenciamento de Demandas -MGD 
 

Coordenador: HILBERNON DELGADO ONOFRE 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
 

Equipe: 
• CILENE MARIA GUIMARÃES COELHO MASCARENHAS 
• HILBERNON DELGADO ONOFRE 
• LUCAS BENEVIDES DIAS 
• FERNANDO JOSE BRUSTOLIN 

 
Produtos: 

 

• Normas e padrões para o processo de desenvolvimento de sistemas. 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Documentos da fase de INICIAÇÃO da metodologia de construção de software, composto por: 
Análise da demanda 
Documento de análise de negócio 
Modelo de dados conceitual 
Contagem indicativa de ponto de função 
Cronograma de trabalho preliminar 
Documento de aprovação da demanda 
Ata de reunião (em todo o processo) 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

• Relatórios de Projetos sob controle do escritório de projetos. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Planos, políticas e projetos 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Representação do Ipea na definição de padrões da e-ping - GT1 – Interconexão. 
 

Tipo: 
 

Representação do Ipea junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Representação do Ipea na definição de padrões da e-ping - GT2 – Segurança. 
 

Tipo: 
 

Representação do Ipea junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Representação do Ipea na definição de padrões da e-ping - GT3 - Meios de Acesso. 
 

Tipo: 
 

Representação do IPEA junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Representação do Ipea na definição de padrões da e-ping - GT4 - Organização e Intercâmbio de 
Informações. 

 

Tipo: 
 

Representação do Ipea junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o /01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Representação do Ipea na definição de padrões da e-ping - GT5 - Áreas de Integração para Governo 
Eletrônico. 

 

Tipo: 
 

Representação do Ipea junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Representação do Ipea junto ao SISP. 
 

Tipo: 
 

Representação do Ipea junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Representação do Ipea no comitê de implantação de  programa de computação livre no Governo 
Federal – CISL. 

 

Tipo: 
 

Representação do Ipea junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Portfólios de bens e serviços de TI atualizados. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Proposta de ações e investimentos de TI. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relatório de avaliação de desempenho individual. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Documentos da fase de DEFINIÇÃO da metodologia de construção de software, composto por: 
Cronograma geral do projeto 
Documento de Definição de Requisitos - DDR 
Protótipo não funcional 
Documento de aprovação do protótipo e requisitos 
Matriz de rastreabilidade 
Diagrama de casos de uso do programa de computação (software) - DCU 
Especificação de Casos de Uso - ECU 
Documento de arquitetura 

 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Documentos da fase de MODELAGEM da metodologia de software de computação, composto por: 
Diagrama de classe 
Diagrama de sequência 
Demais diagramas 
Modelo de Entidades e Relacionamentos e Dicionário de Dados - MEREDD 
Documento de implantação de banco de dados 
Contagem detalhada de ponto de função 
Modelo físico do banco de dados 

Tipo: Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Documentos da fase de CONSTRUÇÃO da metodologia de construção de software, composto por: 
Codificação 
Componente 
Visões e procedimentos armazenados nos bancos de dados 
Plano de Teste - PT 
Roteiro de Teste de Unidade - rotu 
Roteiro de Teste Funcional - ROTF 
Solicitação de Testes - ST 
Lista de Verificação de Funcionalidade - LVF 
Lista de Verificação de Integridade - LVI 
Manual de Implantação de Software em Produção - MISP 
Manual do usuário - MU 
Pacote do Programa de Computação (software) 

 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Documentos da fase de TESTE da metodologia de construção de software, composto por: 
Roteiro de Preparação de Ambiente de Programas de Computação Cliente - ROPAC 
Roteiro de Preparação de Ambiente de Programas de Computação Web - ROPAW 
Relatório de Teste Funcional - RETF 
Relatório de Teste De Unidade - RETU 

 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Documentos da fase de HOMOLOGAÇÃO da metodologia de construção de software, composto por: 
Roteiro de aceitação e homologação 
Termo de aceite e homologação 

 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Documentos da fase de IMPLANTAÇÃO da metodologia de construção de software, composto por: 
Manual do usuário do programa de computação (software) 
Plano de Implantação - PI 
Manual de implantação do programa de computação (software) 
Termo de implantação e aceite 

Tipo: Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 

Projeto P000109/2013 - Administração de bancos de dados 
 

Objetivo: Criar, disponibilizar e manter os bancos de dados corporativos nos sistemas 
gerenciadores existentes, necessários à execução das atividades de pesquisa das áreas 
finalísticas e operacionalização dos sistemas e softwares instalados no Ipea. 

 
Justificativa: A execução das atividades finalísticas do Ipea envolve manipulação e disponibilização 

de bases de dados internalizadas, criadas e geradas do cruzamento de outras bases. E 
para prover as áreas finalísticas com recursos para execução de suas atividades, a 
CGTIC disponibiliza e mantém sistemas de informação que manipulam dados nos 
servidores corporativos de banco de dados. 
Essa atividade dá suporte aos processos que envolvem a criação, disponibilização e 
manutenção de bancos de dados. 

 
Metodologia: Guia de banco de dados do Ipea 

Metodologia de construção de software do Ipea 
 

Coordenador: HILBERNON DELGADO ONOFRE 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
 

Equipe: 
• HILBERNON DELGADO ONOFRE 
• FERNANDO JOSE BRUSTOLIN 
• CILENE MARIA GUIMARÃES COELHO MASCARENHAS 
• LUCAS BENEVIDES DIAS 

 

Produtos: 
 

• Bancos de dados corporativos e de apoio à pesquisa modelados, criados, internalizados, 
transformados, convertidos e disponibilizados. 

 

Tipo: 
 

DIDES - Bases de dados disponibilizadas 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Dados (relatórios) extraídos das bases corporativas e de pesquisa 
 

Tipo: 
 

DIDES - Bases de dados disponibilizadas 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000112/2013 - Manutenção da segurança da informação 

 

Objetivo: Propor, implantar e manter políticas, processos e mecanismos de segurança da 
informação no Ipea. 

 
Justificativa: A manutenção da segurança da informação é um requisito legal, estabelecido pelo 

Decreto nº 3.505, de 13 de junho de 2000, e pela Instrução Normativa nº 01 do 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, de 13 de junho de 
2008. No Ipea, a Política de segurança da informação e comunicações do Ipea - POSIC é 
estabelecida pela Portaria nº 456, de 2 de dezembro de 2010. 

 
Metodologia: Normatização e execução dos princípios e das diretrizes da POSIC. 

 

Coordenador: JOSE EDUARDO MALTA DE SA BRANDÃO 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
 

Equipe: 
• JOSE EDUARDO MALTA DE SA BRANDÃO 
• EDER GILLIAN SILVA BESERRA 
• FREDERICO THOMAZ DE AQUINO FRANZOSI 
• MOISÉS HENRIQUE CASTRO SILVA 
• FERNANDO JOSE BRUSTOLIN 
• PAULO AUGUSTO MODA LARI 
• FILIPE CARNEIRO GUIMARÃES 
• CHRISTIAN COSTA DAMASCENO 
• EDSON BRAZIELLAS DE AZEVEDO 
• MARCIANO DE DEUS AVILA 

 
Produtos: 

 

• Políticas propostas e mecanismos de segurança da informação implantados. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Planos, políticas e projetos 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Cópia e recuperação de dados executados. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade baixa) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Sistemas de segurança contra invasão e pragas virtuais funcionando (firewall, antivírus). 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade média) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Incidentes de segurança em redes de computadores tratados pela ETIR. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Incidentes de segurança tratados. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000116/2013 - Gestão da contratação de bens e serviços de TIC 

 

Objetivo: Elaborar termos de referência, contratar, renovar e fiscalizar as contratações de bens 
e serviços de TIC no Ipea. 

 
Justificativa: Os processos de contratação de bens e serviços de TIC são regulados pela Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento Orçamento 
e Gestão, por meio da Estratégia Geral de TI - EGTI do Governo Federal e a Instrução 
normativa nº 04/2010. Tais processos são bem definidos e requerem a adoção de 
equipe técnica e administrativa capacitada para sua execução. 

 
Metodologia: Metodologia definida na Instrução normativa nº 04/2010 da SLTI/MPOG e demais 

legislações pertinentes. 
 

Coordenador: EDVALDO NOLETO PERNA FILHO 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
 

Equipe: 
• EDVALDO NOLETO PERNA FILHO 
• ALLAN RICARDO ALVES 
• CHRISTIAN COSTA DAMASCENO 
• EDER GILLIAN SILVA BESERRA 
• EDSON BRAZIELLAS DE AZEVEDO 
• FERNANDO JOSE BRUSTOLIN 
• FILIPE CARNEIRO GUIMARÃES 
• FREDERICO THOMAZ DE AQUINO FRANZOSI 
• HILBERNON DELGADO ONOFRE 
• JOAQUIM ALVES BRANDÃO PRIMO 
• JOSE EDUARDO MALTA DE SA BRANDÃO 
• LEONARDO DE ARAUJO SILVA 
• MARGARIDA ALVES BASTOS PASSOS 
• MARIA LUCIA DE REZENDE CAETANO 
• MOISÉS HENRIQUE CASTRO SILVA 
• OSMAR GOMES DE MESQUITA 
• PAULO AUGUSTO MODA LARI 
• LUCAS BENEVIDES DIAS 

 

Produtos: 
 

• Termos de referência para contratação de produtos ou serviços de TIC. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Contrato de Solução WAN fiscalizado - Intelig. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contrato de Acesso à Infovia fiscalizado - Serpro. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contrato de Impressão fiscalizado - SIMPRESS. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contrato SAS fiscalizado. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contrato de servidores de rede 2010 fiscalizado - LTA. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contrato Sistemas de Armazenamento (storages) 2011 fiscalizado - LTA. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contrato Sistemas de Armazenamento (storages) 2013 fiscalizado - EMC. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contrato Switches 2011 fiscalizado - Global Red. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contrato equipamento de cópia de segurança (Tape Library) 2010 fiscalizado - True Access. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contrato Antivírus fiscalizado - PSN. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contrato Produtos Microsoft fiscalizado. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 



54 Ciclo de Planejamento Estratégico do Ipea

• Demais contratos de software aplicativos fiscalizados. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contrato Boxnet fiscalizado. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contrato Computadores 2011 fiscalizado. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 10/03/2014 
 

• Contrato Computadores 2013 fiscalizado. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contrato de consultoria em engenharia elétrica fiscalizado. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000118/2013 - Projeto contratação de serviços de desenvolvimento de sistemas e correlatos 

 

Objetivo: Definir o processo de software do Ipea e demais produtos necessários à contratação 
de serviços de desenvolvimento de sistemas e correlatos. 
Elaborar termo de referência e demais documentos legais exigidos para contratação. 
Contratar Fábrica de Programa de Computação (software), Fábrica de Métrica de 
Programa de Computação (software) e Núcleo de apoio à gestão. 

 
Justificativa: A CGTIC tem papel importante no suporte às áreas demandantes para execução de 

suas atividades, na medida em que fornece serviços, tecnologias e infraestrutura para 
que o Ipea possa atingir seus fins e resultados. 
As contratações previstas permitirão mais agilidade no atendimento nas demandas de 
desenvolvimento e manutenção de sistemas, capacidade de mensuração mais 
adequada, padronização das metodologias e adoção de melhores práticas, buscando 
maior nível de qualidade do serviço prestado. 

 
Metodologia: Referência de legislação e acórdãos, práticas de mercado, outras instituições 

governamentais, consultoria especializada. 
A contratação de pessoa jurídica para execução das atividades de desenvolvimento de 
software encontra amparo legal na Lei nº 8.248/1991, na Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações subsequentes, na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 2.271/1997, no 
Decreto nº 5.450/2005, no Decreto nº 7.174 e nas Instruções Normativas/SLTI/MPOG 
nº 02/2008 e nº 04/2010 e nas demais legislações correlatas. 

 
Coordenador: HILBERNON DELGADO ONOFRE 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• HILBERNON DELGADO ONOFRE 
• CILENE MARIA GUIMARÃES COELHO MASCARENHAS 
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• FERNANDO JOSE BRUSTOLIN 
• LUCAS BENEVIDES DIAS 
• EDVALDO NOLETO PERNA FILHO 
• JOSE EDUARDO MALTA DE SA BRANDAO 
• MOISÉS HENRIQUE CASTRO SILVA 

 

Produtos: 
 

• Termo de referência para a contratação de três empresas para desenvolvimento de software; fábrica 
de software, escritório de métricas e equipe de apoio. 

 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Processo de desenvolvimento de software do Ipea, que é insumo para a contratação. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2014 
 

• Contratação Fábrica de software. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contratação de Fábrica de Métricas. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contratação do Núcleo de Apoio à Gestão. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000126/2013 - Manutenção da infraestrutura de TIC do Ipea 

 

Objetivo: Manter os equipamentos, sistemas e serviços de infraestrutura de TIC no Ipea. 
 

Justificativa: O Ipea conta atualmente com 201 servidores de rede e equipamentos que 
suportam toda a infraestrutura tecnológica do órgão, nos quais são mantidos 740 
serviços de suporte à rede. Tal ambiente requer atualização e monitoramento 
constante, realizado por uma equipe altamente especializada. 

 
Metodologia: A metodologia empregada na execução do projeto é refletida nos produtos entregues. 

 

Coordenador: JOSE EDUARDO MALTA DE SA BRANDÃO 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
 

Equipe: 
• JOSE EDUARDO MALTA DE SA BRANDÃO 
• CHRISTIAN COSTA DAMASCENO 
• EDER GILLIAN SILVA BESERRA 
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• EDSON BRAZIELLAS DE AZEVEDO 
• FILIPE CARNEIRO GUIMARÃES 
• FREDERICO THOMAZ DE AQUINO FRANZOSI 
• LEONARDO DE ARAUJO SILVA 
• MARCIANO DE DEUS AVILA 
• MOISÉS HENRIQUE CASTRO SILVA 
• PAULO AUGUSTO MODA LARI 
• RENATO SILVIO JANNUZZI 
• JOSE FERNANDO CORDEIRO DOS SANTOS 

 
Produtos: 

 

• Infraestrutura elétrica de TIC monitorada. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Soluções de administração de rede avaliadas. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Infraestrura de ativos de rede disponível. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade média) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Recursos interativos disponíveis (sites de colaboração e multimídia). 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade média) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Serviços de TI em produção (softwares básicos, armazenamento e/ou sistemas de informação). 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Serviços disponibilizados após teste e homologação ou aquisição (softwares básicos e/ou sistemas 
de informação). 

 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Sistemas operacionais e ferramentas de gerenciamento de serviços de rede disponíveis. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Soluções de administração de rede implantadas. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Problemas de segundo nível resolvidos. 
 

Tipo: 
 

DIDES - E-pedidos atendidos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Cadastro de usuários da rede e de serviços internos e externos atualizados. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Cadastros atualizados (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000130/2013 - Gestão de Conhecimentos de TIC 

 

Objetivo: Produzir e manter atualizado o acervo de conhecimento técnico de TIC do Ipea. 
 

Justificativa: O Ipea possui um complexo ambiente tecnológico, sendo necessário manter 
atualizado o acervo documental a fim de garantir a continuidade dos serviços. 

 
Metodologia: A metodologia adotada inclui o estudo tecnológico, a documentação de processos e 

procedimentos técnicos, a produção de relatórios técnicos e a manutenção de uma 
base atualizada dos conhecimentos adquiridos, cujo repositório físico é o ambiente 
COLABORE e as ferramentas wiki para a área de desenvolvimento de sistemas. 

 
Coordenador: EDVALDO NOLETO PERNA FILHO 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• EDVALDO NOLETO PERNA FILHO 
• ALLAN RICARDO ALVES 
• CHRISTIAN COSTA DAMASCENO 
• CILENE MARIA GUIMARÃES COELHO MASCARENHAS 
• EDER GILLIAN SILVA BESERRA 
• EDSON BRAZIELLAS DE AZEVEDO 
• EDSON RAIMUNDO ZACARIAS 
• FERNANDO JOSE BRUSTOLIN 
• FILIPE CARNEIRO GUIMARÃES 
• FREDERICO THOMAZ DE AQUINO FRANZOSI 
• HILBERNON DELGADO ONOFRE 
• JOAQUIM ALVES BRANDÃO PRIMO 
• JOSE EDUARDO MALTA DE SA BRANDÃO 
• LEONARDO DE ARAUJO SILVA 
• LUCAS BENEVIDES DIAS 
• MARCIANO DE DEUS AVILA 
• MARGARIDA ALVES BASTOS PASSOS 
• MARIA LUCIA DE REZENDE CAETANO 
• MOISÉS HENRIQUE CASTRO SILVA 
• OSMAR GOMES DE MESQUITA 
• PAULO AUGUSTO MODA LARI 
• RICARDO KOGA PEGORARO 
• SILVIA HELENA CORREA MARRA E ROSA 
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Produtos: 
 

• Procedimentos técnicos de TIC armazenados no ambiente COLABORE. 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relatórios e pareceres técnicos de TIC armazenados no ambiente COLABORE. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Inventários de recursos de TIC. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Cadastros atualizados (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000139/2013 - Projeto evolução do ambiente de desenvolvimento de sistemas 

 

Objetivo:                 Executar atividades e implantar soluções para melhoria da produtividade e qualidade 
dos produtos e soluções sob responsabilidade da área de desenvolvimento de 
sistemas do Ipea. 

 
Justificativa: Necessidade de otimizar processos e aumentar a produtividade com a atualização ou 

adoção de novas ferramentas em função da carência de pessoal, da evolução das 
ferramentas, da implantação do processo de software e da contratação de empresas 
prestadoras de serviços de TIC, visando à qualidade, ao controle e ao termo dos 
produtos entregues. 

 
Metodologia: Prospecção de software. 

Melhoria de processo. 
 

Coordenador: HILBERNON DELGADO ONOFRE 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
 

Equipe: 
• CILENE MARIA GUIMARÃES COELHO MASCARENHAS 
• FERNANDO JOSE BRUSTOLIN 
• LUCAS BENEVIDES DIAS 
• HILBERNON DELGADO ONOFRE 

 
Produtos: 

 

• Criação de protótipo e documentação do processo para melhoria da atual solução para consultas 
cruzadas a bases de dados em MSSQLServer, permitindo também, consultas a partir do ambiente web, 
pela internet ou intranet. 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
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• Atualização do sistema gerenciador de banco de dados MSSQLServer, da versão 2008R2 para 2012. 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/07/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Atualização da versão da ferramenta de pesquisa e coleta de dados LimeSurvey. 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Aquisição e implantação de ferramenta para gestão do ciclo de vida de aplicações. 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Aquisição de ferramenta que proporcione ambiente integrado de desenvolvimento (IDE) para a 
linguagem PHP. 

 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 
média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Aquisição da ferramenta SQLYOG para administração do banco de dados MySQL. 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 
baixa) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 
 
Projeto P000147/2013 - Projeto de reforma da infraestrutura elétrica de TIC e do datacenter do Ipea 

 

Objetivo: Readequar o datacenter e a infraestrutura elétrica do parque tecnológico de TIC 
da sede do Ipea, visando reduzir riscos aos seus ativos físicos e sistemas de 
informação. 

 
Justificativa: A atual infraestrutura elétrica do datacenter não atende mais aos requisitos técnicos 

necessários ao pleno funcionamento dos serviços de TIC do Ipea. Estudos internos e 
de consultoria especializada propuseram as seguintes ações: mudar o local do 
datacenter para o nível da garagem, em espaço já disponível; reestruturar os quadros 
e dutos elétricos; substituir o grupo gerador; acrescentar novos sistemas de no-break 
ao datacenter; instalar um novo sistema de refrigeração para o datacenter. 

 
Metodologia: Foi contratada consultoria especializada para elaborar os projetos executivos 

necessários para o processo de licitação que contratará empresa para executar os 
trabalhos. O projeto seguirá a metodologia de trabalho proposta pela empresa de 
consultoria, baseada em normas e padrões de engenharia. Os recursos que 
financiarão este projeto serão viabilizados no âmbito do acordo de cooperação 
técnica, firmado entre o Ipea e a Secretaria de orçamento federal, que permitiu 
implementar os sítios de redundâncias de suas infraestruturas de TIC. 

 
Coordenador: JOSE EDUARDO MALTA DE SA BRANDÃO 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• JOSE EDUARDO MALTA DE SA BRANDÃO 
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• MOISÉS HENRIQUE CASTRO SILVA 
• RENATO SILVIO JANNUZZI 
• ALLAN RICARDO ALVES 
• EDVALDO NOLETO PERNA FILHO 

 
Produtos: 

 

• INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• OBRAS CIVIS DO NOVO DATACENTER. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• DATACENTER (ELÉTRICA/DADOS). 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• DATACENTER (AR-CONDICIONADO). 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000149/2013 - Projeto elaborar Plano Diretor de TI 

 

Objetivo: Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação do Ipea. 
 

Justificativa: Trata-se de requisito formal, exigido pelo órgão central do Sistema de administração 
dos recursos de tecnologia da Informação da Administração direta, autárquica e 
fundacional, que normatiza a aquisição de bens e serviços de TI no âmbito da 
Administração Pública Federal. 
Também se configura como instrumento que traduz a busca do Ipea em  avançar no 
nível de maturidade  dos seus processos de gestão de TI e de governança institucional. 

 
Metodologia: O PDTI é discutido no âmbito do Comitê de TI do Ipea, que possui representantes de 

todas as suas unidades, em que são elencadas e priorizadas  as ações estratégicas a 
serem executadas em um  biênio, e então encaminhado ao presidente do Ipea, para 
aprovação e publicação interna. 

 
Coordenador: LUIZ CEZAR LOUREIRO DE AZEREDO 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• EDVALDO NOLETO PERNA FILHO 
• JOSE EDUARDO MALTA DE SA BRANDÃO 

 
Produtos: 

 

• Plano Diretor de TI publicado - Portaria. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Planos, políticas e projetos 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000150/2013 - Projeto de contratação e Implantação do sistema de voz sobre IP 
 

Objetivo: Implantar novo sistema de comunicação integrada de voz sobre IP, em substituição 
a telefonia convencional. 

 
Justificativa: O Ipea está tendo dificuldade em manter as centrais telefônicas em Brasília e no Rio 

de Janeiro, adquiridas na década de 1990, devido à falta de peças e de integração 
com novas tecnologias, além de precisar manter três contratos diferentes para esse 
serviço. Por sua vez, já está conectado à rede de voz sobre IP (VoIP), por meio da 
Infovia do Governo Federal. Esse projeto visa simplificar e unificar a gestão e a 
tecnologia, por meio da adoção integral do VoIP. 

 
Metodologia: O Projeto consiste de duas etapas principais. A primeira possui as seguintes fases: 

implantação de central telefônica VoIP baseada em software livre; contratação e 
implantação de gateways para interconexão dos sistemas de telefonia convencionais 
internos e públicos, às centrais VoIP; contratação e implantação de switches de acesso 
com tecnologia PoE; e a contratação e implantação de até 300 terminais telefônicos 
VoIP. A segunda etapa dependerá da disponibilidade orçamentária e de recursos 
humanos, consistindo das seguintes fases: contratação de novos switches PoE e de 
serviços para duplicação do cabeamento de rede em Brasília e no Rio de Janeiro; 
contratação e implantação de novos terminais telefônicos VoIP em substituição aos 
convencionais; e desativação das centrais telefônicas antigas 

 
Coordenador: JOSE EDUARDO MALTA DE SA BRANDÃO 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• JOSE EDUARDO MALTA DE SA BRANDÃO 
• CHRISTIAN COSTA DAMASCENO 
• EDER GILLIAN SILVA BESERRA 
• FREDERICO THOMAZ DE AQUINO FRANZOSI 
• MOISÉS HENRIQUE CASTRO SILVA 
• RENATO SILVIO JANNUZZI 

 

Produtos: 
 

• Equipamentos de infraestrutura de rede. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Gateways IP e equipamentos de comunicação. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 29/08/2014 
 

• Terminais telefônicos IP - 1a etapa. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 29/08/2014 
 

• Centrais telefônicas IP. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 29/08/2014 
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• Sistema de registro e tarifação. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 29/08/2014 
 

• Equipamentos de infraestrutura de rede - 2a etapa. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Expansão do cabeamento lógico - 2a etapa. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Terminais telefônicos IP - 2a etapa. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000161/2013 - Projeto de contratação de serviços de apoio aos usuários do Ipea 

 

Objetivo: Manter o suporte de atendimento aos usuários de TIC do Ipea, para a instalação de 
softwares, equipamentos e solução de problemas. 

 
Justificativa: O Ipea possui atualmente cerca de 900 usuários internos, que utilizam mais de mil 

computadores e notebooks institucionais. A CGTIC substitui anualmente 1/3 do 
parque de computadores e atende mais de 2.300 chamados dos usuários em Brasília e 
no Rio de Janeiro. Para isso, contava com uma equipe de seis servidores e nove 
técnicos terceirizados, que foram dispensados com o encerramento do contrato. O 
quadro reduzido de servidores é insuficiente para manutenção da qualidade dos 
serviços a médio e longo-prazos 

 
Metodologia: Contratação da prestação de serviços terceirizados, para atendimento a custo fixo 

mensal, por usuário nomeado. O atendimento deve seguir os procedimentos e os 
parâmetros mínimos de qualidade estabelecidos em contrato. Haverá glosa no 
pagamento quando a qualidade dos serviços não atingir a qualidade mínima 
contratada. 

 
Coordenador: EDVALDO NOLETO PERNA FILHO 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
• JOSE EDUARDO MALTA DE SA BRANDÃO 
• EDVALDO NOLETO PERNA FILHO 
• OSMAR GOMES DE MESQUITA 
• ALLAN RICARDO ALVES 

 
Produtos: 

 

• Contrato de prestação de serviços de suporte aos usuários em Brasília e no Rio de Janeiro. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000215/2013 - Projeto de modernização e expansão da infraestrutura básica de TIC 
 

Objetivo: Manter atualizados os equipamentos críticos da infraestrutura de TIC, que dão 
suporte a todas as operações e negócios do Ipea. 

 
Justificativa: A CGTIC monitora 740 serviços de TCI, distribuídos em 201 equipamentos e servidores 

de rede, em Brasília e no Rio de Janeiro. Os equipamentos e softwares necessitam de 
ampliação e atualização constante, a fim de garantir a qualidade dos serviços e mitigar 
os riscos de falhas e indisponibilidade.  Alguns dos equipamentos e softwares críticos 
estão com sua capacidade próxima do esgotamento, já estão sem garantia, sem 
suporte para atualizações ou apresentam falhas que não podem ser sanadas. 

 
Metodologia: O projeto será executado mediante contratações de equipamentos e softwares 

visando: à substituição dos computadores, notebooks, servidores de rede e 
equipamentos de backup obsoletos e sem garantia; à atualização da capacidade de 
armazenamento de dados em rede; à atualização e ampliação da infraestrutura de 
rede sem fio; e à atualização dos softwares de virtualização; 

 
Coordenador: JOSE EDUARDO MALTA DE SA BRANDÃO 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• JOSE EDUARDO MALTA DE SA BRANDÃO 
• ALLAN RICARDO ALVES 
• CHRISTIAN COSTA DAMASCENO 
• EDER GILLIAN SILVA BESERRA 
• EDSON BRAZIELLAS DE AZEVEDO 
• FILIPE CARNEIRO GUIMARÃES 
• FREDERICO THOMAZ DE AQUINO FRANZOSI 
• LEONARDO DE ARAUJO SILVA 
• MARCIANO DE DEUS AVILA 
• MOISÉS HENRIQUE CASTRO SILVA 
• PAULO AUGUSTO MODA LARI 
• RENATO SILVIO JANNUZZI 
• OSMAR GOMES DE MESQUITA 

 
Produtos: 

 

• Substituição de 90% dos computadores que estão sem garantia. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade média) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Substituição de 80% dos notebooks que estão sem garantia. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade média) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Substituição do switch central de Brasília. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Substituição do switch central do Rio de Janeiro. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Substituição dos sistemas de cópia de segurança (backup) em Brasília. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Substituição do sistema de cópia de segurança (backup) no Rio de Janeiro. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Substituição de seis servidores de rede de baixo custo. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Substituição de seis servidores de rede de alto desempenho. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Atualização dos 32 servidores em lâmina. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Ampliação para 10 gbps a capacidade de comunicação dos sistemas de armazenamento de dados. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Atualização das licenças do software de virtualização de servidores. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Implantação, para avaliação, de solução de virtualização de computadores. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Atualização e ampliação das redes sem fio. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Disponibilização de acesso secundário à internet, para uso nas redes sem fio. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000246/2013 - Atender usuário final 
 

Objetivo: Atender as solicitações de serviço dos usuários do Ipea. 
 

Justificativa: O Ipea possui atualmente cerca de 900 usuários internos, que utilizam mais de mil 
computadores e notebooks institucionais que possuem uma diversidade grande de 
softwares e serviços em rede. A CGTIC atende a cerca de .2300 chamados por ano 
dos usuários em Brasília e no Rio de Janeiro. 

 
Metodologia: O processo consiste em: triar e registrar incidentes e problemas; atender usuário; 

instalar hardware e software; repassar problemas para atendimento de segundo 
nível; e acompanhar a execução dos incidentes e problemas - controlar prazo de 
atendimento e qualidade dos serviços conforme estabelecido em acordo de nível de 
serviço. 

 
Coordenador: EDVALDO NOLETO PERNA FILHO 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• JOSE EDUARDO MALTA DE SA BRANDÃO 
• CHRISTIAN COSTA DAMASCENO 
• CILENE MARIA GUIMARAES COELHO MASCARENHAS 
• EDER GILLIAN SILVA BESERRA 
• EDSON BRAZIELLAS DE AZEVEDO 
• EDSON RAIMUNDO ZACARIAS 
• FERNANDO JOSE BRUSTOLIN 
• FILIPE CARNEIRO GUIMARÃES 
• FREDERICO THOMAZ DE AQUINO FRANZOSI 
• HILBERNON DELGADO ONOFRE 
• JOAQUIM ALVES BRANDÃO PRIMO 
• JOSE FERNANDO CORDEIRO DOS SANTOS 
• LEONARDO DE ARAUJO SILVA 
• LUCAS BENEVIDES DIAS 
• MARCIANO DE DEUS AVILA 
• MARIA LUCIA DE REZENDE CAETANO 
• MOISÉS HENRIQUE CASTRO SILVA 
• OSMAR GOMES DE MESQUITA 
• PAULO AUGUSTO MODA LARI 
• RENATO SILVIO JANNUZZI 
• EDVALDO NOLETO PERNA FILHO 

 

Produtos: 
 

• Relatórios consolidados de baixa complexidade. 
 

Tipo: 
 

DIDES - E-pedidos atendidos (complexidade baixa) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Relatórios consolidados de média complexidade. 
 

Tipo: 
 

DIDES - E-pedidos atendidos (complexidade média) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relatórios consolidados de alta complexidade. 
 

Tipo: 
 

DIDES - E-pedidos atendidos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relatórios de prazos e qualidade dos serviços de atendimento. 
 

Tipo: 
 
Outros itens de produtos - favor especificar 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000272/2013 - Gestão da comunicação das ações de TIC 

 

Objetivo: Aperfeiçoar o processo de comunicação das ações desenvolvidas pela CGTIC voltadas 
para o uso da TI no Ipea. 

 
Justificativa: Melhorar a transparência sobre os investimentos  aplicados em TI; disponibilizar 

informações sobre a infraestrutura computacional e seu portfólio de serviços; 
facilitar o acesso aos  normativos  sobre o uso de recursos de TI; estabelecer 
procedimentos de comunicação com os usuários no Ipea em ações de manutenção 
preventiva e corretiva. 

 
Metodologia: Estabelecer escopo das informações a serem divulgadas e o seu processo de geração e 

atualização. 
 

Coordenador: EDVALDO NOLETO PERNA FILHO 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
 

Equipe: 
• EDVALDO NOLETO PERNA FILHO 
• JOSE EDUARDO MALTA DE SA BRANDÃO 
• HILBERNON DELGADO ONOFRE 
• OSMAR GOMES DE MESQUITA 
• SILVIA HELENA CORREA MARRA E ROSA 
• ALLAN RICARDO ALVES 

 
Produtos: 

 

• Processo de atualização das informações. 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000273/2013 - Projeto melhoria nos sistemas de informação sob gestão direta da TIC 
 

Objetivo: Melhorar os sistemas de controle de processos sob a responsabilidade da TIC. 
 

Justificativa: A contratação de novos serviços de desenvolvimento de sistemas e a carência de 
pessoal interno requerem um aprimoramento dos softwares utilizados no ambiente 
de desenvolvimento de sistema para aumentar a produtividade e qualidade. 
O aumento do controle de solicitação e execução de serviços internos utilizando o 
sistema E-pedidos tem requerido melhorias para enquadrar novos processos. 

 
 

Metodologia: Contratação de serviços terceirizados de desenvolvimento e manutenção de 
softwares e correlatos. 

 
Coordenador: HILBERNON DELGADO ONOFRE 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• HILBERNON DELGADO ONOFRE 
• CILENE MARIA GUIMARÃES COELHO MASCARENHAS 
• FERNANDO JOSE BRUSTOLIN 
• LUCAS BENEVIDES DIAS 
• EDVALDO NOLETO PERNA FILHO 
• JOSE EDUARDO MALTA DE SA BRANDÃO 
• OSMAR GOMES DE MESQUITA 

 
Produtos: 

 

• Melhorias no sistema E-pedidos, que gerencia o fluxo de solicitação e atendimento de serviços. 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Melhorias no sistema SHardware, que controla os equipamentos instalados no Ipea. 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 
média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Integração dos sistemas de gestão do ciclo de vida das aplicações e controle de versão com os 
sistemas de gerenciamento dos serviços terceirizados de Fábrica de Software, Fábrica de Métrica e 
Núcleo de apoio à gestão. 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 
média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000279/2013 - Projeto aprimorar a gestão dos recursos de TIC 
 

Objetivo: Diagnosticar e propor melhorias dos procedimentos e das metodologias adotados 
pela Coordenação Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações – CGTIC com 
foco nos processos de Planejamento de contratação de bens e serviços de TI, 
gerenciamento de contratos e elaboração de Plano Diretor de TI. 

 
Justificativa: O Ipea vem se ajustando às  recomendações e normas do órgão central, MPOG, em 

que pese suas limitações de recursos, tanto humanos como orçamentários, e já 
desenvolveu um conjunto de iniciativas voltadas para o aprimoramento da gestão do 
uso da Tecnologia da Informação no âmbito institucional. Como ainda não teve 
capacidade interna para implantar todas as recomendações da SLTI, avançou nos 
processos mais críticos, mas ainda com baixo nível de maturidade. 

 
Metodologia: A consultoria a ser contratada deverá se basear no seguinte arcabouço legal: 

Execução de fiscalizações com o objetivo de identificar a situação das contratações de 
TI em diversos órgãos e entidades da APF (Acórdãos nos 2.094/2004 e 2471/2008, 
ambos do plenário do TCU). 
Elaboração de quadro referencial normativo que consiste em um modelo genérico de 
contratação de serviços de TI baseado na legislação, jurisprudência, doutrina e 
melhores práticas do mercado, sob a ótica dos gestores públicos de TI da esfera 
federal e acórdãos do Tribunal de  Contas da União. 

 
Coordenador: EDVALDO NOLETO PERNA FILHO 

 
Data de Início: 1o/08/2014 Data de Finalização: 30/04/2015 

 

Equipe: 
• EDVALDO NOLETO PERNA FILHO 
• HILBERNON DELGADO ONOFRE 
• OSMAR GOMES DE MESQUITA 
• JOSE EDUARDO MALTA DE SA BRANDÃO 

 
Produtos: 

 
• Relatórios de diagnóstico e proposta de  melhorias para as fases de planejamento de contratação de 

bens e serviços, gerenciamento de  contratos, elaboração do PDTI e transferência de conhecimento 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/08/2014 Data de Finalização: 30/04/2015 
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DIDES/RJ - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL/RJ 
 

Projeto P000125/2013 - Atividades de serviços gerais do Ipea RJ 
 

Objetivo: Atender a demanda por serviços de natureza continuada, necessários ao pleno 
funcionamento das atividades finalísticas e administrativas nas dependências do Ipea 
RJ. 

 
Justificativa: Os serviços de natureza continuada são atividades indispensáveis ao funcionamento 

do Ipea/RJ sem os quais o funcionamento da instituição ficaria comprometido. 
 

Metodologia:         Contratação mediante processos licitatórios, dispensa ou inexigibilidade ou ainda 
prorrogações contratuais já existentes dos serviços de natureza continuada para 
atender as demandas de funcionamento do Ipea RJ. 

 
Coordenador: ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES 
• PAULO CESAR MARTINS 
• AILTON DA SILVA PINHEIRO 
• EDSON SOARES 
• GILENO BALBINO DOS SANTOS 

 
Produtos: 

 

• Contratação de serviços de energia elétrica - contrato de adesão com a Light 2014. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contratação de serviços de limpeza (SIRENA) - em andamento. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Contrato dos serviços de copeiragem (TGWX) - em andamento. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/10/2014 
 

• Execução de serviços de vigilância desarmada (Juiz de Fora) - em andamento. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 04/04/2014 
 

• Execução do contrato no 05/2012 se Serviços de Telefonia Fixa de Longa Distância Nacional 
(Telemar) – andamento. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
 

• Execução do contrato no 06/2012 de Serviços de Telefonia Fixa de Longa Distância Internacional 
(EMBRATEL) - em andamento 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
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• Execução do contrato no 02/2012 de serviços de manutenção preventiva e corretiva das centrais 
telefônicas (ARTEL) - em andamento. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 26/02/2014 
 

• Contratação de serviços de fornecimento de jornais O Globo, Valor Econômico, Folha de São Paulo e o 
Estado de São Paulo 2014. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contratação de Serviços de auxílio e assistência na área administrativa (BASE) - em andamento. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 14/07/2014 
 

• Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos 2014. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Execução do contrato no 08/2012 de Serviços de condução de veículos (AJS) - em andamento. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• Contratação de serviços de Seguros dos veículos do Ipea/RJ 2014. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 17/12/2014 
 

• Contratação de serviços de reprografia - a ser realizada a partir de 20/02/2014. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/02/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contratação de serviços de telefonia fixa comutada local - a ser realizada a partir de jan./2014. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 14/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Aquisição de gêneros alimentícios para atender o consumo de café e água do Ipea RJ em 2014. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Condomínio De Paoli 2014. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contrato de locação do 16o e 17o pavimentos - em andamento. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

DIDES/RJ - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL/RJ 
 

Projeto P000125/2013 - Atividades de serviços gerais do Ipea RJ 
 

Objetivo: Atender a demanda por serviços de natureza continuada, necessários ao pleno 
funcionamento das atividades finalísticas e administrativas nas dependências do Ipea 
RJ. 

 
Justificativa: Os serviços de natureza continuada são atividades indispensáveis ao funcionamento 

do Ipea/RJ sem os quais o funcionamento da instituição ficaria comprometido. 
 

Metodologia:         Contratação mediante processos licitatórios, dispensa ou inexigibilidade ou ainda 
prorrogações contratuais já existentes dos serviços de natureza continuada para 
atender as demandas de funcionamento do Ipea RJ. 

 
Coordenador: ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES 
• PAULO CESAR MARTINS 
• AILTON DA SILVA PINHEIRO 
• EDSON SOARES 
• GILENO BALBINO DOS SANTOS 

 
Produtos: 

 

• Contratação de serviços de energia elétrica - contrato de adesão com a Light 2014. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contratação de serviços de limpeza (SIRENA) - em andamento. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Contrato dos serviços de copeiragem (TGWX) - em andamento. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/10/2014 
 

• Execução de serviços de vigilância desarmada (Juiz de Fora) - em andamento. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 04/04/2014 
 

• Execução do contrato no 05/2012 se Serviços de Telefonia Fixa de Longa Distância Nacional 
(Telemar) – andamento. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
 

• Execução do contrato no 06/2012 de Serviços de Telefonia Fixa de Longa Distância Internacional 
(EMBRATEL) - em andamento 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
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• Execução do contrato no 02/2012 de serviços de manutenção preventiva e corretiva das centrais 
telefônicas (ARTEL) - em andamento. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 26/02/2014 
 

• Contratação de serviços de fornecimento de jornais O Globo, Valor Econômico, Folha de São Paulo e o 
Estado de São Paulo 2014. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contratação de Serviços de auxílio e assistência na área administrativa (BASE) - em andamento. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 14/07/2014 
 

• Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos 2014. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Execução do contrato no 08/2012 de Serviços de condução de veículos (AJS) - em andamento. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• Contratação de serviços de Seguros dos veículos do Ipea/RJ 2014. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 17/12/2014 
 

• Contratação de serviços de reprografia - a ser realizada a partir de 20/02/2014. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/02/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contratação de serviços de telefonia fixa comutada local - a ser realizada a partir de jan./2014. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 14/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Aquisição de gêneros alimentícios para atender o consumo de café e água do Ipea RJ em 2014. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Condomínio De Paoli 2014. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contrato de locação do 16o e 17o pavimentos - em andamento. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

• Locação do 13o andar - em andamento. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
 

• Contrato de locação do 10o andar mais despesas com ressarcimento de condomínio e IPTU - em 
andamento. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contrato de locação do 14o andar do edifício Presidente Wilson mais despesas referentes a 
ressarcimento de condomínio e IPTU - em andamento. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
 

• Termo aditivo do contrato de locação do 15o andar do Edifício Presidente Wilson - em andamento. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Prorrogação do contrato nº 02/2012 de serviços de manutenção das centrais telefônicas. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Prorrogação do contrato no 07/2013 de prestação de serviços de auxílio e assistência na área 
administrativa. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 14/04/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Prorrogação do contrato no 05/2013 de serviços de limpeza. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Prorrogação do contrato de locação do 13º andar. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 14/04/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Prorrogação do contrato no 12/2011 de serviços de copeiragem. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/08/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Prorrogação do contrato no 05/2010 de serviços de vigilância desarmada. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 05/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Prorrogação dos Serviços de condução de veículos do Ipea/RJ - contrato no 08/2012. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/07/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Locação de veículos com motorista, combustível e seguro franqueados - Contratação inicial, 
prorrogável até março de 2019. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contratação de empresa especializada para confecção de 2.000 (duas mil) cédulas do Cartão de 
Identidade Funcional dos servidores. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Prorrogação do contrato de locação do 14º andar. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 14/04/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000129/2013 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

Objetivo: Demonstrar o nível de gastos detalhados da unidade regional do RJ. 
 

Justificativa: Subsidiar a gestão do Ipea na tomada de decisões visando a melhor utilização dos 
recursos. 

 
Metodologia: Atender aos parâmetros definidos pela Presidência na alocação de recursos vinculados 

aos projetos da unidade regional do RJ. 
 

Coordenador: CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• ELIANA AZEVEDO PENNA 
• CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 
• CESAR WILSON ELIAS DOS SANTOS 
• JORGE ACACIO DE AZEVEDO SILVA 
• RAUL JOSE CORDEIRO LEMOS 

 
Produtos: 

 

• EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• EXECUÇÃO FINANCEIRA. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000134/2013 - Administração de Pessoal e Atendimento - Rio de Janeiro 
 

Objetivo: Atuar na Administração e no Desenvolvimento de Pessoal dos servidores lotados ou 
em exercício na DIDES/RJ, e o gerenciamento da execução da políticas de assistência 
médico social. 

 
Justificativa: Coordenar as atividades de administração e de desenvolvimento de pessoas com 

lotação na unidade regional RJ, orientando os servidores ativos e aposentados, 
pensionistas e demais interessados quanto à abertura e instrução de processos; e 
ainda, manter atualizados os sistemas internos e externos: SIAPE, SRH, SISAC SIPEC, 
referentes a cadastro e pagamentos de pessoal (ativo, inativo, pensionistas e 
estagiários). 

 
 
 
 
 
 

Metodologia: A metodologia se baseia nas determinações e orientações do órgão central de pessoal 
do Poder Executivo. 

 
 
 

Coordenador: CLEBER ALBERTO BARBOSA  

Data de Início: 
 
Equipe: 

1o /01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

• MARIA HOSANA CARNEIRO DA CUNHA 
• ELIANA AZEVEDO PENNA 

 
Produtos: 

 

• Cadastro de Pessoal. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

• Benefícios. 

 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

• Aposentadoria. 

 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

• Pensão 

 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000178/2013 - Gerenciamento das atividades do Serviço de Administração de Contratos e 
Convênios (SEACC) da COADM – IPEA/RJ 

 

Objetivo: Gerenciar o andamento dos processos administrativos referentes às aquisições de bens 
e serviços, nas modalidades de dispensa de licitação, pregão eletrônico, convite e 
inexigibilidade, para o Ipea/RJ, em cumprimento à Portaria Ipea no 289/2012 de 
designação de Chefe do SEACC. 

 
Justificativa: O Ipea/RJ necessita adquirir diversos tipos de bens e serviços para o seu pleno 

funcionamento, seja na área finalística, seja na área administrativa. O SEACC é o 
setor responsável pela solicitação de abertura de processos para essas aquisições, 
bem como pela elaboração de Planos de Trabalho, Termos de Referência, Editais, 
Contratos e demais documentos necessários à instrução processual visando obter o 
bem ou serviço. No caso de serviços continuados, de caráter ininterrupto, é necessária 
ainda a elaboração de Termos Aditivos de prorrogação contratual, caso seja de 
interesse da administração a prorrogação do contrato original. 

 
Metodologia: Solicitação de abertura de processo administrativo/elaboração de Termos de 

Referência/cotação de preços para obtenção de estimativas ou para pesquisa de 
mercado/solicitação de informação sobre disponibilidade orçamentária/consultas ao 
SICAF, CADIN, CNDT, CEIS e CNJ, nos casos de dispensa de licitação ou de prorrogação 
contratual/elaboração de Edital, no caso de Pregão Eletrônico ou Convite/solicitação 
de submissão do processo ao setor jurídico, para análise e aprovação/divulgação da 
aquisição no sistema Comprasnet na internet solicitação de emissão de Nota de 
Empenho para a despesa/elaboração de minuta de contrato a ser celebrado/envio do 
contrato para assinatura das partes/envio da Nota de Empenho para a empresa/ 
recebimento do bem ou serviço adquirido/solicitação de pagamento/digitalização e 
arquivamento do processo, no caso de compra por dispensa/solicitação de Portaria 
de nomeação de fiscal, no caso de serviços continuados ou bens adquiridos por 
contrato. 

 
Coordenador: ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 - Gestão dos processos de aquisição de bens e serviços para o Ipea/RJ. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000179/2013 - Atividades de elaboração de Editais de Licitação 
 

Objetivo: Elaborar documento, Termo de Referência, Edital e Condições Gerais modelo para 
orientar a elaboração dos referidos processos. 

 
Justificativa: Os documentos visam adequar os modelos às regras legais, padronizando as 

determinações da DIDES. 
 

Metodologia: Atendimento às determinações legais da Lei no 8.666/93 e IN SLTI nºs 02/2008, 03 e 
04/2010. 

 
Coordenador: ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES 
• MARIA FERNANDA MESQUITA PESSOA 
• PAULO CESAR MARTINS 
• ELIANA AZEVEDO PENNA 

 
Produtos: 

 

• Plano de Trabalho, modelos de TRs e Editais. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Aprovação da COADM, DIDES e análise da PROFE. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Participação de certames como pregoeiro, equipe de apoio e Presidência de CPL 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Fiscalização de Contratos 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Publicação de Editais, resultados de licitações, dispensas, inexigibilidades. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000183/2013 - Gestão administrativa das atividades da unidade regional Rio de Janeiro 
 

Objetivo: Coordenar as atividades administrativas da Unidade Regional do Rio de Janeiro. 
 

Justificativa: Planejar, acompanhar e executar as atividades administrativas visando à adequação 
das estratégias e do plano de trabalho da Instituição. 

 
Metodologia: Atendimento às determinações da DIDES e da legislação específica às diversas áreas 

da Administração Pública. 
 

Coordenador: ELIANA AZEVEDO PENNA 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• ELIANA AZEVEDO PENNA 
• PAULO CESAR MARTINS 

 
Produtos: 

 

• Formação dos processos, elaboração de despachos. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relatórios de Gestão. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Coordenar as atividades de gestão. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000185/2013 - Projeto Reforma do Edifício Darcy Vargas 
 

Objetivo: Planejar e Coordenar as etapas referentes ao Projeto de Reforma do Edifício Darcy 
Vargas, aumentando a vida útil do imóvel, ajustando suas condições ao normativo 
legal atualizado e introduzindo modernos conceitos de sustentabilidade, em termos 
de: a) eficiência no consumo de água e energia; b) utilização de tecnologias em 
equipamentos e materiais; c) conforto visual, térmico, acústico e luminoso; d) mais 
funcionalidade na ocupação do espaço interno; e d) acessibilidade, mobilidade e 
segurança. 

 
Justificativa: Atender às necessidades de reforma de Edifício de Propriedade da União, visando à 

transferência da Unidade do Ipea Rio de Janeiro, até final de 2015. 
A mudança resultará em economia de aluguel e melhor adequação do ambiente de 
trabalho, em espaço planejado e moderno, de acordo com as necessidades da 
instituição. 

 
Metodologia: Investigação da situação do imóvel, quanto às condições de conservação, ocupação e 

endividamento (impostos e taxas). 
Levantamento geral das necessidades institucionais do Ipea/RJ. 
Inventário dos bens móveis existentes no prédio atualmente. 
Contratação de consultoria especializada na elaboração de projetos básico, com base 
na Lei e nas licitações e legislações específicas. 
Os projetos básico/executivo serão compostos de subprojetos, quais sejam: a) 
arquitetura, estrutura e demolição; b) instalações elétricas, esgotos, resíduos sólidos, 
águas potáveis e fluviais; c) detecção e combate a incêndio, sinalização e sonorização; 
d) sistema de elevadores; e) ventilação mecânica e climatização; f) cabeamento para 
telefonia, circuito fechado de TV, antena coletiva e de telecomunicações. 
Exame de alternativas de projetos que permitam otimizar a relação benefício/custo da 
reforma do edifício. 
Análise e aprovação do projeto, pelas autoridades competentes, de acordo com os 
normativos legais vigentes. 
O projeto seguirá a metodologia de trabalho proposta pela empresa de consultoria, 
com possível colaboração e promoção de concurso junto ao IAB, segundo normas e 
padrões de engenharia. 
Contratação de empreiteira para execução da obra, com base na Lei de licitações e 
legislações específicas. 
Vistorias programadas e Fiscalização em todas as etapas do plano de trabalho. 
Os recursos que financiarão este projeto serão viabilizados no âmbito de acordo de 
cooperação técnica e orçamento do Ipea. 

 
 

Coordenador: Rosane dos Santos Lourenço  

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

Equipe: 
• ELIANA AZEVEDO PENNA 
• PAULO CESAR MARTINS 
• ROSANE DOS SANTOS LOURENÇO 
• ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES 
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Produtos: 

• Gestão das Etapas de Projeto Básico e Execução das Obras. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Contratos acompanhados e fiscalizados 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Obras de Reforma do Edifício Darcy Vargas. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Obras de reforma das instalações prediais do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Plantas da Edificação, Inventário de Bens Móveis e Dados Gerais do Edifício. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Cadastros atualizados (complexidade média) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Orientação e suporte às organizações localizadas no imóvel. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Assistência técnica a outros órgãos governamentais na implantação de projetos 
institucionais 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000237/2013 - Atividades de serviços de manutenção predial para o Ipea do RJ 

 

Objetivo: Atender a demanda por serviços de manutenção predial necessários ao pleno 
funcionamento das atividades finalísticas e administrativas nas dependências do Ipea 
RJ. 

 
Justificativa: Os serviços de manutenção predial são atividades indispensáveis ao funcionamento 

do Ipea/RJ sem os quais o funcionamento da instituição ficaria comprometido. 
 

Metodologia: Contratação mediante processos licitatórios, dispensa ou inexigibilidade ou ainda 
prorrogações contratuais já existentes dos serviços de manutenção predial para 
atender as demandas de funcionamento do Ipea/RJ. 

 
Coordenador: ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
• ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES 
• PAULO CESAR MARTINS 
• HENRIQUE COSTA CORREIA DA SILVA 

 
Produtos: 

 

• Contratação de serviços de limpeza anual dos dutos de ar-condicionado 2014. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 18/01/2014 Data de Finalização: 15/03/2014 
 

• Prorrogação e execução do contrato no 02/2011 de serviços de manutenção predial (SM-21)- em 
andamento 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Execução do contrato no 06/2010 dos serviços de manutenção de ar-condicionado (GOVISE). 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 13/05/2014 
 

• Prorrogação do contrato nº 06/2010 de prestação de serviços de manutenção de ar-condicionado 
(Govise). 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/02/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Desinsetização das dependências do Ipea/RJ. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 03/03/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Execução do contrato no 02/2011 de serviços de manutenção predial com a SM21 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 05/01/2014 
 
 
Projeto P000240/2013 - Atividades de Serviços de Protocolo 

 

Objetivo: Atender a demanda por serviços de protocolo (expedição e recebimento de 
correspondências) necessários ao pleno funcionamento das atividades finalísticas e 
administrativas nas dependências do Ipea/RJ. 

 
Justificativa: Os serviços de protocolo são atividades indispensáveis ao funcionamento do Ipea/RJ, 

sem os quais o funcionamento da instituição ficaria comprometido. 
 

Metodologia:         Contratação mediante inexigibilidade ou ainda prorrogações contratuais já existentes 
dos serviços de Correios (malote, sedex e serviços postais) para atender as demandas 
de funcionamento do Ipea/RJ. 

 
Coordenador: ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
• ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES 
• GILENO BALBINO DOS SANTOS 
• AILTON DA SILVA PINHEIRO 
• MARIA DE LOURDES RAMOS DA SILVA 
• EDIMILSON DA SILVA 
• LUIZ PAULO BORGES 

 

Produtos: 
 

• Prorrogação do contrato no 01/2012 - prestação de serviços de sedex (Correios) - em andamento. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Execução do Contrato no 02/2013 de serviços de malote - (Correios) - em andamento. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/05/2014 
 

• Prorrogação do contrato no 03/2011 - prestação de serviços postais (Correios) - em andamento. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Prorrogação do contrato nº 02/2013 - serviços de malote. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/04/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Prorrogação do contrato de serviços de malote. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/05/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000262/2013 - Gestão de Patrimônio e Almoxarifado do Ipea/RJ - Itens inseridos e/ou 
baixados no sistema de controle patrimonial e almoxarifado 

 

 
 
 

Objetivo: Coordenar a gestão dos bens patrimoniais e o controle do estoque de almoxarifado do 
Ipea/RJ. 

 
Justificativa: Atendimento às necessidades do Ipea/RJ. 

 
Metodologia: Atendimento de pedidos e Requisição de materiais de consumo dos diversos setores. 

 

Coordenador: ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
 

Equipe: 
• ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES 

 
Produtos: 

 

• Inventário Físico Financeiro do encerramento de exercício dos Bens Móveis (Levantamento dos Bens 
Móveis e Equipamentos do Ipea). 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Programação Anual de Ressuprimento de Almoxarifado 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• RMMA - Relatório de Movimentação Mensal  de Almoxarifado (Registra a movimentação 
físico- financeiro dos itens do Almoxarifado-Entradas e Saídas). 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• RMMB - Relatório Mensal de Movimentação de Bens Móveis (Registra a movimentação de itens 
patrimoniais-Entradas e Baixas). 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Inventário Físico Financeiro das existências em Almoxarifado no encerramento do exercício. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000339/2013 - Emissão de Bilhetes Eletrônicos de Passagens Aéreas no âmbito da unidade 
regional RJ 

 

Objetivo: Processar as solicitações de viagens realizadas pelos servidores e colaboradores do 
Ipea/RJ via sistema SCDP. 

 
Justificativa: Os servidores e colaboradores do Ipea/RJ necessitam fazer diversos deslocamentos 

por motivo de trabalho. 
 

Metodologia: Controle e acompanhamento das solicitações via sistema SCDP. 
Empresa contratada: Arancibia Turismo Ltda. 
Vigência do contrato: de 30/07/2013 a 29/07/2014, prorrogável até 29/07/2019. 
Previsão de licitação: não há. 

 
Obs.: O custo não foi incluído nessa atividade, pois as diretorias já computaram os 
custos de diárias e passagens em seus projetos de pesquisa. 

 
Coordenador: ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES 
• ELIANA AZEVEDO PENNA 

 
Produtos: 

 

• Processamento das solicitações de viagens no sistema. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Viagens processadas pelo sistema SCDP. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000341/2013 - Atender ao usuário final nas dependências da Unidade do Ipea no Rio de 
Janeiro 

 

Objetivo: Atender as solicitações de serviço dos usuários do Ipea. 
 

Justificativa: O Ipea possui atualmente cerca de 900 usuários internos, que utilizam mais de mil 
computadores e notebooks institucionais que possuem uma diversidade grande de 
softwares e serviços em rede. A SEINF atende a cerca de 1.200 chamados por ano 
dos usuários no Rio de Janeiro. 

 
Metodologia: O processo consiste em: triar e registrar incidentes e problemas; atender usuário; 

instalar hardware e software; repassar problemas para atendimento de segundo 
nível; e acompanhar a execução dos incidentes e problemas - controlar prazo de 
atendimento e qualidade dos serviços conforme estabelecido em acordo de nível 
de serviço. 

 
Coordenador: HENRIQUE COSTA CORREIA DA SILVA 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• HENRIQUE COSTA CORREIA DA SILVA 
• JORGE LUIS MORANDI 
• MARIO CESAR SCHOSSLER BARBOZA 

 
Produtos: 

 

• Relatórios consolidados de baixa complexidade. 
 

Tipo: 
 

DIDES - E-pedidos atendidos (complexidade baixa) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relatórios consolidados de média complexidade. 
 

Tipo: 
 

DIDES - E-pedidos atendidos (complexidade média) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relatórios consolidados de alta complexidade. 
 

Tipo: 
 

DIDES - E-pedidos atendidos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relatórios de prazos e qualidade dos serviços de atendimento. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000343/2013 - Projeto Esplanada Sustentável RJ - Desenvolvimento dos trabalhos da 
comissão de implantação de coleta seletiva no Ipea/RJ 

 

Objetivo: Constituir comissão para coleta seletiva solidária no âmbito do Ipea/RJ, com o objetivo 
de implementar e supervisionar a separação de resíduos recicláveis, descartados, 
gerados pelo Ipea/RJ, bem como a sua destinação para as Associações e Cooperativas 
de catadores de materiais recicláveis, conforme disposto no Decreto no 5.940, de 25 
de outubro de 2006. 

 
Justificativa: A implantação da coleta seletiva é uma exigência do Decreto no 5.940, de 25 de 

outubro de 2006, e faz parte também das metas estabelecidas no Projeto Esplanada 
Sustentável - PES, em vigor no Ipea, que tem a missão institucional de melhorar a 
qualidade do gasto público, evitando desperdícios, bem como incentivar práticas de 
sustentabilidade ambiental, entre outras. 

 
Metodologia: Seleção, mediante processo licitatório, de cooperativa de catadores de material 

reciclável para implantação da coleta seletiva solidária no Ipea/RJ. 
 

Coordenador: ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES 
• EDSON SOARES 
• EDIMILSON DA SILVA 
• MARIA FERNANDA MESQUITA PESSOA 
• ELIANA AZEVEDO PENNA 

 

Produtos: 
 

• Desenvolvimento de trabalhos de comissão de implantação de coleta seletiva solidário no Ipea/RJ. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000344/2013 - Gestão da contratação de bens e serviços de TIC específicas para a Unidade 
do Ipea no Rio de Janeiro 

 

Objetivo: Elaborar termos de referência, contratar, renovar e fiscalizar as contratações de bens 
e serviços de TIC na Unidade do Ipea no Rio de Janeiro. 

 
Justificativa: Os processos de contratação de bens e serviços de TI são regulados pela Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento Orçamento 
e Gestão, por meio da Estratégia Geral de TI - EGTI do Governo Federal e a 
Instrução normativa nº 04/2010. Tais processos são bem definidos e requerem a 
adoção de equipe técnica e administrativa capacitadas para sua execução. 

 
Metodologia: Metodologia definida na Instrução normativa nº 04/2010 da SLTI/MPOG e demais 

legislações pertinentes. 
 

Coordenador: JORGE LUIS MORANDI 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
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Equipe: 
• JORGE LUIS MORANDI 
• HENRIQUE COSTA CORREIA DA SILVA 
• MARIO CESAR SCHOSSLER BARBOZA 
• PAULO CESAR MARTINS 

 
Produtos: 

 

• Termos de referência para contratação de produtos ou serviços de TIC. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Renovação da licença de uso do programa Portable TROLL - fiscalizado. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Base de dados estatísticos - International Financial Statistics - FMI - fiscalizado. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000347/2013 - Gestão de Conhecimentos de TIC 

 

Objetivo: Produzir e manter atualizado o acervo de conhecimento técnico de TI do Ipea. 
 

Justificativa: O Ipea possui um complexo ambiente tecnológico, sendo necessário manter 
atualizado o acervo documental a fim de garantir a continuidade dos serviços. 

 
Metodologia: A metodologia adotada inclui o estudo tecnológico, a documentação de processos e 

procedimentos técnicos, a produção de relatórios técnicos e a manutenção de uma 
base atualizada dos conhecimentos adquiridos, cujo repositório físico é o  ambiente 
COLABORE e as ferramentas wiki para a área de desenvolvimento de sistemas. 

 
Coordenador: JORGE LUIS MORANDI 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• JORGE LUIS MORANDI 
• HENRIQUE COSTA CORREIA DA SILVA 
• MARIO CESAR SCHOSSLER BARBOZA 

 
Produtos: 

 

• Procedimentos técnicos de TIC armazenados no ambiente COLABORE. 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relatórios e pareceres técnicos de TIC armazenados no ambiente COLABORE. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Equipe: 
• JORGE LUIS MORANDI 
• HENRIQUE COSTA CORREIA DA SILVA 
• MARIO CESAR SCHOSSLER BARBOZA 
• PAULO CESAR MARTINS 

 
Produtos: 

 

• Termos de referência para contratação de produtos ou serviços de TIC. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Renovação da licença de uso do programa Portable TROLL - fiscalizado. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Base de dados estatísticos - International Financial Statistics - FMI - fiscalizado. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000347/2013 - Gestão de Conhecimentos de TIC 

 

Objetivo: Produzir e manter atualizado o acervo de conhecimento técnico de TI do Ipea. 
 

Justificativa: O Ipea possui um complexo ambiente tecnológico, sendo necessário manter 
atualizado o acervo documental a fim de garantir a continuidade dos serviços. 

 
Metodologia: A metodologia adotada inclui o estudo tecnológico, a documentação de processos e 

procedimentos técnicos, a produção de relatórios técnicos e a manutenção de uma 
base atualizada dos conhecimentos adquiridos, cujo repositório físico é o  ambiente 
COLABORE e as ferramentas wiki para a área de desenvolvimento de sistemas. 

 
Coordenador: JORGE LUIS MORANDI 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• JORGE LUIS MORANDI 
• HENRIQUE COSTA CORREIA DA SILVA 
• MARIO CESAR SCHOSSLER BARBOZA 

 
Produtos: 

 

• Procedimentos técnicos de TIC armazenados no ambiente COLABORE. 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relatórios e pareceres técnicos de TIC armazenados no ambiente COLABORE. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

• Inventários de recursos de TIC. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Cadastros atualizados (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000348/2013 - Manutenção da infraestrutura na Unidade do Ipea no Rio de Janeiro 

 

Objetivo: Manter as instalações, os equipamentos, sistemas e serviços de infraestrutura de TIC 
na Unidade do Ipea no Rio de Janeiro. 

 
Justificativa: O Ipea conta atualmente com 201 servidores de rede e equipamentos que 

suportam toda a infraestrutura tecnológica do órgão, nos quais são mantidos 740 
serviços de suporte à rede. Tal ambiente requer atualização e monitoramento 
constante, realizados por uma equipe altamente especializada. 

 
Metodologia: A metodologia empregada na execução do projeto é refletida nos produtos entregues. 

 

Coordenador: MARIO CESAR SCHOSSLER BARBOZA 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
 

Equipe: 
• MARIO CESAR SCHOSSLER BARBOZA 
• HENRIQUE COSTA CORREIA DA SILVA 
• JORGE LUIS MORANDI 

 
Produtos: 

 

• Infraestrutura elétrica de TIC monitorada. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Soluções de administração de rede avaliadas. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Infraestrutura de ativos de rede disponível. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade média) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Recursos interativos disponíveis (sites de colaboração e multimídia). 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade média) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Serviços de TI em produção (softwares básicos, armazenamento e/ou sistemas de informação). 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Serviços disponibilizados após teste e homologação ou aquisição (softwares básicos e/ou sistemas de 
informação). 

 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Softwares de sistema operacional e ferramentas de gerenciamento de serviços de rede disponíveis. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Soluções de administração de rede implantadas. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Problemas de segundo nível resolvidos. 
 

Tipo: 
 

DIDES - E-pedidos atendidos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Cadastro de usuários da rede e de serviços internos e externos atualizados. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Cadastros atualizados (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000351/2013 - Manutenção da segurança da informação na Unidade do Ipea no Rio de 
Janeiro 

 

Objetivo: Propor, implantar e manter políticas, processos e mecanismos de segurança da 
informação no Ipea. 

 
Justificativa: A manutenção da segurança da informação é um requisito legal, estabelecido pelo 

Decreto nº 3.505, de 13 de junho de 2000, e pela Instrução Normativa nº 1 do 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, de 13 de junho de 
2008. No Ipea, a Política de segurança da informação e comunicações do Ipea - POSIC é 
estabelecida pela Portaria nº 456, de 2 de dezembro de 2010. 

 
Metodologia: Normatização e execução dos princípios e das diretrizes da POSIC. 

 

Coordenador: MARIO CESAR SCHOSSLER BARBOZA 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• MARIO CESAR SCHOSSLER BARBOZA 
• JORGE LUIS MORANDI 
• HENRIQUE COSTA CORREIA DA SILVA 

 

Produtos: 
 

• Políticas propostas e mecanismos de segurança da informação implantados. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Planos, políticas e projetos 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Cópia e recuperação de dados executados. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade baixa) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Sistemas de segurança contra invasão e pragas virtuais funcionando (firewall, antivírus). 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade média) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Incidentes de segurança em redes de computadores tratados pela ETIR. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Incidentes de segurança tratados. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000352/2013 - Apoio Administrativo - Contrato de Terceirização 

 

Objetivo: Fiscalizar o Contrato de Terceirização de Apoio Administrativo da Unidade 
Regional RJ. 

 
Justificativa: Acompanhamento e verificação da execução do Contrato no 07/2013 com a Empresa 

Base Comércio e Serviços Técnicos Ltda. 
 

Metodologia: Garantir a execução do contrato conforme edital e legislações que regem a 
contratação junto a órgãos da Administração Pública Federal. 

 
Coordenador: CLEBER ALBERTO BARBOSA 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
• MARIA HOSANA CARNEIRO DA CUNHA 
• PAULO CESAR MARTINS 
• ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES 
• ELIANA AZEVEDO PENNA 

 
Produtos: 

 

• Fiscalização de contrato de empresas de terceirização. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000353/2013 - Avaliação e Melhoria do Desempenho Individual e Institucional no âmbito ad 
Unidade Regional RJ 

 

Objetivo: Monitorar sistemática e continuamente as avaliações individual e institucional  dos 
servidores da unidade regional RJ tendo como referência as metas globais e 
institucionais. 

 
Justificativa: Cumprimento da Lei no 11.890/2008 que criou a Gratificação de Desempenho das 

Atividades Específicas do Ipea. 
 

Metodologia: Autoavaliação, Avaliação das Chefias Imediatas e Avaliação de Pares. 
 

Coordenador: CLEBER ALBERTO BARBOSA 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• MARIA HOSANA CARNEIRO DA CUNHA 
• ELIANA AZEVEDO PENNA 

 

Produtos: 
 

• Avaliação de Desempenho. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Portarias, normas, resolução e boletins internos 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Estágio Probatório. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Portarias, normas, resolução e boletins internos 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Progressão Funcional. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Portarias, normas, resolução e boletins internos 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000354/2013 - Capacitação de Servidores da unidade regional RJ 

 

Objetivo: Dotar o Ipea de ativo intelectuais para o desenvolvimento de suas ações, no âmbito 
da unidade regional RJ. 

 
Justificativa: Cumprir o que determina o Decreto no 5.707, de 23 de fevereiro de 2006. 

 
Metodologia: Divulgação da Agenda de Capacitação a cada semestre, oferecendo aos servidores do 

Ipea lotados na unidade regional RJ a possibilidade de escolherem os cursos 
prioritários para a sua formação. 

 
 

Coordenador: CLEBER ALBERTO BARBOSA 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
 

Equipe: 
• MARIA HOSANA CARNEIRO DA CUNHA 
• ELIANA AZEVEDO PENNA 
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Produtos: 
• Agenda de capacitação semestral. 

 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Portaria de afastamento do país. 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Portaria de licença capacitação. 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Contrato de Estágio Curricular Supervisionado. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000355/2013 - Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho na Unidade Regional RJ 

 

Objetivo:                 Proporcionar aos servidores e colaboradores lotados na unidade regional RJ, vivências 
de bem-estar, valorização no trabalho, integração, conscientização sobre a 
importância dos cuidados com a saúde, além de melhorias no contexto do trabalho. 

 

Justificativa:  
Realização de campanhas educativas, promoção de eventos em datas comemorativas. 

 

Metodologia: Atendimento à Portaria nº 22, de 16 de fevereiro de 2011 - Institucionaliza o 
Programa de Qualidade de Vida no Trabalho no Ipea. 

 
Coordenador: CLEBER ALBERTO BARBOSA 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
• MARIA HOSANA CARNEIRO DA CUNHA 
• ELIANA AZEVEDO PENNA 

 
Produtos: 

 

• Promoção de palestras motivacionais. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Realização de ações de reconhecimento dos servidores do Ipea. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Realização de ações de preparação para aposentadoria. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Desenvolver ações de acessibilidade. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000356/2013 - Elaboração da Proposta Orçamentária da Unidade Regional RJ 

 

Objetivo: Captar informações indispensáveis à elaboração da proposta orçamentária do Ipea 
para cada exercício no âmbito da unidade regional RJ. 

 
Justificativa: Disponibilizar instrumentos confiáveis para tomada de decisão no âmbito do Ipea. 

 
Metodologia: Segue orientação definida pelos órgãos centrais de orçamento, planejamento e 

finanças. 
 
 

Coordenador: CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 
 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização:  31/07/2014 
 

Equipe: 
• CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 
• CESAR WILSON ELIAS DOS SANTOS 
• JORGE ACACIO DE AZEVEDO SILVA 
• RAUL JOSE CORDEIRO LEMOS 
• ELIANA AZEVEDO PENNA 

 
Produtos: 

 

• Relatório anual da proposta orçamentária. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Relatórios técnicos e de gestão 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
 
 
Projeto P000357/2013 - Gestão de Aquisições da unidade do Ipea/RJ 

 

Objetivo: Realização de aquisições nos moldes das Leis nos 8.666/1993, 10.520/2002 e legislações 
relacionadas por meio de processos de licitação, inexigibilidade, dispensa de licitação e 
aditivos aos contratos vigentes, visando atender à demanda por diversos tipos de 
produtos que não possuem características de serviços continuados, conforme 
estabelecidos na IN SLTI nº 02/2008. 

 
Justificativa: Os processos de compras viabilizam a realização de muitos outros processos no Ipea. 

Para mais eficiência dos procedimentos, precisamos de um planejamento que permita 
à Administração definir quando estes produtos possam estar disponíveis. Busca-se, 
pois, o atendimento da eficiência administrativa, princípio que rege a administração 
pública. 

 
 

Metodologia: Atividade realizada com base nas legislações específicas para aquisições da 
Administração Pública Federal. 

 
Coordenador: ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES 

 
Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
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Equipe: 
• ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES 
• MARIA FERNANDA MESQUITA PESSOA 
• ELIANA AZEVEDO PENNA 

 
Produtos: 

 

• Processos diversos de dispensa de licitação por valor. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade média) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Aquisições de gêneros de consumo ou material permanente por Pregão ou SRP. 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Processos diversos de inexigibilidade e dispensa de licitação (exceto dispensa por valor). 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 1o/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 





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

(DIEST)
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CCEDE - COORDENAÇÃO DE CAPACIDADES ESTATAIS E DESENVOLVIMENTO 
 
Projeto P0008/2013 - Direitos humanos e desenvolvimento no Brasil: uma avaliação das políticas 
públicas e das bases de informações em direitos humanos 

 

Objetivo: Avaliar as políticas nacionais de direitos humanos sob a ótica de seus arranjos 
institucionais e bases de informações úteis à avaliação e ao monitoramento daquelas 
políticas. 

 
Justificativa: Os direitos humanos são um assunto reconhecidamente importante para o 

desenvolvimento, tomado em sentido amplo. Por sua vez, há boas razões teóricas 
para que as políticas de direitos humanos, como políticas de desenvolvimento, sejam 
integradas do ponto de vista de suas instituições, atores e fontes de informação. 
Ocorre que, no Brasil, há poucos estudos de avaliação do grau de coesão institucional 
das políticas nacionais de direitos humanos. Essa lacuna precisa ser preenchida. 

 
Metodologia: O trabalho procura mapear a rede de instituições subjacentes às políticas de direitos 

humanos, rede que pode ser descrita a partir de documentos oficiais, como o PNDH e 
o PPA. Faz-se também uma pesquisa própria para levantar outras iniciativas de direitos 
humanos em órgãos públicos federais. Com o auxílio do software Ucinet (análise de 
redes), pretende-se então "desenhar a arquitetura institucional" das políticas de 
direitos humanos, integrando instituições, atores e bases de informação do governo 
federal, estados e Mercosul, bem como calcular o grau de coesão/fragmentação dessa  
rede. Pretende-se também levantar as principais bases de dados em direitos humanos 
no Brasil e no âmbito do Mercosul, e, junto com o IPPDH (Argentina), propor formas de 
integração das mesmas. 

 
Coordenador: MAURICIO MOTA SABOYA PINHEIRO 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização:  26/12/2014 

 

Equipe: 
• MAURICIO MOTA SABOYA PINHEIRO 

 
Produtos: 

 
• Produto 3 - Texto para discussão "Direitos humanos e desenvolvimento no Brasil: o papel das 

instituições" 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Produto 6 - Texto para discussão "Direitos humanos e desenvolvimento no Brasil: o papel das 
instituições e sistemas de informação nas políticas públicas de direitos humanos" 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 26/12/2014 
 

• Produto 1 - Position paper contendo: a) um diagnóstico geral sobre os problemas do arcabouço 
institucional das políticas nacionais de direitos humanos; e b) proposições gerais para solucionar os 
problemas encontrados em (a) 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/03/2014 
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• Produto 4 - Position paper que contenha um diagnóstico acerca das principais bases de dados, 
informações e indicadores usados no acompanhamento, avaliação e monitoramento das políticas 
nacionais de direitos humanos 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 29/08/2014 
 

• Produto 5 - Seminário para a divulgação dos resultados da pesquisa, com convidados externos 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 27/11/2014 
 

• Produto 2 - Grupo de trabalho a ser organizado para o VIII Encontro Nacional da Associação Nacional 
de Direitos Humanos (ANDHEP), a se realizar de 28 a 30 de abril de 2014. 

 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 
 
Projeto P0009/2013 - Elementos para a reforma do Estado e da administração pública federal no 
Brasil do século XXI 

 

Objetivo: Analisar as transformações na administração pública na última década em áreas 
estratégicas do governo federal, identificando avanços e obstáculos, a fim de extrair 
elementos para qualificar o debate e subsidiar a reflexão para a reforma do Estado no 
Brasil do século XXI, de caráter republicano, democrático e desenvolvimentista. 

 
Justificativa: Quais as ações que estão sendo adotadas no âmbito da gestão pública com vistas a 

dotar o aparelho administrativo do Estado das capacidades necessárias para os 
desafios que se colocam? É possível identificar um projeto ou uma nova plataforma 
para a administração pública brasileira por trás das ações em curso? A especificidade 
deste projeto reside em seu caráter prospectivo e propositivo, em busca de inovações 
institucionais para o Estado democrático e desenvolvimentista do século XXI. 

 
Metodologia: Numa abordagem qualitativa e comparativa, o projeto será conduzido por meio de 

entrevistas com gestores públicos de alto e médio escalão da administração federal, 
da pesquisa documental e do estudo da literatura de ponta na área (administração 
pública, gestão pública e políticas públicas). Pretende-se identificar e avaliar as 
estruturas, processos e instrumentos de gestão adotados nas áreas estratégicas do 
governo federal (social, infraestrutura, econômica etc.). 

 
Coordenador: ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE 

 
Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização:  30/12/2014 

 

Equipe: 
• ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Artigo em boletim periódico do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
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• Produto 3 
 

Tipo: 

 
 
Nota técnica ou "position paper" 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 7 

 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 5 

 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 6 

 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 
 
Projeto P0032/2013 - Gestão na Justiça Federal 

 

Objetivo: Contribuição: avaliar as condições de acesso e propor indicadores para diagnóstico e 
avaliação do sistema de Justiça. 
Objetivos: determinar quais os modelos de gestão utilizados na Justiça Federal de 
Primeiro Grau, comparando-os em termos de efetividade, eficiência e qualidade das 
decisões; investigar questões de cultura organizacional e relacionamento 
intrainstitucional; realizar um benchmarking internacional em práticas de gestão da 
Justiça de Primeiro Grau. 

 
Justificativa: Esta nova parceria entre o CJF e o IPEA representa uma importante oportunidade para 

que se aprofundem os estudos já existentes sobre a Justiça Federal, utilizando bases 
de dados e empregando métodos e técnicas desenvolvidos ao longo das pesquisas 
conduzidas nos últimos cinco anos. 

 
Metodologia: Produção de dados primários em campo, consolidação de bases de dados secundários, 

etnografia de organizações judiciais e visitas técnicas a organismos internacionais. 
 

Coordenador: LUSENI MARIA CORDEIRO DE AQUINO 
 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização:  28/02/2015 
 

Equipe: 
• LUSENI MARIA CORDEIRO DE AQUINO 

 
Produtos: 

 

• RELATÓRIO SOBRE GESTÃO 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/09/2014 Data de Finalização: 31/10/2014 
 

• RELATÓRIO SOBRE BENCHMARKING 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/11/2014 Data de Finalização: 31/01/2015 
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• DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO SOBRE GESTÃO 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 31/10/2014 
 

• DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO SOBRE BENCHMARKING 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

• ACT CJF/IPEA 

 

Data de Início: 01/02/2015 Data de Finalização: 28/02/2015 

 

Tipo: 
 

Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 31/05/2014 
 

• BASE DE DADOS SOBRE VARAS FEDERAIS ORDINÁRIAS 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
 

• CONSOLIDAÇÃO DAS BASES DE DADOS PRIMÁRIAS 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 
 
 
Projeto P0037/2013 - Capacidades Estatais para o Desenvolvimento: vantagens institucionais 
comparativas em países emergentes 

 

Objetivo: Analisar as capacidades estatais e as vantagens institucionais comparativas do Brasil 
em relação a países emergentes (BRICS). 

 
Justificativa: Continuação do projeto em cooperação técnica com o BID, iniciado em agosto de 

2012. 
 

Metodologia: Análise qualitativo-comparativa, orientada por estudos de casos. 
 

Coordenador: ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 17/08/2014 
 

Equipe: 
• ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 17/08/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 17/08/2014 
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• Produto 3 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 4 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 17/08/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 5 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 17/08/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 6 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 17/08/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 7 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 17/08/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 8 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 17/08/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 9 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 17/08/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 10 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 17/08/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 12 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 17/08/2014 

 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 17/08/2014 
 

• Produto 11 - Evento internacional 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 17/08/2014 
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Projeto P0081/2013 - Projeto efetividade das conferências: uma proposta de análise 
 

Objetivo: Investigar a efetividade das conferências nacionais a partir da proposição de um 
modelo de análise. 

 
Justificativa: Apesar do crescente uso de conferências nacionais como instrumentos de promoção 

da participação social, não há clareza sobre o potencial inclusivo e democrático desses 
processos, nem sobre como impactam a gestão governamental. 

 
Metodologia: Dois momentos. Primeiro, buscaremos analisar a relação entre as propostas de 

conferências nacionais realizadas entre 2009 e 2011 e programas do governo federal. 
Isso será feito por meio de métodos quantitativos e qualitativos (análise documental e 
entrevistas). Em um segundo momento, de modo a complementar a análise, o 
objetivo será mapear a trajetória institucional de determinadas áreas e investigar a 
atuação e percepção de atores governamentais e sociais quanto aos processos 
conferenciais nessas áreas. Esse estudo será feito a partir de entrevistas e análise 
documental. 

 
Coordenador: JOANA LUIZA OLIVEIRA ALENCAR 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 

 
Equipe: 

• JOANA LUIZA OLIVEIRA ALENCAR 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 

 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
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Projeto P000113/2013 - O Desenvolvimento Sustentável e Modelos de Governança 
 

Objetivo: Este projeto tem como objetivo principal analisar a relação existente entre conceitos 
de desenvolvimento sustentável e governança. Busca-se a identificação das áreas 
onde o Brasil deve melhorar suas estruturas de governança com o fim último de 
elaborar e implementar políticas ambientais mais eficazes, eficientes e equitativas e 
legitimadas por processos democráticos. 

 
Justificativa: A grande maioria dos problemas ambientais, destacando-se mudança do clima e 

gestão de recursos hídricos, envolve múltiplos stakeholders, demandando, portanto, 
soluções de natureza coletiva. No caso do Brasil, cabe analisar se as políticas 
ambientais apresentam estruturas de governança adequadas a sua implementação. 
Em particular: a Política Nacional de Mudança do Clima, o Plano de Gestão dos 
Resíduos Sólidos e o próprio conceito de desenvolvimento sustentável adotado pelo 
IBGE. 

 
Metodologia: Quando se fala em governança do desenvolvimento sustentável, tem-se como foco 

principal a operacionalização deste conceito. Busca-se a compreensão sobre como as 
diferentes partes envolvidas neste processo interagem para o alcance do 
desenvolvimento sustentável (governo, ONGs, setor corporativo, consumidores etc.). 
A análise da interação entre estes agentes é fundamental para a implementação de 
modelos de desenvolvimento sustentável, e os diferentes modelos de governança 
possíveis (da hierarquia à deliberação) podem se revelar mais ou menos adequados 
de acordo com as condições concretas. 

 
Coordenador: MARIA BERNADETE GOMES PEREIRA GUTIERREZ 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 

 
Equipe: 

• MARIA BERNADETE GOMES PEREIRA GUTIERREZ 
 

Produtos: 
 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
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Projeto P000119/2013 - Análise Econômica da Defesa da Concorrência no Brasil 
 

Objetivo: Avaliação econômica de decisões recentes em defesa da concorrência, mais 
especificamente com o objetivo de verificação da ocorrência de erros tipo I e/ou II em 
decisões do Cade através da simulação ex-post de fusões em comparação com 
experimentos naturais: o processo de concentração aprovado. 

 
Justificativa: No momento institucional em que vivemos, uma reavaliação técnica de decisões de 

política pública de concorrência poderá contribuir para o aprimoramento do 
instrumental à disposição de futuras decisões do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (CADE), como órgão de Estado, em suas futuras composições. É de se 
notar que até o presente, reavaliação dessa natureza ainda não foi implementada, o 
que confere ineditismo ao trabalho que se propõe realizar.  

 
Metodologia: Simulação de fusões de firmas em oligopólio multiprodutoras que tomam decisões 

sobre preço, multiprodutoras, usando o sistema de demanda como um  logit aninhado 
e implementando a simulação em Stata. 

 
Coordenador: LÚCIA HELENA SALGADO 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/07/2014 

 
Equipe: 

• LÚCIA HELENA SALGADO 
 

Produtos: 
 

• Produto 3 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/07/2014 

 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/07/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 5 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/07/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/07/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/07/2014 
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Projeto P000231/2013 - Estado, Democracia e Desenvolvimento no Brasil Contemporâneo: arranjos 
institucionais de políticas críticas ao desenvolvimento 

 

Objetivo: Compreender quais são as principais mudanças e continuidades que marcam a atuação 
estatal no Brasil atual em relação aos períodos anteriores (“neoliberal” e “nacional-
desenvolvimentista”), analisando suas implicações para as políticas de 
desenvolvimento. Para tal, o projeto pretende desenvolver o conceito de capacidades 
estatais e a abordagem dos arranjos político-institucionais para a avaliação da 
implementação de políticas de desenvolvimento entendidas como estratégicas pelo 
governo federal. 

 
Justificativa: A perda de legitimidade política da agenda do Consenso de Washington e a crise 

financeira de 2008 trouxeram de volta a importância do Estado para o processo de 
desenvolvimento. No Brasil, verifica-se mudança na ação do Estado (ativismo) 
juntamente com a consolidação de instituições democráticas (pós-CF/1988). Assim, 
torna- se relevante compreender as capacidades de governo necessárias para condução 
dos complexos processos de transformação inerentes ao desenvolvimento em contexto 
de democracia. 

 
Metodologia: A pesquisa envolve basicamente a produção de estudos de caso (a partir de pesquisas 

de campo) e análise comparativa dos casos. Os casos envolvem: Programa Minha 
Casa, Minha Vida; Projeto de transposição do Rio São Francisco; Hidrelétrica de Belo 
Monte; revitalização da indústria naval; Programa Nacional de Produção e Uso do 
Biodiesel; Programa Brasil Maior; Programa Bolsa Família; Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, além de análises sobre a atuação do BNDES e da 
Petrobras. 

 
Coordenador: ROBERTO ROCHA COELHO PIRES 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 

 
Equipe: 

• ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE 
 

Produtos: 
 

• Produto 4 (nac. ou int.) 
 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis A1, A2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/03/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Produto 2 (interseções) 
 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis B1, B2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

• Produto 3 (cap. livro ind. naval-Diset) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 14/03/2014 
 

• Produto 1 (cap. livro inct-pped) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro externo 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 



104 Ciclo de Planejamento Estratégico do Ipea

• Produto 8 (ipsa) 
 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 6 

 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 7 

 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 
 

• Produto 5 (ENAP) 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 10/03/2014 
 
 
Projeto P000237/2013 - Avaliação do sistema de nomeação de ministros do Superior Tribunal de Justiça 

 

Objetivo: A Constituição Federal determina que, para o preenchimento de uma vaga de ministro 
do STJ, o plenário do tribunal deve submeter uma lista tríplice à Presidência da 
República para indicação de um nome. O objetivo da pesquisa é a sistematização de 
dados e avaliação do desempenho do sistema de nomeação de ministros do STJ desde 
a sua criação com a Constituição de 1988, visando construir diagnósticos precisos para 
compreender e aperfeiçoar o sistema. 

 
Justificativa: Apesar de a economia e a ciência política possuírem uma extensa bibliografia sobre 

sistemas de nomeação, existem apenas três artigos publicados que se dedicam 
especificamente a avaliar o sistema de lista tríplice. Esses artigos foram escritos pelo 
autor deste projeto em coautoria com o professor Salvador Barberà, da Universidade 
Autônoma de Barcelona. Dois deles estão publicados em revistas internacionais com 
conceito A pela Capes. 

 
Metodologia: Inicialmente serão levantados dados sobre as eleições de ministros do Superior 

Tribunal de Justiça a partir das atas das sessões do STJ.  Estas informações, acrescidas 
de dados sobre as características pessoais e profissionais dos indicados em lista tríplice 
e dos que foram nomeados ministros desde a criação do tribunal. Uma vez concluído 
o banco de dados, será elaborada uma resenha da literatura teórica sobre o 
funcionamento do sistema de lista tríplice, bem como serão definidas as estratégias 
para a avaliação do desempenho do sistema de nomeação de ministros do STJ. O 
resultado final consistirá de um banco de dados sobre resultados de eleições de 
ministros do STJ, uma resenha teórica sobre o sistema de nomeação destes ministros 
e uma análise empírica sobre o desempenho deste sistema. 

 
Coordenador: DANILO SANTA CRUZ COELHO 

 
Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização:  18/11/2014 

 

Equipe: 
• DANILO SANTA CRUZ COELHO 

 
Produtos: 
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• Produto 8 (ipsa) 
 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 6 

 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 7 

 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 
 

• Produto 5 (ENAP) 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 10/03/2014 
 
 
Projeto P000237/2013 - Avaliação do sistema de nomeação de ministros do Superior Tribunal de Justiça 

 

Objetivo: A Constituição Federal determina que, para o preenchimento de uma vaga de ministro 
do STJ, o plenário do tribunal deve submeter uma lista tríplice à Presidência da 
República para indicação de um nome. O objetivo da pesquisa é a sistematização de 
dados e avaliação do desempenho do sistema de nomeação de ministros do STJ desde 
a sua criação com a Constituição de 1988, visando construir diagnósticos precisos para 
compreender e aperfeiçoar o sistema. 

 
Justificativa: Apesar de a economia e a ciência política possuírem uma extensa bibliografia sobre 

sistemas de nomeação, existem apenas três artigos publicados que se dedicam 
especificamente a avaliar o sistema de lista tríplice. Esses artigos foram escritos pelo 
autor deste projeto em coautoria com o professor Salvador Barberà, da Universidade 
Autônoma de Barcelona. Dois deles estão publicados em revistas internacionais com 
conceito A pela Capes. 

 
Metodologia: Inicialmente serão levantados dados sobre as eleições de ministros do Superior 

Tribunal de Justiça a partir das atas das sessões do STJ.  Estas informações, acrescidas 
de dados sobre as características pessoais e profissionais dos indicados em lista tríplice 
e dos que foram nomeados ministros desde a criação do tribunal. Uma vez concluído 
o banco de dados, será elaborada uma resenha da literatura teórica sobre o 
funcionamento do sistema de lista tríplice, bem como serão definidas as estratégias 
para a avaliação do desempenho do sistema de nomeação de ministros do STJ. O 
resultado final consistirá de um banco de dados sobre resultados de eleições de 
ministros do STJ, uma resenha teórica sobre o sistema de nomeação destes ministros 
e uma análise empírica sobre o desempenho deste sistema. 

 
Coordenador: DANILO SANTA CRUZ COELHO 

 
Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização:  18/11/2014 

 

Equipe: 
• DANILO SANTA CRUZ COELHO 

 
Produtos: 
• Produto 1 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 01/10/2014 
 
 
Projeto P000241/2013 - Desenho Amostral do SIPS 

 

Objetivo: Reformular o desenho amostral das pesquisas de percepção conduzidas pelo IPEA 
(Sistema de Indicadores de Percepção Social). 

 
Justificativa: A produção de dados primários pelo IPEA através do Sistema de Indicadores de 

Percepção Social (SIPS) revelou-se um importante instrumento para complementar a 
informação de dados já coletados por outras instituições. A análise deste conjunto de 
dados contribui para o papel do IPEA de promover a produção de conhecimento e de 
subsidiar políticas governamentais. Devido à crescente utilização dos dados 
provenientes do SIPS, é necessário o aperfeiçoamento do desenho amostral das 
pesquisas de percepção. 

 
Metodologia: Revisão da literatura de Teoria da Amostragem e elaboração de sugestões de um 

novo desenho amostral. 
 

Coordenador: DANILO SANTA CRUZ COELHO 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização:  01/03/2014 
 

Equipe: 
• DANILO SANTA CRUZ COELHO 

 
Produtos: 

 

• Proposta de Plano Amostral para Pesquisas de Percepções 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 01/03/2014 
 

• Desenho Amostral para o SIPS 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 01/03/2014 
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Projeto P000248/2013 - Mercados para a sustentabilidade: explorando as sinergias entre as 
estratégias de governança corporativa e regulação para a inovação 

 

Objetivo: Identificar de que forma estratégias de governança sustentável não só criam 
mercados para sustentabilidade como levam a novas práticas e métodos em 
sintonia com o conceito de regulação indutora da inovação. 

 
Justificativa: Alguns mercados para sustentabilidade são bastante conhecidos: ecoeficiência, 

tecnologias limpas, eficiência energética, energia limpa etc. Entretanto, uma 
governança voltada para a sustentabilidade é capaz de levar a formas diferentes de 
doing business, resultando em inovação em processos e produtos, assim como novas 
formas de governança. 

 
Metodologia: As seguintes etapas metodológicas são vislumbradas, com efeito sinergético entre elas: 

a) survey sobre formas novas de governança, incluída a aderência das empresas ao 
Pacto Golbal da ONU de sustentabilidade; 
b) análise dos dados da PINTEC no componente inovação ambiental; 
c) análise dos projetos do MDL em seu componente inovação. 

 
Coordenador: MARIA BERNADETE GOMES PEREIRA GUTIERREZ 

 
Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• MARIA BERNADETE GOMES PEREIRA GUTIERREZ 

 
Produtos: 

 

• Produto 5 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis A1, A2 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 6 

 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000263/2013 - Explorando a Correlação entre Suicídios e Armas de Fogo: Duas Novas 
Proxies para a Prevalência das Armas de Fogo no Território 

 

Objetivo: Propor indicadores indiretos sobre quantidade relativa de armas de fogo em 
circulação entre diferentes localidades que levam em conta as características 
socioeconômicas das vítimas e o caráter não determinístico dos suicídios. 

 
Justificativa: A proporção de vítimas que utilizaram arma de fogo ao cometer suicídio em relação 

ao total de suicídios (SPAF) é considerada a melhor medida indireta da quantidade 
relativa de armas de fogo em circulação entre diferentes localidades. Este indicador, 
contudo, é pouco acurado para o caso de municípios com baixa densidade 
populacional, tendo em vista ser o suicídio um evento raro. 

 
Metodologia: Os indicadores levarão em conta as características socioeconômicas das vítimas e o 

caráter não determinístico dos suicídios. Condicional a este conjunto informacional, as 
medidas serão construídas com base na diferença entre os valores esperados e a 
proporção observada de SPAF. A fim de avaliar as proxies propostas, utilizaremos os 
microdados de suicídios do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do 
Ministério da Saúde do Brasil no período de 1999 a 2010. 

 
Coordenador: DANILO SANTA CRUZ COELHO 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 19/11/2014 

 
Equipe: 

• DANILO SANTA CRUZ COELHO 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 19/11/2014 
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Projeto P000281/2013 - Mecanismos de sinalização, autosseleção e efeito-rede e seu emprego nas 
políticas públicas 

 

Objetivo:              Identificar orientações e procedimentos institucionais e culturais para a formulação, 
execução e monitoramento das políticas públicas e da política de desenvolvimento, 
assim contribuindo para fortalecer as capacidades estatais. 

 
Justificativa: Para o desenho e reforma de instituições pertinentes às políticas públicas, é 

importante conhecer mecanismos econômicos, sociais e culturais que formam 
instituições, que afetam suas operações e seus níveis de efetividade. Os mecanismos 
são úteis na formulação, na constituição e na reforma de instituições pertinentes às 
políticas públicas no Brasil, particularmente quanto a aspectos das relações Estado- 
sociedade, das limitações ou alcances das capacidades estatais para o 
desenvolvimento. 

 
Metodologia: O trabalho de pesquisa se fará com base nos estudos técnicos existentes em análise 

institucional (Menard e Shirely; Hodgson), economia comportamental (Behavioral 
economics) e precursores desta (Spence; Akerlof; Ainsle), bem como teorias de 
costumes sociais debatidas em antropologia cultural (Harris; Kappeler e Silk; Villareal; 
Boyd e Richerson), psicologia social (Dawes; Gilovich), sociologia da ação coletiva 
(Oliver; Marwell; Hechter) e psicologia evolucionária (Cosmides e Tooby). Nas ideias 
desses estudos, buscar-se-á o que pode ser útil às instituições pertinentes às políticas 
públicas no Brasil. 

 
Coordenador: VALDIR RAMALHO DE MELO 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 

 
Equipe: 

• MAURICIO MOTA SABOYA PINHEIRO 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 
 
 
Projeto P000290/2013 - Boletim de Análise Político-Institucional 

 
 
 

Coordenador: JOANA LUIZA OLIVEIRA ALENCAR 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
 

Equipe: 
• JOANA LUIZA OLIVEIRA ALENCAR 
• MARIA BERNADETE GOMES PEREIRA GUTIERREZ 
• LUSENI MARIA CORDEIRO DE AQUINO 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Organização ou edição de periódico do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
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• Produto 2 
 

Tipo: 

 
 
Organização ou edição de periódico do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000313/2013 - Cenários para a política de interiorização da Defensoria Pública da União 

 

Objetivo: Com base em diferentes critérios e indicadores-chave, traçar alguns cenários para 
subsidiar o plano de interiorização da Defensoria Pública da União (DPU). 

 
Justificativa: Instituída em 1994, a DPU tem como missão prestar assistência jurídica, perante a 

Justiça da União, aos cidadãos de baixa renda. Em meio ao processo de estruturação 
do órgão, prevê-se a instalação de 207 novas unidades no país nos próximos anos. A 
Diest foi procurada para auxiliar, por meio de critérios técnicos, na identificação das 
localidades que deverão ser atendidas, tendo aceitado a proposta em virtude da 
afinidade do tema com a agenda de trabalho da Diretoria. 

 
Metodologia: A proposta de trabalho consiste na elaboração de cenários relacionados às perspectivas 

de manutenção, inflexão ou completa reorientação do padrão atual de atuação da 
DPU, os quais serão submetidos à apreciação da alta direção do órgão para o devido 
processo decisório. A metodologia prevê a construção de (ao menos) quatro cenários a 
partir da correlação entre diferentes metas de atendimento (orientadas por critérios 
como satisfação da demanda atual e tendencial, incorporação de outros públicos-alvo, 
diversificação da pauta temática e ampliação da atuação extrajudicial), dados 
fornecidos pelos sistemas de acompanhamento da atuação dos integrantes da DPU e 
indicadores socioeconômicos e institucionais territorializados, que são disponibilizados 
por diferentes bases de dados governamentais. 

 
Coordenador: LUSENI MARIA CORDEIRO DE AQUINO 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/03/2014 

 

Equipe: 
• LUSENI MARIA CORDEIRO DE AQUINO 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Nota técnica ou "position paper" 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
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Projeto P000332/2013 - Comissão de Ética 
 

Objetivo: Cumprir o disposto no Código de Ética do Ipea. Comissão nomeada por Portaria IPEA 
nº 416, de 20/12/2011. 

 
Justificativa: Além dos trabalhos inerentes à Comissão, em 2014 será elaborada nova proposta de 

Código, com vistas a incorporar dimensões hoje não consideradas. Ademais, a CE 
deverá se adaptar ao disposto na Portaria Interministerial CGU/MP nº 333, de 
19/09/2013, que trata da implementação da Lei nº 12.813/2013 - Conflitos de 
Interesses na Administração Pública Federal. 

 
Metodologia: Leituras, discussões e elaboração de pareceres e propostas. 

 

Coordenador: RONALDO COUTINHO GARCIA 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 20/12/2014 
 

Equipe: 
• MAURICIO MOTA SABOYA PINHEIRO 
• PAULO DE TARSO FRAZÃO SOARES LINHARES 

 
Produtos: 

 

• Pareceres, recomendações, proposta de novo Código de Ética, normativas sobre Conflito de 
Interesses. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 20/12/2014 
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CIPAF - COORDENAÇÃO DE INSTITUIÇÕES POLÍTICAS, PARTICIPAÇÃO E FEDERALISMO 
Projeto P0020/2013 - Gasto público, desigualdades regionais e arranjos federativos no Brasil 

 

Objetivo: Analisar as despesas públicas executadas no território nacional em diversos níveis 
(municipal, estadual, regional e nacional), observando os padrões do ponto de vista da 
sua distribuição espacial, avaliando sua capacidade de redução das desigualdades 
regionais e, por fim, identificando possíveis arranjos federativos alternativos entre 
União, Estado e/ou Municípios capazes de aumentar a eficiência e a efetividade de 
políticas públicas na provisão de bens e serviços públicos para a sociedade. 

 
Justificativa: O debate sobre o problema fiscal brasileiro está mais focado no equilíbrio 

orçamentário e em visões macroeconômicas e setoriais do comportamento do gasto 
público, em particular. Existe espaço nesse tema, portanto, para uma avaliação 
mais detida do papel do gasto público como contraparte da demanda social e regional 
por bens e serviços públicos. Ainda, esse debate precisa considerar a relação entre as 
responsabilidades dos entes federativos nessa provisão e a execução das políticas 
públicas. 

 
Metodologia: O gasto público é analisado a partir de dados municipais das despesas orçamentárias 

disponibilizados pela STN. Os dados são analisados em diversos outros níveis: 
estadual, regional e nacional, bem como em termos funcionais (setoriais) e por 
natureza da despesa. O gasto é correlacionado com outras variáveis socioeconômicas 
na análise das suas relações com a provisão de bens e serviços públicos e a demanda 
social e regional específica, bem como com a dinâmica social e econômica local e 
regional. São exemplos desses indicadores: PIB, população, IDH-M, entre outros. 
Métodos econométricos espaciais e georreferenciados são utilizados para a melhor 
avaliação do comportamento do gasto no território nacional, em composição de 
camadas com arranjos federativos (consórcios, RIDE, RM, por exemplo). 

 
Coordenador: CONSTANTINO CRONEMBERGER MENDES 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2015 

 
Equipe: 

• CONSTANTINO CRONEMBERGER MENDES 
 

Produtos: 
 

• Produto 4 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 13 

 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 02/08/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 02/06/2015 Data de Finalização: 30/06/2015 

 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 10 

 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 01/03/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/08/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
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• Produto 12 
 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis B1, B2 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 11 

 

Data de Início: 01/08/2015 Data de Finalização: 30/12/2015 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 2 

 

Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 

 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 3 

 

Data de Início: 02/03/2014 Data de Finalização: 02/04/2014 

 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 6 

 

Data de Início: 01/06/2015 Data de Finalização: 30/12/2015 

 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo, com aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 
• Produto 5 

 

Data de Início: 01/11/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 8 

 

Data de Início: 01/12/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 7 

 

Data de Início: 02/04/2014 Data de Finalização: 02/05/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 9 

 

Data de Início: 01/01/2015 Data de Finalização: 01/06/2015 

 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/05/2014 Data de Finalização: 02/06/2014 
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Projeto P0026/2013 - A ocupação dos cargos de confiança na administração federal: política  
e burocracia 

 

Objetivo: Analisar a rotatividade dos cargos DAS da  administração federal do governo FHC ao 
governo Dilma. Avaliar o papel desempenhado por mudanças partidárias, faccionais 
sobre critérios de nomeação. Analisar as estratégias de coordenação da coalizão de 
governo. Construir dados que permitam verificar a relação entre burocracia de 
carreira e taxa de execução orçamentária em diferentes áreas do governo. 

 
Justificativa: A pesquisa permitirá compreender o papel de critérios político-partidários na 

formação da alta burocracia federal. 
Pretende-se que as informações reunidas permitam compreender: 
a) o espaço dos partidos políticos na formulação das políticas federais; 
b) o papel da divisão dos cargos na construção de coalizões governativas majoritárias; 
c) o papel que a rotatividade dos cargos e os padrões de ocupação (políticos, técnicos 
etc.) exercem sobre o ciclo das políticas públicas. 

 
Metodologia: 1) Análise quantitativa a partir da montagem de três bases de dados inéditas. A 

primeira com dados relativos à rotatividade dos DAS de 1999 a 2012. A segunda base 
organiza dados sobre ministros e secretários executivos, respectivas filiações 
partidárias (se houver) e data de entrada e saída. A terceira base organiza dados de 
nomeados para DAS e respectivas filiações partidárias. 
2) Análise de dados qualitativos coletados em entrevistas realizadas com (ex)membros 
da alta burocracia federal (incluídos 40 secretários executivos e Casa Civil) e líderes de 
partidos da coalizão governista de diferentes governos. 
3) Dois estudos de caso (dois ministérios), visando comparar origem, 
reprodução/mudança das burocracias em dois diferentes ministérios. 

 
Coordenador: FELIX GARCIA LOPEZ JUNIOR 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 

 
Equipe: 

• ACIR DOS SANTOS ALMEIDA 
 

Produtos: 
 

• Resumo dos principais resultados da pesquisa em texto sintético para o BAPI 
 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 
 

• Espera-se organizar dados para maior divulgação dos resultados da pesquisa em uma revista de 
circulação geral, desejavelmente a revista Desafios 

 

Tipo: 
 

Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 
 

• Artigo analisando o efeito de diferentes variáveis políticas e institucionais sobre as taxas de 
rotatividade nos cargos DAS. 

 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis A1, A2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/05/2013 Data de Finalização: 19/12/2014 
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• Artigo descritivo sobre taxas de rotatividade a ser publicado na Revista do Serviço Público 
 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis B1, B2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Capítulo para o livro que organizaremos com os resultados da pesquisa sobre ocupação de cargos. 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Capítulo para o livro sobre Estudos Presidenciais, coordenado pelo TPP Antonio Lassance 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro externo 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

• Organização de um livro que apresente, de forma orgânica, os resultados das 5 pesquisas conduzidas 
no âmbito do projeto, que se iniciou em 2013. 

 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/05/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 
 

• Apresentação do artigo sobre rotatividade na ABCP, a ser realizada em Brasília. 
 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 
 

• Organização de um seminário para discussão dos resultados da pesquisa. Espera-se realizá-lo na Escola 
de Administração Pública da FGV-SP 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/03/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Organização de seminário para divulgação dos resultados de pesquisa. Espera-se realizá-lo no Rio de 
Janeiro, preferencialmente em instituição de ensino superior com programa de doutorado em Ciência 
Política 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 29/08/2014 
 

• Espera-se aprovar uma mesa temática sobre o tema política e burocracia no Congresso CONSAD 
(Conselho Nacional dos Secretários da Administração) 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 25/03/2014 Data de Finalização: 27/03/2014 
 

• Base de dados nominal a ser construída por meio de raspagem de dados do DOU com as nomeações 
para cargos DAS entre 1994 e 1998 (os dados irão ampliar a série da base SIAPE, que se inicia em 1999) 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 
 

• Base de dados nominal indicando a rotatividade dos nomeados para cargos DAS de 1999 a 2012 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 
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• Organização de uma sessão temática sobre (metodologias de análise das) nomeações políticas para 
cargos da burocracia a ocorrer no 18º Congresso Mundial de Sociologia em Yokohama, no Japão. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/07/2014 Data de Finalização: 19/07/2014 
 
 

Projeto P0032/2013 - A política das medidas provisórias 
 

Objetivo: Explicar por que os presidentes brasileiros frequentemente utilizam a medida 
provisória (MP) em vez do projeto de lei (PL) como instrumento de proposição de lei 
e avaliar os potenciais efeitos do uso da MP sobre a estabilidade da lei e sobre a 
execução do orçamento. 

 
Justificativa: As causas e consequências do uso de MPs são motivo de intenso debate político. 

Todavia, o conhecimento existente sobre estas questões ainda é inconclusivo. Uma 
contribuição neste sentido servirá para informar o debate político e institucional e, de 
forma mais geral, lançar luz sobre as relações Executivo-Legislativo no pós-1988. 
Contribuições estratégicas: avaliar a efetividade das instituições representativas; 
produzir bases de dados primários e secundários. 

 
Metodologia: Para teste das hipóteses sobre o uso da MP, serão estimados modelos econométricos 

utilizando-se dados sobre as proposições de lei do Executivo editadas desde 1989 até 
2012. Adicionalmente, serão analisadas (qualitativamente) as trajetórias legislativas 
de algumas proposições relevantes, para evidenciar os mecanismos causais 
subjacentes àquelas hipóteses. Para avaliação do impacto sobre a estabilidade das 
leis, serão estimados modelos econométricos da duração da lei, com o tipo de 
instrumento (MP ou PL) como tratamento. Para avaliação do impacto orçamentário, 
serão estimados modelos da coalescência entre o orçamento executado e o inicial, 
com o volume anual de créditos abertos por meio de MP como tratamento. Os dados 
serão coletados nos sítios da Câmara dos Deputados e do Senado. 

 
Coordenador: ACIR DOS SANTOS ALMEIDA 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização:  15/12/2015 

 

Equipe: 
• ACIR DOS SANTOS ALMEIDA 

 
Produtos: 

 

• TD Avaliação do impacto do uso da MP sobre o orçamento 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 12/12/2014 
 

• TD Avaliação do impacto do uso da MP sobre a estabilidade da lei 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 30/06/2015 
 

• Artigo Avaliação do impacto do uso da MP sobre o orçamento 
 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis A1, A2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/02/2015 Data de Finalização: 30/06/2015 
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• Artigo Avaliação do impacto do uso da MP sobre a estabilidade da lei 
 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis A1, A2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2015 Data de Finalização: 15/12/2015 
 
 
Projeto P0036/2013 - Seminários Diest 

 

Objetivo: Discutir e validar internamente as pesquisas executadas na diretoria; conhecer e 
discutir pesquisas de atores externos. 

 
Justificativa: Os seminários servem para aprimorar os trabalhos desenvolvidos pela Diest e, em 

última instância, a sua parcela da produção do Ipea. A contribuição estratégica dos 
seminários está no fato de eles servirem de meios para se aprimorarem e 
validarem os produtos finais da diretoria. 

 
Metodologia: Reuniões semanais com os técnicos da Diest, para apresentação e discussão de 

trabalhos internos ou externos. 
 

Coordenador: ACIR DOS SANTOS ALMEIDA 
 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização:  15/12/2014 
 

Equipe: 
• ACIR DOS SANTOS ALMEIDA 

 
Produtos: 

 

• Seminário 1 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 

• Seminário 2 

 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 

• Seminário 3 

 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 

• Seminário 4 

 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 

• Seminário 5 

 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 

• Seminário 6 

 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
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• Seminário 7 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 
• Seminário 8 

 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 
• Seminário 9 

 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 
• Seminário 10 

 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 
• Seminário 11 

 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 
• Seminário 12 

 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 
• Seminário 13 

 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 
• Seminário 14 

 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 
• Seminário 15 

 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 
• Seminário 16 

 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 
• Seminário 17 

 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 15/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 15/12/2014 
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• Seminário 18 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 

• Seminário 19 

 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 15/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 

• Seminário 20 

 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 15/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 15/12/2014 
 
 

Projeto P0056/2013 - A representação política no nível municipal 
 

Objetivo: Sistematizar e analisar dados sobre a atividade dos vereadores nas seguintes 
dimensões: 
a) percepções sobre democracia e confiança; 
b) papéis relativos de Estado e mercado; 
c) reforma política; 
d) estratégias de campanha eleitoral; 
e) funcionamento do Legislativo municipal; 
g) modelos de representação política e relação com eleitores; 
h) relação entre os poderes Executivo e Legislativo municipais. 

 
Justificativa: A pesquisa proposta permitirá ampliar o escopo das pesquisas sobre política municipal 

já realizadas na Diest e incorporará outras dimensões à análise. Estudos sobre política 
municipal são fundamentais para qualificar o debate sobre a democracia brasileira 
contemporânea. 
Objetivo estratégico a ser alcançado: avaliar efetividade das instâncias representativas; 
produzir bases de dados primárias; diagnosticar problemas e propor instrumentos de 
aperfeiçoamento institucional essenciais ao desenvolvimento do país. 

 
Metodologia: Aplicação de survey aos vereadores de 78 municípios de Minas Gerais, que é a 

amostra definida em função de algumas variáveis socioeconômicas. À aplicação do 
survey sucederá coleta de informações sobre a produção legislativa do ano anterior 
do mandato dos vereadores. Os dados ensejarão análises quantitativas sobre as 
questões elencadas no objetivo da pesquisa. Além do survey, espera-se utilizar dados 
reunidos pelo Interlegis (também de survey), que seriam complementares e, 
eventualmente, permitiriam extrapolar alguns achados extraídos dos dados de survey. 

 
Coordenador: FELIX GARCIA LOPEZ JUNIOR 

 
Data de Início: 15/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 

 
Equipe: 

• ACIR DOS SANTOS ALMEIDA 
 

Produtos: 
 

• TD com análise mais ampla (incluindo survey e dados Interlegis) da pesquisa, possivelmente incluindo 
dados organizados em anos anteriores de pesquisas realizadas pela Diest 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/11/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 
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• Texto-resumo da análise dos resultados da pesquisa, em particular, do survey, a ser submetido para 
publicação no BAPI/Diest 

 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 07/11/2014 
 

• Artigo para periódico na área de ciência política 
 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis A1, A2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 
 

• Capítulo para livro "A representação política municipal". Trata-se de texto que versa sobre a tipologia 
criada por Lopez e Almeida (2012) sobre os tipos de representação política, e especifica a relevância da 
atividade de mediação política dos vereadores. O livro será organizado por Marta Rocha e Maria 
Teresa Kerbauy. 

Tipo: 
 

Capítulo de livro externo 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/01/2014 Data de Finalização: 01/07/2014 
 

• Apresentação de artigo com resultado sintético de pesquisa em fórum especializado (exemplo: 
ANPOCS) 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 11/08/2014 Data de Finalização: 31/10/2014 
 

• Seminário em conjunto com UFJF e Interlegis para apresentação dos resultados da pesquisa survey (e, 
eventualmente, dados disponibilizados pelo Interlegis) 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 03/11/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
 

• TC com UJFJ (com a qual já temos ACT) e Interlegis para definir os termos da cooperação, 
financiamento e obrigações de pesquisa 

 

Tipo: 
 

Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

• Tratamento e disponibilização das bases de dados primárias geradas pelo Interlegis 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 19/10/2014 
 

• Organização das bases de dados geradas para disponibilizar no BBE. Esta base refere-se à pesquisa 
survey 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 17/10/2014 
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Projeto P000277/2013 - Grupo de Trabalho sobre Federalismo 
 

Objetivo: Realizar atividades de grupo de trabalho de pesquisa interdiretorias na área de 
federalismo, incluindo a análise da MUNIC/IBGE, estudos sobre a criação de novos 
entes federativos (municípios ou estados) e a criação de indicadores municipais de 
governo aberto. 

 
Justificativa: Implementação da Portaria Ipea de constituição do grupo de trabalho sobre 

federalismo, constituído por técnicos de diversas diretorias, com diferentes temáticas 
e visões sobre o tema. Trata-se de projeto com capacidade de criar sinergia entre os 
diversos projetos de pesquisa desenvolvidos nas diretorias para discussão no âmbito 
do grupo de trabalho, permitindo o entendimento das diversas abordagens envolvidas 
nas temáticas, bem como a constituição de consolidações institucionais sobre o tema. 

 
Metodologia: Diversas. 

 

Coordenador: CONSTANTINO CRONEMBERGER MENDES 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2015 
 

Equipe: 
• CONSTANTINO CRONEMBERGER MENDES 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Organização ou edição de livro 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 02/06/2015 Data de Finalização: 30/12/2015 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 02/12/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 02/12/2015 Data de Finalização: 30/12/2015 

 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/06/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
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Projeto P000321/2013 - Subsídios Metodológicos e Organizativos para a Elaboração do PPA 2016-2019 
 

Objetivo: Oferecer ao Ministério do Planejamento/SPI sugestões de natureza conceitual, 
metodológica e organizativa com vistas a tornar o plano mais estratégico e facilitar a 
sua gestão (incluindo monitoramento e avaliação). 

 
Justificativa: A elaboração dos diversos PPAs tem mostrado a necessidade de superar deficiências 

diversas que os tornam pouco importantes para a Alta Direção do governo. Tais 
deficiências decorrem do seu caráter exaustivo, do seu forte conteúdo 
orçamentário, da dificuldade em explicitar as prioridades governamentais e da 
quase impossibilidade de ser gerido estrategicamente. 

 
Metodologia: Identificar as lacunas conceituais, as falhas metodológicas e as deficiências 

organizativas apresentadas pelos diversos PPAs. Realizar entrevistas com dirigentes e 
gestores com vistas a validar/corrigir a avaliação feita. Realizar oficinas de trabalho 
com gestores e técnicos para discutir aperfeiçoamentos/mudanças conceituais, 
metodológicas e organizativas. 
Serão utilizadas informações constantes de sistemas informatizados do 
MP/SPI/SOF, como o antigo SigPlan e o atual SIOP. 

 
Coordenador: RONALDO COUTINHO GARCIA 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2015 

 
Equipe: 

• JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO JUNIOR 
 

Produtos: 
 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 5 

 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 21/12/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2015 

 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 

 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 7 

 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2015 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2015 

 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
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• Produto 6 
 

Tipo: 

 
 
Organização de oficina de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/09/2015 
 
 
Projeto P000391/2013 - Avaliação do sistema prisional brasileiro 

 

Objetivo: Avaliar as condições do sistema prisional brasileiro segundo os parâmetros definidos 
pelos marcos legais no Brasil  - Lei de Execuções Penais, Estatuto da Criança e do 
Adolescente e Resoluções diversas do CNCPC - e marcos internacionais - como o 
"Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners", da Organização das Nações 
Unidas. 

 
Justificativa: As inúmeras evidências acerca da falência do sistema prisional brasileiro, aliadas a 

evidências acerca de violações de direitos humanos, justificam uma investigação do 
tema. É importante mensurar se o sistema prisional brasileiro atende minimamente 
os padrões previstos pelas leis penais e garantias universais associadas aos direitos 
humanos. 

 
Metodologia: O método se baseia na análise de uma base de dados produzida pelo Ministério 

Público Brasileiro, que inspeciona anualmente mais de 1.700 estabelecimentos 
prisionais. A partir desta base de informações, pretendemos propor índices que 
meçam o grau de cumprimento dos referidos marcos legais, por estabelecimento - 
utilizando métodos estatísticos diversos, incluindo análise multivariada. A partir da 
mensuração do "desempenho" dos estabelecimentos prisionais, pretende-se oferecer 
uma análise estatística para entender a natureza dos fatores que explicam um maior 
ou um menor grau de cumprimento das leis penais e de direitos humanos. 

 
Coordenador: ALEXANDRE SAMY DE CASTRO 

 
Data de Início: 03/12/2013 Data de Finalização:  03/10/2014 

 

Equipe: 
• ALEXANDRE SAMY DE CASTRO 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 03/12/2013 Data de Finalização: 03/10/2014 

 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 03/12/2013 Data de Finalização: 03/10/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 03/12/2013 Data de Finalização: 03/10/2014 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 03/12/2013 Data de Finalização: 03/10/2014 
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Projeto P00009/2014 - Dimensionamento do estoque de processos judiciais em segunda instância no 
TJSP com estudo da evolução no período de 2006 a 2012 e estimativa para os próximos 10 anos 

 

Objetivo: Dimensionar com precisão o estoque de processos judiciais em segunda instância no 
TJSP, estudando a evolução no período 2006/2012 e estimando o estoque para os 
próximos 10 anos. 

 
Justificativa: Convênio TJSP/IPEA n. 11/2014. 

 
Metodologia: A definir. 

 

Coordenador: ALEXANDRE SAMY DE CASTRO 
 

Data de Início: 11/02/2014 Data de Finalização: 11/10/2014 
 

Equipe: 
• ALEXANDRE SAMY DE CASTRO 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 11/02/2014 Data de Finalização: 11/05/2014 

 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 11/02/2014 Data de Finalização: 11/10/2014 
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CORDI - COORDENAÇÃO DE REGULAÇÃO E DESENHO DE INSTITUIÇÕES 
Projeto P0063/2013 - Estudos presidenciais: agendas, instituições políticas do Estado e 
desenvolvimento brasileiro 

 

Objetivo: Contribuir para a qualificação do debate público sobre o desenvolvimento do País e da 
ação do Estado, de modo a: 
- oferecer conclusões sobre o papel das organizações do Estado, mais 
especificamente, da Presidência da República, na promoção do desenvolvimento do 
País; 
- manter o quadro técnico do Ipea informado e atualizado sobre a agenda institucional 
de políticas públicas; 
- produzir diagnósticos sistemáticos sobre os principais problemas que impactem a 
agenda prioritária do Estado Federal. 

 
Justificativa: O projeto se justifica por estar alinhado ao planejamento estratégico do Ipea. Busca 

oferecer diagnósticos e análises propositivas sobre as políticas essenciais ao 
desenvolvimento brasileiro e produzir conhecimentos úteis ao assessoramento do 
próprio Ipea, da SAE e da Presidência da República em temas estratégicos. 

 
Metodologia: Análise institucional, tendo como referenciais o institucionalismo histórico e modelos 

de análise de atores em políticas públicas ("Advocacy Coalition Framework"). 
Conforme os diferentes produtos, o projeto se vale de métodos e técnicas variados, 
como o mapeamento de atores e de rastreamento de agendas, o acompanhamento 
da produção institucional (decretos e iniciativas legislativas do Executivo em 
tramitação no Congresso Nacional), a análise exploratória de dados, consultas 
(entrevistas abertas) com atores relevantes identificados em pelo menos cinco áreas: 
os atores do "triângulo de ferro" das políticas públicas (dirigentes políticos, burocratas 
e grupos de interesse), especialistas (principalmente os do próprio Ipea) e mídia 
especializada. 

 
Coordenador: ANTONIO ERNESTO LASSANCE DE ALBUQUERQUE JUNIOR 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2015 

 
Equipe: 

• ANTONIO ERNESTO LASSANCE DE ALBUQUERQUE JUNIOR 
• FELIX GARCIA LOPEZ JUNIOR 
• FABIO COSTA MORAIS DE SA E SILVA 

 
Produtos: 

 

• Produto 6 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 29 

 

Data de Início: 30/09/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 49 

 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 01/12/2015 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 30/05/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
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• Produto 50 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 51 

 

Data de Início: 30/12/2014 Data de Finalização: 30/03/2015 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 1 

 

Data de Início: 30/03/2015 Data de Finalização: 01/12/2015 

 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 3 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 03/03/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 2 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 01/03/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis B1, B2 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 4 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 43 

 

Data de Início: 08/11/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização ou edição de periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 44 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 

 

Tipo: 
 

Organização ou edição de periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 45 

 

Data de Início: 30/04/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização ou edição de periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 46 

 

Data de Início: 31/12/2014 Data de Finalização: 30/06/2015 

 

Tipo: 
 

Organização ou edição de periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 15 

 

Data de Início: 30/06/2015 Data de Finalização: 01/12/2015 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 29/11/2013 
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• Produto 16 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 17 

 

Data de Início: 29/11/2013 Data de Finalização: 11/12/2013 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 18 

 

Data de Início: 11/12/2013 Data de Finalização: 31/01/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 19 

 

Data de Início: 31/01/2014 Data de Finalização: 28/02/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 20 

 

Data de Início: 28/02/2014 Data de Finalização: 30/03/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 21 

 

Data de Início: 30/03/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 22 

 

Data de Início: 30/04/2014 Data de Finalização: 30/05/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 23 

 

Data de Início: 30/05/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 24 

 

Data de Início: 30/06/2014 Data de Finalização: 30/07/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 25 

 

Data de Início: 30/07/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 26 

 

Data de Início: 30/08/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 30/09/2014 Data de Finalização: 30/10/2014 
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• Produto 27 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 28 

 

Data de Início: 30/10/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 30 

 

Data de Início: 30/11/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 32 

 

Data de Início: 30/12/2014 Data de Finalização: 30/01/2015 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 33 

 

Data de Início: 01/12/2015 Data de Finalização: 01/12/2015 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 34 

 

Data de Início: 28/02/2015 Data de Finalização: 30/03/2015 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 35 

 

Data de Início: 30/03/2015 Data de Finalização: 30/04/2015 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 36 

 

Data de Início: 30/04/2015 Data de Finalização: 30/05/2015 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 37 

 

Data de Início: 30/05/2015 Data de Finalização: 30/06/2015 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 38 

 

Data de Início: 30/06/2015 Data de Finalização: 30/07/2015 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 39 

 

Data de Início: 30/07/2015 Data de Finalização: 30/08/2015 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 30/08/2015 Data de Finalização: 30/09/2015 
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• Produto 40 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 41 

 

Data de Início: 30/09/2015 Data de Finalização: 30/10/2015 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 42 

 

Data de Início: 30/10/2015 Data de Finalização: 30/11/2015 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 8 

 

Data de Início: 30/11/2015 Data de Finalização: 01/12/2015 

 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 
• Produto 7 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2015 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 10 

 

Data de Início: 31/03/2014 Data de Finalização: 01/12/2015 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 9 

 

Data de Início: 30/11/2013 Data de Finalização: 01/03/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 11 

 

Data de Início: 08/11/2014 Data de Finalização: 01/09/2015 

 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 47 

 

Data de Início: 30/11/2013 Data de Finalização: 28/02/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 48 

 

Data de Início: 28/02/2014 Data de Finalização: 30/05/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 12 

 

Data de Início: 30/05/2014 Data de Finalização: 30/10/2014 

 

Tipo: 
 

Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 08/11/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 
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• Produto 13 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média) 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 14 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 01/07/2015 

 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 30/08/2014 Data de Finalização: 01/10/2015 
 
 
Projeto P0069/2013 - Representação do IPEA junto ao Sistema de Assessoramento Federativo do 
Governo Federal, coordenado pela Subchefia de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações 
Institucionais da Presidência da República (SRI) 

 

Objetivo: Produzir diagnósticos sistemáticos sobre os principais problemas que impactem na 
agenda prioritária do Estado Federal no que se refere aos temas relevantes da agenda 
federativa. 

 
Justificativa: O projeto se justifica por estar alinhado ao planejamento estratégico do IPEA. A SRI é 

órgão da Presidência da República, cujo relacionamento reforça a inserção 
institucional do IPEA junto a este órgão e aos demais presentes no SASF. O 
acompanhamento desse fórum se coaduna com a própria missão da Diest. Permite, 
em retorno, manter o quadro técnico do Ipea (especialmente no âmbito da Diest) 
informado e atualizado sobre a agenda institucional de políticas públicas. 

 
Metodologia: Representação. 

 

Coordenador: ANTONIO ERNESTO LASSANCE DE ALBUQUERQUE JUNIOR 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
 

Equipe: 
• ANTONIO ERNESTO LASSANCE DE ALBUQUERQUE JUNIOR 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Representação do IPEA junto a outras instituições 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
 

• A representação é mensal. A reunião do Sistema de Assessoramento Federativo do Governo Federal 
ocorre toda primeira terça-feira de cada mês. 

 

Tipo: 
 

Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
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Projeto P0095/2013 - INQUÉRITO BRASILEIRO SOBRE A CONCORRÊNCIA DO SETOR FARMACÊUTICO – 
Propriedade Intelectual e Compras Governamentais de Medicamentos 

 

Objetivo: Analisar a proteção patentária e as barreiras à entrada de concorrentes nos segmentos 
de medicamentos de alto custo adquiridos pelo governo federal, incluindo na amostra 
os produtos demandados em processos judiciais. 

 
Justificativa: Os gastos do SUS com medicamentos têm sido potencializados pelo crescente 

processo de judicialização na demanda por medicamentos de alto custo, protegidos 
por diversas patentes. 
Este projeto objetiva fazer uma ampla análise da proteção patentária e das 
barreiras à entrada de concorrentes nos segmentos de medicamentos de alto custo 
adquiridos pelo governo federal, incluindo na amostra os produtos demandados em 
processos judiciais, que podem ser alvo de Parecerias de Desenvolvimento 
Produtivo. 

 
Metodologia: Os medicamentos são compras federais por meio de licitações, dispensas e 

inexigibilidades, e não inclui convênios junto a laboratórios públicos. Selecionamos 
medicamentos com compra média anual maior ou igual a 500 mil reais no período 
2008-2012 nas compras por inexigibilidade e por dispensa com a justificativa contendo 
a palavra “judicial”, mais os medicamentos do Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica. 
Análise de todas as patentes envolvidas nestes produtos, incluindo suas datas de 
expiração. Levantamento de todos os fornecedores ativos ou com potencial de (IFA) 
no mundo, das situações patentárias nos respectivos países, dos grupos aos quais 
esses fornecedores pertencem, e de seu relacionamento com os patenteadores das 
patentes que se mostram restritivas á entrada. 

 
Coordenador: EDUARDO PEDRAL SAMPAIO FIUZA 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 20/12/2014 

 

Equipe: 
• EDUARDO PEDRAL SAMPAIO FIUZA 

 
Produtos: 

 

• Produto 5 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 31/03/2014 Data de Finalização: 20/12/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/05/2014 
 

• Oficina de Trabalho entre Ipea e Ministério da Saúde, fechado a terceiros 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 28/02/2014 
 

• Seminário de Divulgação dos Resultados; pode ser na Série Seminários Ipea-Rio ou evento conjunto 
Ipea-SCTIE/MS em Brasília 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 16/05/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 
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• Oficina de Trabalho Ipea-Rio 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/02/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 
 
Projeto P0098/2013 - Subsídios para as Diretrizes de Implantação da Central de Compras do 
Ministério do Planejamento 

 

Objetivo: Contribuir para o desenho de agência da Central de Compras de modo a maximizar 
objetivos de políticas públicas, tais como o fortalecimento do Estado e do seu poder 
de compra, a racionalização de gastos públicos, o desenvolvimento regional, 
sustentabilidade, inovação e fomento a micro e pequenas empresas. 

 
Justificativa: Está em implantação no MPOG a Central de Compras Públicas Federais. Estão em 

aberto, todavia, diversas questões, tais como: (i) indicadores de desempenho e 
esquemas de remuneração a funcionários e fornecedores; (ii) elegibilidade, 
obrigatoriedade e cobrança dos serviços da Central; (iv) relações da Central com 
órgãos de regulação e concorrência; (v) grau de autonomia e de internalização do 
conhecimento; (vi) formatação de leilões e lotes; (vii) duração ideal dos contratos de 
fornecimento. 

 
Metodologia: Benchmarking internacional, com possível envio de questionários. 

Resenha e desenvolvimento de modelos da Teoria dos Leilões e da Teoria Econômica 
de Contratos. 

 
Coordenador: EDUARDO PEDRAL SAMPAIO FIUZA 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização:  18/05/2014 

 

Equipe: 
• EDUARDO PEDRAL SAMPAIO FIUZA 

 
Produtos: 

 

• Resenha preliminar da literatura internacional de Centrais de Compras, com lições para o Brasil 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 18/05/2014 
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Projeto P000109/2013 - A Regulamentação dos Programas de Adesão a Tratamento pela CMED 
 

Objetivo: Suporte à decisão da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) 
sobre a regulamentação dos programas de adesão a tratamento, conforme previsto 
na Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa (RDC) 96/2008, Art. 46. Em particular: 
rever literatura econômica e de marketing sobre prescrição médica, adesão a 
tratamento, captura e estratégias de ciclo de vida farmacêutico para analisar os 
programas de adesão a tratamento submetidos à CMED; propor minuta de resolução 
da CMED. 

 
Justificativa: A influência das restrições orçamentárias sobre a adesão de um paciente é alegada 

pelos laboratórios para justificar a concessão de descontos no âmbito de programas 
de adesão, mas estes não só são uma  discriminação de preços, como  gerenciam ciclo 
de vida e ajudam o laboratório a rastrear o esforço de venda junto ao médico, 
comprometendo a independência deste na sua decisão prescritiva. A RDC 96/2008 
remete essa regulação à CMED, que por sua vez solicitou a colaboração do Ipea. 

 
Metodologia: Breve revisão da literatura econômica e de marketing sobre prescrição médica, 

adesão a tratamento, captura e estratégias de ciclo de vida farmacêutico. 
·Análise de documentos submetidos à CMED à luz da teoria mencionada. 
·Entrevistas. 
·Tabulações de dados de prescrições médicas. 

 
Coordenador: EDUARDO PEDRAL SAMPAIO FIUZA 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 15/09/2014 

 

Equipe: 
• EDUARDO PEDRAL SAMPAIO FIUZA 

 
Produtos: 

 

• Produto 4 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 09/03/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 16/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 09/03/2014 Data de Finalização: 31/05/2014 
 

• Produto 5 - Minuta de Resolução CMED 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 16/08/2014 Data de Finalização: 15/09/2014 
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Projeto P000112/2013 - O uso do poder de compra do Governo Federal na área de saúde: análise das 
compras públicas de medicamentos e sugestões de seu aperfeiçoamento. Subprojeto: “Corrupção e 
Conluio em Compras públicas, Preocupações com Carreira e Formas 

 

Objetivo: Estudar empiricamente o vínculo entre a experiência e a trajetória dos funcionários 
públicos com os resultados das compras públicas. 
Testar a existência de cartéis e as estratégias de bid-rigging no Brasil. 

 
Justificativa: A organização do processo de licitação pública envolve muito dinheiro público e 

algumas decisões discricionárias, e por isso  está tipicamente sob risco de corrupção e 
má gestão; e esta, por sua vez, pode ser influenciada pela existência da porta giratória 
dos funcionários de compras de e para empresas fornecedoras do Estado. Outras 
perdas relacionadas a compras públicas ocorrem em caso de estratégias de conluio 
(exemplo: bid-rigging), mesmo sem o concurso do funcionário público. 

 
Metodologia: Modelos econométricos de rent seeking, public choice, experimentos naturais. 

Teorias sobre carreiras de políticos e funcionários públicos. 
Testes econométricos sobre médias, variâncias, independência condicional de lances, 
permutabilidade de lances, autocorrelação de identidades de vencedores e 
ordenamento de lances. 
Exame da jurisprudência internacional de casos de bid rigging. 

 
Coordenador: EDUARDO PEDRAL SAMPAIO FIUZA 

 
Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 30/06/2015 

 
Equipe: 

• EDUARDO PEDRAL SAMPAIO FIUZA 
 

Produtos: 
 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 7 

 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 30/06/2015 

 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis A1, A2 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 03/02/2015 Data de Finalização: 30/06/2015 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 31/05/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 31/05/2014 Data de Finalização: 31/03/2015 
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• Produto 5 
 

Tipo: 

 
 
Organização de oficina de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 6 

 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 31/05/2014 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 30/06/2015 
 
 
Projeto P000116/2013 - I Ciclo Brasileiro de Conferências em Compras Públicas e Desenho de 
Concessões / I Brazilian Conference Series on Public Procurement and Concession Design: 
Workshop on Regulatory Environment and Institutions in Public Procurement 

 

Objetivo: Organizar localmente os preparativos do Workshop. Fiscalizar a aplicação dos 
recursos do Proev. Convidar palestrantes e organizar sessões. Presidir sessões. 
Receber e acompanhar os palestrantes convidados. 

 
Justificativa: Evento projetará o Ipea no cenário internacional de pesquisa em compras públicas e 

ampliará o networking do Ipea com pesquisadores da área. 
 

Metodologia: Providências administrativas várias. 
 

Coordenador: EDUARDO PEDRAL SAMPAIO FIUZA 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 25/03/2014 
 

Equipe: 
• EDUARDO PEDRAL SAMPAIO FIUZA 

 
Produtos: 

 

• Organização de conferência internacional 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 25/03/2014 
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Projeto P000131/2013 - A segurança pública no Brasil em 2023: uma visão prospectiva 
 

Objetivo: Elaborar cenários prospectivos para a segurança pública com vistas a subsidiar a 
elaboração de programas na área de segurança pública e justiça criminal no PPA 2016- 
2019. 

 
Justificativa: O Planejamento Estratégico do Ipea 2023 estabeleceu como missão da instituição 

"Aprimorar as políticas públicas essenciais ao desenvolvimento brasileiro por meio da 
produção e disseminação de conhecimentos e da assessoria ao Estado nas suas 
decisões estratégicas". Também estabeleceu como objetivo finalístico "Formular 
estudos prospectivos para orientar estratégias de desenvolvimento de médio e longo 
prazo". A partir daí, a Coordenação de Justiça, Cidadania e Segurança Pública preparou 
o projeto. 

 
Metodologia: O projeto aplicará a metodologia de elaboração de cenários prospectivos. Nesse 

sentido, a metodologia prevê: 1) Definição do plano de trabalho; 2) Análise 
retrospectiva e da situação atual; 3) Definição das sementes de futuro; 4) Definição 
das condicionantes de futuro; 5) Geração de cenários; 6) Testes de consistência, 
ajustes e disseminação; 7) Análise dos cenários e definição de estratégias; e 8) 
Monitoramento estratégico. Neste projeto, realizaremos até o item 6. No Plano de 
Trabalho, a ser realizado ainda em 2013, definiremos a questão principal. 
Provisoriamente, o projeto foi construído tendo em vista a seguinte questão: Como 
estará a situação de segurança pública no Brasil em 2023, considerando as taxas de 
criminalidade violenta e a sensação de segurança da população. 

 
Coordenador: HELDER ROGERIO SANT'ANA FERREIRA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 

 
Equipe: 

• HELDER ROGERIO SANT'ANA FERREIRA 
• MARIA MARTHA DE MENEZES COSTA CASSIOLATO 

 
Produtos: 

 

• Produto 35 - Relatório das sementes de futuro 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 09/10/2014 Data de Finalização: 31/10/2014 
 

• Produto 37 - Relatório dos Cenários Exploratórios 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/11/2014 Data de Finalização: 12/12/2014 
 

• Produto 44 - Relatório Final dos Cenários 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 16/03/2015 Data de Finalização: 17/04/2015 
 

• Produto 45 - Relatório metodológico sobre a aplicação da análise prospectiva para a elaboração de 
programas do PPA 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/04/2015 Data de Finalização: 31/12/2015 
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• Produto 2 - Oficina de trabalho para a definição de temas e especialistas para a prospectiva em 
segurança pública (BSB). 

 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 05/02/2014 
 

• Produto 3 - Oficina de trabalho para a definição de temas e especialistas para a prospectiva em 
segurança pública (RJ) 

 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 12/02/2014 
 

• Produto 5 - Oficina de trabalho sobre o tema 1 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 17/02/2014 Data de Finalização: 12/03/2014 
 

• Produto 8 - Oficina de trabalho sobre o tema 2 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 17/02/2014 Data de Finalização: 26/03/2014 
 

• Produto 11 - Oficina de trabalho sobre o tema 3 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 17/02/2014 Data de Finalização: 09/04/2014 
 

• Produto 14 - Oficina de trabalho sobre o tema 4 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 17/02/2014 Data de Finalização: 23/04/2014 
 

• Produto 17 - Oficina de trabalho sobre o tema 5 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 17/02/2014 Data de Finalização: 07/05/2014 
 

• Produto 20 - Oficina de trabalho sobre o tema 6 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 17/02/2014 Data de Finalização: 21/05/2014 
 

• Produto 23 - Oficina de trabalho sobre o tema 7 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 17/02/2014 Data de Finalização: 28/05/2014 
 

• Produto 26 - Oficina de trabalho sobre o tema 8 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 17/02/2014 Data de Finalização: 04/06/2014 
 

• Produto 29 - Oficina para a definição das sementes de futuro 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/07/2014 Data de Finalização: 09/07/2014 
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• Produto 34 - Oficina de trabalho para a análise dos impactos cruzados 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 03/10/2014 Data de Finalização: 08/10/2014 
 

• Produto 36 - Oficina de trabalho para a definição dos Cenários Exploratórios 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 03/11/2014 Data de Finalização: 12/11/2014 
 

• Produto 39 - Oficina de trabalho para a definição do Cenário Desejado 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/12/2014 Data de Finalização: 21/01/2015 
 

• Produto 42 - Oficina de trabalho para a definição do Cenário-Alvo 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/12/2014 Data de Finalização: 25/02/2015 
 

• Produto 31 - Base de dados do método delphi 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 11/08/2014 Data de Finalização: 05/09/2014 
 

• Produto 1 - Documento de apoio para as duas oficinas de trabalho para a definição de temas e 
especialistas para a prospectiva em segurança pública 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2014 
 

• Produto 4 - Documento de apoio para a oficina do tema 1 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 17/02/2014 Data de Finalização: 07/03/2014 
 

• Produto 6 - Relatório da oficina do tema 1 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/02/2014 Data de Finalização: 25/03/2014 
 

• Produto 7 - Documento de apoio para a oficina do tema 2 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 17/02/2014 Data de Finalização: 17/03/2014 
 

• Produto 9 - Relatório da oficina do tema 2 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 27/03/2014 Data de Finalização: 08/04/2014 
 

• Produto 10 - Documento de apoio para a oficina do tema 3 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 17/02/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
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• Produto 12 - Relatório da oficina do tema 3 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/04/2014 Data de Finalização: 22/04/2014 
 

• Produto 13 - Documento de apoio para a oficina do tema 4 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 17/02/2014 Data de Finalização: 14/04/2014 
 

• Produto 15 - Relatório da oficina do tema 4 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 24/04/2014 Data de Finalização: 06/05/2014 
 

• Produto 16 - Documento de apoio para a oficina do tema 5 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 17/02/2014 Data de Finalização: 28/04/2014 
 

• Produto 18 - Relatório da oficina do tema 5 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 08/05/2014 Data de Finalização: 20/05/2014 
 

• Produto 19 - Documento de apoio para a oficina do tema 6 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 17/02/2014 Data de Finalização: 12/05/2014 
 

• Produto 21 - Relatório da oficina do tema 6 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 22/05/2014 Data de Finalização: 03/06/2014 
 

• Produto 22 - Documento de apoio para a oficina do tema 7 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 17/02/2014 Data de Finalização: 19/05/2014 
 

• Produto 24 - Relatório da oficina do tema 7 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 05/06/2014 Data de Finalização: 17/06/2014 
 

• Produto 25 - Documento de apoio para a oficina do tema 8 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 17/02/2014 Data de Finalização: 26/05/2014 
 

• Produto 27 - Relatório da oficina do tema 8 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 18/06/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
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• Produto 28 - Documento de apoio para a oficina de definição das sementes de futuro 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 27/03/2014 Data de Finalização: 03/07/2015 
 

• Produto 30 - Questionário para a aplicação do método Delphi 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/07/2014 Data de Finalização: 08/08/2014 
 

• Produto 32 - Relatório dos resultados da aplicação do método delphi 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 08/09/2014 Data de Finalização: 26/09/2014 
 

• Produto 33 - Documento de apoio para a Oficina de trabalho para a análise de impactos cruzados 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 29/09/2014 Data de Finalização: 03/10/2014 
 

• Produto 38 - Documento de apoio para a oficina de definição do Cenário Desejado 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/12/2014 Data de Finalização: 16/01/2015 
 

• Produto 40 - Relatório do Cenário Desejado 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 22/01/2015 Data de Finalização: 06/02/2015 
 

• Produto 41 - Documento de apoio para a oficina do Cenário-Alvo 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 09/02/2015 Data de Finalização: 20/02/2015 
 

• Produto 43 - Relatório do Cenário-Alvo 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 26/02/2015 Data de Finalização: 13/03/2015 
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Projeto P000245/2013 - A efetividade da justiça na experiência de litigantes 
 

Objetivo: Apoiar o Conselho Nacional de Justiça em sua missão institucional de formular 
diagnósticos e elaborar indicadores para o planejamento estratégico do sistema de 
justiça brasileiro, especialmente no tocante à "satisfação dos usuários brasileiros com 
o sistema de justiça", mediante exame da experiência cotidiana de litigantes no 
sistema. 

 
Justificativa: Para compreender a realidade do acesso à justiça e/ou construir indicadores 

confiáveis para a melhoria da prestação jurisdicional, a literatura recente destaca a 
relevância de se examinar o papel que os processos judiciais cumprem na vida das 
pessoas, considerados, entre outros: suas expectativas; as formas pelas quais elas 
decidem transformar problemas em problemas jurídicos; a experiência que 
desenvolvem a partir daí na relação com advogados, o processo, o sistema, os ritos e a 
decisão. 

 
Metodologia: Métodos mistos, envolvendo (1) Identificação de problemas jurídicos e definição do 

campo junto com o CNJ; (2) Coleta de dados de processos findos, visando identificar o 
“litigante médio” ou “classes de litigantes” por problema, além de dados de duração, 
eventos etc.; (3) Seleção de amostras (processos novos ou em curso) para estudos de 
corte, cobrindo as principais fases (distribuição, liminar, instrução, julgamento), para o 
“litigante médio” ou para “classes”; (4) Entrevistas em profundidade com partes, 
eventualmente atores do sistema de justiça (advogados, juízes, promotores, 
serventuários etc.). Possibilidade de análise variada (tipologias; quantificações e 
estatísticas – se, por exemplo, a entrevista em profundidade puder ser casada com a 
resposta a um questionário fechado etc.). 

 
Coordenador: FABIO COSTA MORAIS DE SA E SILVA 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2015 

 

Equipe: 
• FABIO COSTA MORAIS DE SA E SILVA 

 
Produtos: 

 

• Livro com os resultados finais 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2015 Data de Finalização: 31/03/2015 
 

• Relatório inicial com definições metodológicas e estratégia de execução do campo 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 01/06/2014 
 

• Relatório parcial com os resultados da quantitativa 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/11/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 
 

• Relatório parcial com os resultados da qualitativa 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/11/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 



141Diretoria de Estudos e Políticas do Estado,das Instituições e da Democracia (DIEST)

• Consolidar manual de treinamento de campo 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 15/04/2014 
 

• Submissão de artigo para a reunião anual da Law and Society Association 
 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2015 Data de Finalização: 31/03/2015 
 

• Evento para lançamento do livro 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2015 Data de Finalização: 31/03/2015 
 

• Oficina com parceiros para alinhamento em relação ao projeto e à logística da execução 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/02/2014 
 

• Condução do processo seletivo de assistentes (definição de perfil, redação de TRs, entrevistas etc.) 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

• Oficina de trabalho com parceiros para avaliar o campo 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 01/08/2014 
 

• Oficina com parceiros e especialistas para validação dos resultados finais 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2015 Data de Finalização: 31/03/2015 
 

• Base contendo resultados da análise dos autos findos 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 
 

• Seleção e contratação de assistentes; implementação de auxílios 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

• Treinamento de assistentes 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/04/2014 Data de Finalização: 01/05/2014 
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Projeto P000249/2013 - Pensando o Direito 
 

Objetivo: Apoiar o Ministério da Justiça na realização de pesquisas empíricas que visam informar 
propostas de mudanças legislativas, mediante assessoria técnica e acompanhamento 
de atividades de campo conduzidas em parceria com grupos de pesquisa no país. 

 
Justificativa: Unidade responsável por acompanhar e propor medidas legislativas no Ministério da 

Justiça, a SAL-MJ tem buscado apoiar-se em estudos empíricos sobre a organização e 
o funcionamento de instituições da justiça e mecanismos de garantia de 
direitos/promoção da cidadania (projeto "Pensando o Direito"). Em 2012, foi firmado 
TCT por meio do qual empresta à SAL expertise técnica na execução, 
acompanhamento e fomento de pesquisas, a fim de adensar a qualidade dos 
trabalhos executados no âmbito do projeto. 

 
Metodologia: O Ipea atua na definição da agenda de pesquisas, bem como no recrutamento, 

acompanhamento e avaliação das equipes que realizam o trabalho empírico; além de 
ajudar a retirar as implicações de política pública dos relatórios produzidos por essas 
equipes. 

 
Coordenador: FABIO COSTA MORAIS DE SA E SILVA 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2015 

 

Equipe: 
• FABIO COSTA MORAIS DE SA E SILVA 

 
Produtos: 

 

• Relatório de pesquisa (2013): Tributação de organizações da sociedade civil 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/05/2014 
 

• Relatório de pesquisa (2013): Habeas corpus em tribunais superiores 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/05/2014 
 

• Relatório de pesquisa (2013): Indenização por excesso de prisão 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/05/2014 
 

• Relatório de pesquisa (2013): Mulheres encarceradas 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/05/2014 
 

• Relatório de pesquisa (2013): Acesso à justiça para mulheres vítimas de violência 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/05/2014 
 

• Relatório de pesquisa (2013-14): seleção em curso I 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 01/07/2014 
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• Relatório de pesquisa (2013-14): seleção em curso II 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 01/07/2014 
 

• Relatório de pesquisa (2013-14): seleção em curso III 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 01/07/2014 
 

• Relatório de pesquisa (2013-14): seleção em curso IV 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 01/07/2014 
 

• Relatório de pesquisa (2013-14): seleção em curso V 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 01/07/2014 
 

• Relatório de pesquisa (2014-15): seleção em preparação I 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2015 Data de Finalização: 30/04/2015 
 

• Relatório de pesquisa (2014-15): seleção em preparação II 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2015 
 

• Evento I com parceiros e atores relevantes para a divulgação de resultados e realização de workshops 
com acadêmicos do estrangeiro 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 01/07/2014 
 

• Evento II com parceiros e atores relevantes para a divulgação de resultados e realização de workshops 
com acadêmicos do estrangeiro 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 01/08/2014 
 

• Evento III com parceiros e atores relevantes para a divulgação de resultados e realização de 
workshops com acadêmicos do estrangeiro 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/09/2014 Data de Finalização: 01/10/2014 
 

• Evento IV com parceiros e atores relevantes para a divulgação de resultados e realização de 
workshops com acadêmicos do estrangeiro 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 
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• Oficina I com parceiros para acompanhamento de pesquisas 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/02/2014 
 

• Oficina II com parceiros para acompanhamento de pesquisas 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 01/03/2015 
 

• Oficina III com parceiros para acompanhamento de pesquisas 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 01/04/2014 
 

• Oficina IV com parceiros para acompanhamento de pesquisas 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 01/05/2014 
 

• Oficina V com parceiros para acompanhamento de pesquisas 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 01/06/2014 
 

• Oficina VI com parceiros para acompanhamento de pesquisas 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 01/07/2014 
 

• Oficina VII com parceiros para acompanhamento de pesquisas 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 01/08/2014 
 

• Oficina VIII com parceiros para acompanhamento de pesquisas 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 01/09/2014 
 

• Oficina IX com parceiros para acompanhamento de pesquisas 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/09/2014 Data de Finalização: 01/10/2014 
 

• Oficina X com parceiros para acompanhamento de pesquisas 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 01/11/2014 
 

• Oficina XI com parceiros para acompanhamento de pesquisas 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/11/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 
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• Oficina XII com parceiros para acompanhamento de pesquisas 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/12/2014 Data de Finalização: 01/01/2015 
 

• Oficina XIII com parceiros para acompanhamento de pesquisas 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2015 Data de Finalização: 01/02/2015 
 

• Oficina XIV com parceiros para acompanhamento de pesquisas 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2015 Data de Finalização: 01/03/2015 
 

• Oficina XV com parceiros para acompanhamento de pesquisas 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2015 Data de Finalização: 01/04/2015 
 

• Oficina XVI com parceiros para acompanhamento de pesquisas 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2015 Data de Finalização: 30/04/2015 
 

• Seleção de bolsistas para pesquisas 2013-2014 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/12/2013 Data de Finalização: 01/01/2014 
 

• Seleção de bolsistas para pesquisas 2014-2015 
 

Tipo: 
 

DIDES - Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade 
alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2015 
 
 
Projeto P000334/2013 - Direção da AFIPEA 

 

Objetivo: Fazer a defesa dos interesses dos servidores e fortalecer a imagem do IPEA. 
 

Justificativa: Cumprir mandato. 
 

Coordenador: FABIO COSTA MORAIS DE SA E SILVA 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização:  20/05/2014 
 

Equipe: 
• FABIO COSTA MORAIS DE SA E SILVA 

 
Produtos: 

 

• Não se aplica às atividades da Afipea 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 20/05/2013 
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CEM - COORDENAÇÃO DE ESTUDOS MULTISSETORIAIS 
 
Projeto P000127/2013 - Mercados informais no Brasil: dualidade no mercado de trabalho informal e 
a dinâmica da informalidade, 1995-2012 

 

Objetivo: Estudar a dinâmica do mercado de trabalho informal brasileiro entre 1995 e 2012. 
Especificamente, determinar a proporção de trabalhadores e estudar a evolução dos 
trabalhadores informais que podem ser considerados como segmentados ou 
voluntários. Tal distinção é fundamental para poder propor e avaliar os efeitos das 
políticas no mercado de trabalho, bem como entender melhor sua dinâmica. 
Relacionar a evolução desses segmentos neste período ao ciclo econômico e às 
políticas macroeconômicas. 

 
Justificativa: Recentemente, argumenta-se que existe uma dualidade no próprio mercado informal, 

parte dele é segmentado, com trabalhadores esperando para encontrar um emprego 
formal, e parte é competitivo, com trabalhadores escolhendo voluntariamente o setor 
informal como estratégia maximizadora. Determinar a exata natureza do mercado 
informal é fundamental para entender a dinâmica da economia e formular políticas 
públicas. Também é fundamental para a discussão de aperto do mercado de trabalho. 

 
Metodologia: O intuito do projeto é aplicar a metodologia de Günther e Launov (2012) para o 

mercado de trabalho brasileiro entre 1995 e 2012. Günther e Launov (2012) 
formularam um modelo econométrico que permite uma heterogeneidade não 
observada nos rendimento e leva em consideração a seleção amostral causada pela 
autosseleção dos trabalhadores em diferentes setores. Com esse modelo, é possível 
determinar o número de segmentos do mercado de trabalho, bem como determinar a 
proporção de trabalhadores em cada segmento. 

 
Coordenador: SANDRO SACCHET DE CARVALHO 

 
Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização:  01/04/2015 

 

Equipe: 
• SANDRO SACCHET DE CARVALHO 

 
Produtos: 

 

• Produto 1: Texto para Discussão com uma extensa resenha sobre a literatura de segmentação no 
mercado de trabalho, com foco especial para o Brasil e sobre a natureza do mercado de trabalho 
informal (competitivo vs. segmentado). Discussão sobre as diferentes definições de informalidade. 
Análise dos fatos estilizados sobre a evolução da informalidade nos anos 90 e 2000 e sua relação com 
a discussão proposta. 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• Produto 2: Aplicação para dados da PNAD entre 1995 e 2012 da metodologia de Günther e Launov 
(2012), que permite determinar endogenamente o número de segmentos do mercado de trabalho, 
bem como a proporção de trabalhadores em cada segmento. Discussão dos resultados em 
comparação com outras metodologias. E discussão sobre implicações de políticas públicas, como 
extensão dos impactos de determinada política sobre um segmento do mercado de trabalho, efeitos 
do ciclo econômico sobre a estrutura da informalidade e extensão do grau de aperto do mercado de 
trabalho formal. 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 01/04/2015 
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• Produto 3: Nota técnica aplicando a metodologia de Günther e Launov (2012) para dados da PME de 
2013 (ou PNAD contínua se disponível), enfatizando a discussão sobre aperto no mercado de trabalho 
na conjuntura econômica. 

 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000181/2013 - Salário mínimo e salários reais no Brasil: uma análise da relação entre salário 
mínimo, salários médios e níveis de emprego e desemprego entre 1995 e 2012 

 

Objetivo: O objetivo desta pesquisa consiste em tratar de algumas questões concernentes à 
relação entre salário mínimo, distribuição de renda, salários reais e nível de 
emprego/desemprego.  Na primeira parte do trabalho, será discutida a relação entre 
salário mínimo, nível e estrutura dos salários médios reais. Na segunda etapa, 
procuraremos avaliar a relação entre os salários reais (mínimo e médio) e os níveis de 
emprego/desemprego agregado e setorial no Brasil entre 1995 e 2012. 

 
Justificativa: Desde 1995, as políticas formuladas para a correção do salário mínimo têm sido 

orientadas para a recuperação do seu poder de compra, ganhando proeminência, 
tanto pela magnitude dos reajustes concedidos, quanto pelos impactos diretos e 
indiretos sobre o mercado de trabalho, a seguridade social e a inflação. Porém, sua 
relação com o nível do salário real médio e a estrutura salarial, assim como com a 
evolução dos níveis de emprego e desemprego parece ser bem mais ambígua e sujeita 
a controvérsias. 

 
Metodologia: O trabalho adotará como metodologia de pesquisa uma abordagem econométrica, 

baseada em dois procedimentos principais. O primeiro consistirá na utilização de 
regressões quantílicas simples, empilhadas ou em painel, para estimar o ripple effect, 
isto é, o impacto do salário mínimo nos decis de renda. O segundo procedimento 
procurará estimar a relação de longo prazo entre salário mínimo e salário real e entre 
este e o nível de emprego por meio de um modelo de correção de erros e, tendo em 
vista as especificidades da economia brasileira, investigar a existência ou não de 
quebras estruturais no período analisado. 

 
Coordenador: CLÁUDIO ROBERTO AMITRANO 

 
Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/04/2015 

 
Equipe: 

• CLÁUDIO ROBERTO AMITRANO 
 

Produtos: 
 

• Realização de um texto para discussão,  que fará, inicialmente, uma resenha da literatura sobre a 
relação entre salário mínimo e distribuição de renda, para, em seguida, analisar o caso brasileiro a 
partir da utilização de regressões quantílicas simples, empilhadas ou em painel, para estimar o ripple 
effect, isto é, o impacto do salário mínimo nos decis de renda. 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• Realização de um texto para discussão  que discutirá a relação entre salário real e nível de emprego. 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 30/04/2015 
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Projeto P000191/2013 - Novos arranjos patrimoniais e a estrutura de financiamento das principais 
obras de investimento em infraestrutura no Brasil 

 

Objetivo: Trata-se de investigar a montagem de engenharias financeiras e/ou patrimoniais 
visando o financiamento dos projetos de infraestrutura. Essas engenharias financeiras 
– ou arranjos societários – envolvem as instituições financeiras públicas federais – 
BNDES e/ou a BNDESPAR, BB, CEF –, as empresas estatais (Petrobras, Eletrobras, Vale 
etc.), os fundos de pensão patrocinados por empresas estatais – Previ, Petros, Funcef 
etc. –, e as empresas privadas (nacionais ou estrangeiras). 

 
Justificativa: Trata-se de compreender que, nessas modelagens, estão sendo constituídas estruturas 

de governanças próprias cujas atividades são exclusivas à construção e/ou operação 
das concessões públicas dos serviços de infraestrutura, contando com sócios de 
natureza diversa – empresas públicas e privadas com experiência operacional, as 
construtoras privadas e os investidores institucionais (fundos de pensão). Essas 
estruturas representam a articulação de novos modelos de ampliação e gestão da 
infraestrutura. 

 
Metodologia: Identificar os principais modelos de Project finance utilizado na experiência 

internacional (Banco Europeu de Investimento, por exemplo). Identificar os principais 
incentivos ao investimento em infraestrutura (Lei no 12.431/2011, Lei no 12.433/2011 
e Lei no 11.312/2006). Identificar os principais instrumentos financeiros utilizados nas 
operações de investimento em infraestrutura. E, Identificar as principais engenharias 
financeiras e os arranjos patrimoniais utilizados para impulsionar os investimentos em 
infraestrutura no país. 

 
Coordenador: MARCOS ANTÔNIO MACEDO CINTRA 

 
Data de Início: 03/03/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 

 
Equipe: 

• MARCOS ANTÔNIO MACEDO CINTRA 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 30/04/2015 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
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Projeto P000191/2013 - Dinâmica macroeconômica e estrutura setorial do investimento, da produção 
e do emprego no Brasil 

 

Objetivo: O objetivo do projeto consiste em documentar a reflexão da coordenação sobre a 
relação entre dinâmica macroeconômica e a estrutura setorial do investimento, da 
produção e do emprego no Brasil no período recente. 

 
Justificativa: Ainda que diversos trabalhos sobre cada um dos temas tenham sido realizados de 

forma individual e dispersa pela coordenação ao longo dos últimos anos, até o 
momento não foi possível produzir uma abordagem relativamente integrada da 
composição setorial do investimento, da produção e do emprego. O presente projeto 
se justifica, portanto, na medida em que cobre essa lacuna, tanto do ponto de vista da 
reflexão interna, quanto do ponto de vista da literatura nacional. 

 
 

Metodologia: Utilização de uma perspectiva integrada para discutir a relação entre a dinâmica 
macroeconômica e a estrutura setorial do investimento, da produção e do emprego 
no Brasil, sobretudo, a partir de uma abordagem setorial e de insumo-produto. 

 
Coordenador: CLÁUDIO ROBERTO AMITRANO 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 

 

Equipe: 
• CLÁUDIO ROBERTO AMITRANO 
• GABRIEL COELHO SQUEFF 
• LUCAS FERRAZ VASCONCELOS 
• SANDRO SACCHET DE CARVALHO 

 
Produtos: 

 
• Produto 1 - Uma análise da estrutura produtiva brasileira a partir dos dados das contas nacionais e da 

matriz de absorção de investimento 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Produto 2 - Uma análise da estrutura do emprego no Brasil a partir dos dados das contas nacionais, da 
RAIS e da PNAD. 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Produto 3 - Estrutura e determinantes do investimento no Brasil: um estudo sobre as funções de 
investimento setoriais. 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Produto 4 - Uma análise dos investimentos públicos no Brasil 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
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• Produto 5 - Uma análise dos encadeamentos produtivos no Brasil a partir de matrizes insumo- 
produto anuais. 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Produto 6 - O mercado de trabalho segundo os dados da PME. 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Produto 7 - Notas sobre a desigualdade setorial dos rendimentos do trabalho a partir dos dados da 
RAIS e da PNAD. 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Produto 8 - Conclusão 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 
 
Projeto P000195/2013 - Matriz de contabilidade social e modelos macroeconômicos multissetoriais 
para o Brasil 

 

Objetivo: O objetivo desse projeto consiste na construção de uma matriz de contabilidade social 
para o Brasil para o ano de 2010, com ênfase nas desagregações setorial e de 
rendimentos compatíveis com análises macro e mesoeconômicas. 

 
Justificativa: Os estudos sobre crescimento econômico têm como característica central análises 

agregadas. No entanto, a literatura recente tem apontado para o fato de que análises 
um pouco mais desagregadas podem gerar resultados distintos. Esta pesquisa visa 
contribuir para o debate brasileiro a partir da construção de uma matriz de 
contabilidade social que servirá com fonte de dados para a elaboração de modelos 
macroeconômicos multissetoriais. 

 
Metodologia: Neste trabalho serão utilizadas as metodologias de insumo-produto e de matrizes de 

contabilidade social. 
 

Coordenador: CLÁUDIO ROBERTO AMITRANO 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização:  31/12/2015 
 

Equipe: 
• CLÁUDIO ROBERTO AMITRANO 
• GABRIEL COELHO SQUEFF 
• LUCAS FERRAZ VASCONCELOS 
• SANDRO SACCHET DE CARVALHO 

 
Produtos: 

 
• Produto 2 - Descrição da metodologia de construção de parte da matriz de contabilidade social, 

relativa à decomposição setorial da oferta e da demanda domésticas 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/09/2015 Data de Finalização: 31/12/2015 
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• Produto 3 - Descrição da metodologia de construção de parte da matriz de contabilidade social, 
relativa à decomposição do consumo das famílias por faixa de renda 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
 

• Produto 4 - Descrição da metodologia de construção de parte da matriz de contabilidade social, 
relativa à decomposição setorial da demanda externa 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
 

• Produto 5 - Descrição da metodologia de construção de parte da matriz de contabilidade social, 
relativa à decomposição do consumo e investimento do governo 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
 

• Produto 6 - Breve análise descritiva dos dados da economia brasileira à luz da matriz de contabilidade 
social 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 01/10/2015 Data de Finalização: 31/12/2015 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/09/2015 
 
 
Projeto P000199/2013 - Economia internacional e nova arquitetura financeira 

 

Objetivo: Produzir, em parceria com Keiti da Rocha Gomes, o artigo “O mal-estar econômico nos 
países desenvolvidos”, com um panorama das políticas macroeconômicas nos países 
desenvolvidos (Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e Japão). E organização 
da publicação e divulgação de um livro com o material proveniente de bolsas de 
pesquisa (PNPD) realizadas em 2012 e 2013. 

 
Justificativa: São 13/14 capítulos, acompanhados de uma Apresentação/Introdução realizada em 

parceria com Keiti da Rocha Gomes e um Prefácio do presidente do Ipea. 
 

Coordenador: MARCOS ANTÔNIO MACEDO CINTRA 
 

Data de Início: 06/01/2013 Data de Finalização: 14/12/2014 
 

Equipe: 
• MARCOS ANTÔNIO MACEDO CINTRA 

 
Produtos: 

 
• Produto 1 - Capítulo de livro – Um panorama das condições maacroeconômicas das economias 

desenvolvidas – EUA, União Europeia, Japão e Reino Unido 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2013 Data de Finalização: 14/12/2014 
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• Produto 2 - Organização de um livro com 13/14 capítulos, uma Apresentação e um Prefácio do 
presidente do Ipea 

 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2013 Data de Finalização: 14/12/2014 
 
 
Projeto P000200/2013 - Mapa setorial do emprego 

 

Objetivo: Aprofundar os estudos sobre a dinâmica setorial do emprego no Brasil a partir dos 
dados da RAIS, do Caged, da PNAD e da PME em consonância com a estrutura de 
atividades do Sistema de Contas Nacionais. 

 
Justificativa: O mercado de trabalho brasileiro tem tido um excelente desempenho nos últimos 

anos, tanto em termos de emprego como de renda. No entanto, para além deste fato 
estilizado, pouco se sabe sobre a estrutura setorial do emprego e dos rendimentos e 
de que forma esta composição tem afetado o desempenho global das atividades 
laborais no Brasil. Está pesquisa se justifica na medida em que procura cobrir esta 
lacuna nos estudos sobre mercado de trabalho no Brasil. 

 
Metodologia: A metodologia utilizada contemplará a organização de uma tabela de correspondência 

que possibilite a conversão dos dados da RAIS, do Caged, PNAD e da PME para algo 
próximo à desagregação setorial do sistema de contas nacionais (SCN) a 56 e 12 
atividades. 

 
Coordenador: CLÁUDIO ROBERTO AMITRANO 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 
Equipe: 

• CLÁUDIO ROBERTO AMITRANO 
• SANDRO SACCHET DE CARVALHO 

 
Produtos: 

 
• Produto 1 - Envio ao Ministério da Fazenda de tabela contendo base de dados setoriais atualizada de 

emprego e rendimentos a partir das informações da RAIS, do Caged e da PME 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

• Produto 2 - Envio ao Ministério da Fazenda de tabela contendo base de dados setoriais atualizada de 
emprego e rendimentos a partir das informações da RAIS, do Caged e da PME 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Produto 3 - Envio ao Ministério da Fazenda de tabela contendo base de dados setoriais atualizada de 
emprego e rendimentos a partir das informações da RAIS, do Caged e da PME 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
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• Produto 4 - Envio ao Ministério da Fazenda de tabela contendo base de dados setoriais atualizada  de 
emprego e rendimentos a partir das informações da RAIS, do Caged e da PME 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000227/2013 - Mudança estrutural e crescimento econômico no Brasil – Uma abordagem 
insumo-produto 

 

Objetivo: A pesquisa objetiva a realização de um estudo aprofundado sobre mudança estrutural 
no Brasil nas últimas décadas, com base no instrumental de insumo-produto. 

 
Justificativa: Existem muitas lacunas visando ao pleno entendimento da mudança estrutural 

ocorrida na economia brasileira nas últimas décadas. Neste sentido, com base nas 
matrizes insumo-produto calculadas pelo IBGE e por Martinez (2013), serão 
construídos diversos indicadores de modo a identificar as características estruturais da 
economia brasileira e seus impactos sobre o crescimento econômico do país. 

 
Metodologia: Além de uma ampla revisão da literatura, serão aplicadas às MIPs a preços correntes 

do IBGE e de Martinez (2013) diversas técnicas de análise de mudança estrutural, tais 
como índices de encadeamento normalizados, separação das matrizes de coeficientes 
técnicos segundo a origem dos insumos, medidas de análise de decomposição 
estrutural, entre outros. Complementarmente, serão construídas MIPs a preços 
constantes e será realizada análise similar àquela empreendida a preços correntes. 

 
Coordenador: GABRIEL COELHO SQUEFF 

 
Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 30/04/2015 

 
Equipe: 

• GABRIEL COELHO SQUEFF 
 

Produtos: 
 

• Mudança estrutural e crescimento econômico no Brasil – uma abordagem insumo-produto (preços 
correntes) 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 31/10/2014 
 

• Mudança estrutural e crescimento econômico no Brasil – uma abordagem insumo-produto (preços 
constantes) 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2015 Data de Finalização: 30/04/2015 
 

• Matrizes Insumo-Produto a preços constantes 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS, desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/11/2014 Data de Finalização: 31/01/2015 
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Projeto P000260/2013 - Padrões de mudança estrutural, produtividade e crescimento econômico: 
uma análise comparativa 

 

Objetivo: Realizar um estudo comparativo entre Brasil e diversos países desenvolvidos e em 
desenvolvimento, a fim de verificar os impactos de processos de mudança estrutural 
sobre a produtividade agregada e o crescimento econômico, além de avaliar o papel 
das políticas macroeconômicas na dinâmica de mudança estrutural. 

 
Justificativa: A ausência de um robusto processo de mudança estrutural em direção a atividades 

portadoras de progresso técnico restringe as possibilidades de altas taxas de 
crescimento econômico na medida em que rompe o elo dinâmico entre crescimento 
do produto e aumento da produtividade previsto pela Lei de Verdoorn. 

 
Metodologia:         Para verificar a pertinência da hipótese, serão utilizadas diversas técnicas consagradas 

na literatura sobre mudança estrutural, como os métodos de decomposição estrutural 
empregados por McMillan e Rodrik (2011) e/ou por de Vries et al. (2012). 
As principais bases de dados desta pesquisa serão provenientes do projeto World 
Input Output Database (WIOD), que fornece um conjunto harmonizado de tabelas de 
recursos e usos (TRUs) e dados de comércio internacional de bens e serviços para 
quarenta países no período entre 1995 e 2009. Integradas com as matrizes de insumo-
produto (MIPs) e contas-satélites de indicadores socioeconômicos, também 
disponibilizados pelo projeto, estas informações convertem-se em um poderoso 
instrumento de avaliação de mudança estrutural. 

 
Coordenador: LUCAS FERRAZ VASCONCELOS 

 
Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 31/08/2015 

 
Equipe: 

• LUCAS FERRAZ VASCONCELOS 
 

Produtos: 
 

• Texto para Discussão sobre mudança estrutural, produtividade e crescimento econômico no Brasil vis- 
à-vis a experiência de outros países 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/09/2014 Data de Finalização: 20/12/2014 
 

• Texto para Discussão sobre o impacto de políticas macroeconômicas na dinâmica de mudança 
estrutural 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2015 Data de Finalização: 31/08/2015 
 

• Nota Técnica sobre a construção de TRUs e MIPs do Brasil e países selecionados a preços constantes 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• Nota Técnica sobre a metodologia adotada para a harmonização de dados de políticas 
macroeconômicas dos países tratados no estudo 

 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2015 Data de Finalização: 31/05/2015 
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Projeto P000285/2013 - Investimento no Brasil: um análise exploratória a partir dos dados da nota 
fiscal eletrônica (Nfe) 

 

Objetivo: O objetivo deste projeto consiste em fazer uma análise exploratória dos investimentos 
no Brasil, sobretudo em nível setorial, a partir dos dados da nota fiscal eletrônica (NF-e). 

 
Justificativa: Um dos principais problemas sobre o crescimento econômico no Brasil refere-se à 

baixa taxa de investimento . No entanto, os dados existentes, principalmente em nível 
setorial, são bastante precários. Por isso, uma análise dos dados da nota fiscal 
eletrônica pode contribuir para cobrir a lacuna de informações existente sobre o 
investimento setorial no Brasil. 

 
Metodologia: O trabalho se valerá, preliminarmente, de estatísticas descritivas para caracterizar o 

padrão setorial do investimento no Brasil. 
 

Coordenador: CLÁUDIO ROBERTO AMITRANO 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• CLÁUDIO ROBERTO AMITRANO 
• GABRIEL COELHO SQUEFF 
• LUCAS FERRAZ VASCONCELOS 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000312/2013 - Estoque de capital setorial com base nas MAIs: 2000-2009 
 

Objetivo: Realizar estimativas de estoque de capital por setor institucional e segundo atividade 
econômica para a economia brasileira entre 2000 e 2009 com base nas matrizes de 
absorção de investimento (MAIs) estimadas por Miguez et al. (2013). 

 
Justificativa: Atualmente, inexistem dados oficiais de estoque de capital setorial para a economia 

brasileira. Com base no trabalho de Miguez et al. (2013), no qual foram estimados os 
fluxos de capital para os cinco setores institucionais do IBGE, desagregados por 
atividade econômica, serão calculadas estimativas de estoque de capital por 
setor/atividade de forma compatível com a classificação do IBGE no Sistema de 
Contas Nacionais para o período 2000-2009. 

 
Metodologia:         Com base na literatura sobre o tema, serão utilizados os fluxos de formação bruta de 

capital fixo calculados por Miguez et al. (2013) para estimar os estoques de capital por 
setor institucional/atividade econômica para a economia brasileira entre 2000 e 
2009. Os estoques a serem estimados serão discriminados em cinco setores 
institucionais, sendo um destes subdividido em 51 atividades econômicas e 19 
produtos. Neste sentido, serão utilizadas taxas de depreciação específicas. 

 
Coordenador: GABRIEL COELHO SQUEFF 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 

 
Equipe: 

• GABRIEL COELHO SQUEFF 
• LUCAS FERRAZ VASCONCELOS 

 
Produtos: 

 

• Estoque de capital setorial com base nas MAIs: 2000-2009 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/09/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• Estoque de capital setorial com base nas MAIs: 2000-2009 (arquivos em Excel) 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS, desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 
 
 
Projeto P000332/2013 - Agenda desenvolvimentista e sua inserção global, projeto sob a 
coordenação de André Bojikian Calixtre, da Assessoria Técnica (ASTEC) do Ipea 

 

Objetivo: Organizar a publicação em TD e livro do material proveniente do projeto Agenda 
Desenvolvimentista e sua Inserção Global, projeto sob a coordenação de André 
Bojikian Calixtre da Assessoria Técnica (ASTEC) do Ipea, em parceria com o CGEE e a 
Rede Desenvolvimentista. 

 
 

Coordenador: MARCOS ANTÔNIO MACEDO CINTRA 
 

Data de Início: 01/07/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• MARCOS ANTÔNIO MACEDO CINTRA 

 
Produtos: 
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• Produto 2 - divulgar o material proveniente da pesquisa na forma de TD 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Produto 1 - Dezesseis capítulos, uma Apresentação/Introdução, em parceria com André Calixtre e 
André Biancareli, acrescido do prefácio do presidente do Ipea 

 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2013 Data de Finalização: 30/06/2014 
 
 
CFP - COORDENAÇÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS 

 
Projeto P0052/2013 - Estudos e estimação de estatísticas dos resultados fiscais das administrações 
públicas brasileiras 

 

Objetivo: Estimar estatísticas dos resultados fiscais das administrações públicas brasileiras com 
intuito de subsidiar análises conjunturais, assessorar órgãos públicos do governo 
federal (SPE/MF, SE/MF, STN/MF e TCU) e realizar estudos da política fiscal brasileira. 

 
Justificativa: A CFP-Dimac tem produzido sistematicamente estimativas e indicadores inéditos de 

séries macrofiscais brasileiras, assim como análises crescentemente mais ricas sobre 
as finanças públicas brasileiras, baseadas, em grande medida, nestes novos dados e 
indicadores. Procurou-se, em suma, estabelecer um ciclo virtuoso, no qual a 
disponibilidade de novos dados foi permitindo análises mais aprofundadas, e o 
aprofundamento das análises foi evidenciando a necessidade de construir mais e 
melhores dados. 

 
Metodologia: Os produtos realizados no âmbito do projeto adotam diversas metodologias 

diferentes. No caso da estimação de estatísticas fiscais, serão desenvolvidos um 
conjunto de rotinas no software livre R para estruturação e consolidação dos dados 
primários. Serão desenvolvidas, ainda, rotinas para realização de metodologias de 
imputação e desagregação temporal. Os estudos a serem realizados farão uso, por 
sua vez, das estatísticas produzidas no âmbito do projeto e de metodologias 
estatísticas e econométricas. Objetiva-se, ao fim do projeto, transferir as rotinas 
computacionais para a Secretaria do Tesouro Nacional para que esta possa divulgar 
sistematicamente as estatísticas de governo geral em alta frequência. 

 
Coordenador: RAPHAEL ROCHA GOUVEA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• RAPHAEL ROCHA GOUVEA 
• RODRIGO OCTÁVIO ORAIR 

 
Produtos: 

 

• Estudo que faz uso das estimativas próprias para identificar fatos estilizados da evolução do superávit 
primário acima da linha da administração pública brasileira e traçar uma caracterização dos regimes 
de política fiscal. Responsável: Rodrigo Octávio Orair. 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Nota técnica de análise da carga tributária brasileira para a publicação na Carta de Conjuntura 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/03/2014 
 

• Relatório de Pesquisa II - ACT 17/2013 STN-Ipea 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Elaboração de manuais e documentação sobre as rotinas de estruturação do SISTN - RREOs 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Grupo Técnico de Padronização de Relatórios – GTREL/MF 
 

Tipo: 
 

Representação do Ipea junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Estruturação da base de dados do SISTN - Relatórios resumidos de execução orçamentária (RREOs) 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS, desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Estimativas trimestrais da carga tributária bruta – ACT Secretaria Executiva MF-Ipea e ACT Secretaria de 
Política Econômica MF-Ipea 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Estimativas trimestrais de formação bruta de capital fixo – ACT Secretaria Executiva MF-Ipea  e 
ACT Secretaria de Política Econômica MF-Ipea 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Estimativas trimestrais das transferências de assistência e previdência – ACT Secretaria Executiva MF- 
Ipea e ACT Secretaria de Política Econômica MF-Ipea 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Estimativas do superávit primário acima da linha das administrações públicas brasileiras – ACT 
17/2013 STN-Ipea 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
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• Fornecimento de estatísticas e assessoramento na análise das receitas tributárias das contas do 
governo do Tribunal de Contas da União. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 
 
Projeto P000226/2013 - Finanças públicas no Brasil – Um registro da reflexão da Coordenação de 
Finanças Públicas do Ipea no período 2007-2013 

 

Objetivo: Organizar um livro que consolide os resultados da estratégia de pesquisa da 
Coordenação de Finanças Públicas (CFP) da Dimac. 

 
Justificativa: Desde 2008, a CFP-Dimac tem sistematicamente produzido estimativas e indicadores 

inéditos sobre dados macrofiscais brasileiros. Isto levou a realização de análises 
crescentemente mais ricas sobre as finanças públicas brasileiras. Assim, faz-se 
necessário consolidar os resultados obtidos até o momento em um único livro, 
deixando mais clara a contribuição da coordenação para o debate de finanças 
públicas nacional, assim como permitindo identificar alguns dos próximos passos. 

 
Metodologia: O trabalho consistirá na organização de um livro de registro dos trabalhos realizados. 

Assim, a metodologia consistirá na discussão interna na coordenação de quais serão 
os trabalhos selecionados e qual o formato adotado pelo livro. 

 
Coordenador: RAPHAEL ROCHA GOUVEA 

 
Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização:  18/11/2014 

 

Equipe: 
• RAPHAEL ROCHA GOUVÊA 

 

Produtos: 
 

• Livro de registro da reflexão da CFP-Dimac 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/03/2014 
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Projeto P000234/2013 - Acompanhamento em alta frequência das finanças públicas estaduais e 
municipais 

 

Objetivo: O objetivo do projeto consiste em organizar, consolidar e estruturar os dados do 
demonstrativo do resultado primário dos estados obtidos nos relatórios resumidos 
de execução orçamentária (RREOs). 

 
Justificativa: Não existem estatísticas oficiais do detalhamento “acima da linha” dos resultados de 

estados e municípios em alta frequência. Contudo, trabalhar com dados de alta 
frequência é crucial para qualquer equipe interessada no acompanhamento da 
política fiscal brasileira – uma vez que os dados oficiais anuais destes entes são 
disponibilizados entre seis e dez meses após o fechamento do ano calendário (enquanto 
a maior parte dos RREOs fica disponível menos de dois meses depois do fechamento do 
bimestre). 

 
Metodologia: As informações dos RREOs são convertidas para formato de base de dados pela 

equipe de estatísticos da Coordenação de Finanças Públicas do Ipea. Após essa 
conversão, os dados do demonstrativo do resultado primário passam por diversas 
checagens de consistência. Finalizado essa análise, estes dados estão aptos a serem 
utilizados em análises de conjuntura, sendo enviados em  formato de planilha 
eletrônica para a Diretoria da Dimac e para a Secretaria Executiva do Ministério da 
Fazenda. 

 
Coordenador: RAPHAEL ROCHA GOUVÊA 

 
Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 31/03/2015 

 
Equipe: 

• RAPHAEL ROCHA GOUVÊA 
• MÁRCIO BRUNO RIBEIRO 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 - A dinâmica recente das finanças públicas estaduais no Brasil 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 31/03/2015 
 

• Produto 4 - A dinâmica recente das finanças públicas municipais brasileiras 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 31/03/2015 
 

• Base de dados em alta frequência para o acompanhamento das finanças públicas estaduais – ACT 
Secretaria Executiva MF-Ipea 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2015 
 

• Produto 3 - Produção de estimativas trimestrais para serem enviadas ao Ministério da Fazenda por 
meio de ACT 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 31/03/2015 
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Projeto P000241/2013 - Efeitos das transferências intergovernamentais sobre a eficiência das 
despesas nos municípios brasileiros. 

 

Objetivo: Avaliar os efeitos das transferências intergovernamentais constitucionais, 
provenientes do governo federal, sobre a eficiência da despesa pública municipal, 
identificando as localidades ou regiões onde aqueles efeitos são mais influentes. 

 
Justificativa: O sistema federativo brasileiro é caracterizado por um amplo conjunto de 

transferências intergovernamentais, com objetivo de equalizar a oferta de bens 
públicos e manter o equilíbrio fiscal-orçamentário dos governos subnacionais. 
Contudo, tais transferências também geram efeitos distorcivos, como o excessivo 
aumento da despesa pública municipal e o baixo esforço arrecadatório. O estudo 
buscará apresentar um diagnóstico atual quanto aos efeitos sobre a eficiência do 
gasto público municipal. 

 
Metodologia: Estimativa de fronteiras de eficiência, a partir de dados fiscais e de indicadores de 

desempenho municipal. 
 

Coordenador: MÁRCIO BRUNO RIBEIRO 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/10/2014 
 

Equipe: 
• MÁRCIO BRUNO RIBEIRO 

 
Produtos: 

 
• Avaliação dos impactos das transferências intergovernamentais sobre a eficiência do gasto público nos 

municípios brasileiros. 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/10/2014 
 
 
Projeto P000278/2013 - Série de seminários da Dimac 

 

Objetivo:                 São dois os objetivos: 1) viabilizar o debate interno entre os técnicos da Dimac; e 2) 
possibilitar que os técnicos apresentem seus trabalhos, incluindo resultados parciais 
das pesquisas em andamento, para que possam se beneficiar de sugestões e críticas 
dos colegas. 

 
Justificativa: Pesquisadores se beneficiam da troca de ideias. 

 
Metodologia: Exposições orais por parte do apresentador seguidas de perguntas do público. 

 

Coordenador: BERNARDO PATTA SCHETTINI 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• BERNARDO PATTA SCHETTINI 

 
Produtos: 

 

• Série de seminários da Dimac das terças-feiras 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 



165Diretoria de Estudos e Politícas Macroeconomicas (DIMAC)

CME - COORDENAÇÃO DE MODELAGEM ECONOMÉTRICA 
 
Projeto P0061/2013 - Modelos GARCH multivariados com erros t-Student com aplicações à análises 
macroeconômicas e previsões 

 

Objetivo:                 Desenvolver uma metodologia para a estimação bayesiana de modelos VAR-GARCH-M 
com erros t-Student. Objetivos intermediários: construção de códigos para estimação, 
seleção, testes de hipóteses e previsão; estudo analisando o impacto da volatilidade 
da taxa de câmbio e do preço das commodities sobre a inflação e produção; avaliar a 
potencial preditivo dos modelos selecionados (com erros gaussianos e com erros t- 
Student). 

 
Justificativa: A dinâmica da variância pode afetar variáveis macroeconômicas. No entanto, 

métodos clássicos de estimação de modelos com heteroscedasticidade condicional 
perdem eficiência se os erros não gaussianos e as amostras são pequenas. 
Considerando as séries temporais macroeconômicas disponíveis no Brasil, é 
importante desenvolver metodologias que possibilitem estimar estes modelos de 
maneira mais robusta. A abordagem bayesiana com erros t-Student para modelos 
VAR-GARCH-M é um esforço neste sentido. 

 
Metodologia: Estimação, seleção de modelos bayesiano VAR-GARCH-M (BEKK) com erros t-Student. 

Testes de hipóteses. 
 

Coordenador: VINÍCIUS DOS SANTOS CERQUEIRA 
 

Data de Início: 08/11/2013 Data de Finalização:  30/06/2014 
 

Equipe: 
• VINÍCIUS DOS SANTOS CERQUEIRA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 08/11/2013 Data de Finalização: 30/06/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 5 

 

Data de Início: 08/11/2013 Data de Finalização: 20/12/2013 

Manual explicando como utilizar os códigos desenvolvidos. 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 08/11/2013 Data de Finalização: 30/06/2014 

Conjunto de códigos para estimação, seleção de modelos bayesianos VAR-GARCH-M e códigos para 
inferência e realização de previsões. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 08/11/2013 Data de Finalização: 30/06/2014 
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• Produto 4 
Relatório com previsões para vaiáveis macroeconômicas (inflação, crescimento e produção industrial) 
utilizando o modelo bayesiano VAR-GARCH-M com erros t-Student. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 6 

 

Data de Início: 08/11/2013 Data de Finalização: 30/06/2014 

Relatórios com previsões de receitas federais utilizando modelos VAR-GARCH-M com erros t-Student 
(para contribuir para o acordo de cooperação com Ipea-SEP/MF). 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 08/11/2013 Data de Finalização: 30/06/2014 
 
 
Projeto P0062/2013 - Modelos VAR bayesianos não lineares com aplicações à análises 
macroeconômicas e previsões 

 

Objetivo: Construir um conjunto de códigos em R para estimação, identificação e seleção de 
modelos VAR bayesianos não lineares com transição suave. 

 
Justificativa: Conforme mostra o TD 1.639, existem evidências de assimetrias na propagação de 

diversos choques macroeconômicos. Assim, modelos multivariados lineares podem 
não captar adequadamente a dinâmica de importantes variáveis macroeconômicas, 
como inflação e crescimento. Nesse contexto, o projeto visa desenvolver uma 
abordagem bayesiana para o modelo já desenvolvido. 
Obs.: uma versão aprimorada do TD 1.639 foi apresentada na ANPEC 2012 e 
outra aceita para ser publicada na Revista brasileira de economia da FGV. 

 
Metodologia:         Estimação bayesiana de modelos VAR não lineares de transição suave na forma 

estrutural e reduzida. Análise das funções de resposta a impulso e do potencial 
preditivo. 

 
Coordenador: VINÍCIUS DOS SANTOS CERQUEIRA 

 
Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 30/06/2015 

 
Equipe: 

• VINÍCIUS DOS SANTOS CERQUEIRA 
 

Produtos: 
 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 30/06/2015 

Apresentação preliminar da metodologia e aplicação ao estudo da propagação assimétrica de choques 
cambiais sobre a inflação e crescimento. 

 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 20/12/2014 
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• Produto 6 
Manual explicando como utilizar os códigos desenvolvidos. 

 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 7 

 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 30/06/2015 

 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 15/12/2014 

Conjunto de códigos para estimação, identificação, seleção, funções de resposta a impulso e previsão. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 30/06/2015 

Relatório com previsões macroeconômicas feitas com o modelo VAR não linear com transição suave. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 5 

 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 30/04/2015 

Relatório com previsões para receitas federais utilizando o modelo bayesiano VAR não linear com 
transição suave (contribuindo com o acordo de cooperação Ipea-SPE/MF). 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 30/05/2015 
 
 
Projeto P0063/2013 - Análise dos determinantes dos índices de liquidez bancários brasileiros 

 

Objetivo: Este trabalho dá continuidade ao trabalho do período anterior, que detalha de forma 
desagregada os indicadores de liquidez e solvência do sistema bancário brasileiro. Esta 
continuação busca medir os impactos das principais variáveis macroeconômicas sobre 
esses indicadores, determinando, portanto, o grau de sensibilidade da saúde do 
sistema financeiro às demais variáveis macroeconômicas. 

 
Justificativa: O sistema financeiro, ainda que aparentemente saudável, já passou por momentos de 

crises, requerendo socorro público, sendo o episódio mais recente o PROER. Em vista 
do poder destrutivo que uma crise financeira exerce sobre a atividade econômica e, 
dada a crise financeira norte-americana recente, bem como a possibilidade de 
estarmos vivenciando uma bolha imobiliária, é importante acompanhar a saúde do 
sistema financeiro, bem como analisar sua sensibilidade às principais variáveis macro. 

 
Metodologia: Propõe-se uma análise de painel com os dados desagregados que ajude a entender o 

problema acima exposto. 
 

Coordenador: CHRISTIAN VONBUN 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 15/12/2014 
 

Equipe: 
• CHRISTIAN VONBUN 

 

Produtos: 
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• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 15/12/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo em boletim/periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 15/12/2014 Data de Finalização: 15/12/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis B1, B2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 15/12/2014 
 

• Apresentação seminário Dimac 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/11/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
 
 
Projeto P0095/2013 - Evolução da política de recolhimento compulsório no Brasil pós-real ‒ capítulo 
de livro 

 

Objetivo: Atualizar e adequar o Texto para Discussão 1.826 como capítulo de livro a ser editado 
pela Coordenação de Modelagem Econométrica. 

 
Justificativa: Um dos instrumentos clássicos de atuação das autoridades monetárias é a exigência 

de que as instituições bancárias mantenham compulsoriamente uma fração de seus 
passivos junto ao Banco Central, na conta de reservas bancárias. O entendimento da 
evolução dessas políticas no Brasil é fundamental para a avaliação da condução da 
política monetária e do risco sistêmico do sistema financeiro brasileiro. 

 
Metodologia: Este trabalho apresenta um levantamento sistemático das alterações nas regras de 

recolhimento compulsório vigentes no Brasil no período “pós-real” (1994-2012), 
identificando e analisando as diferentes funções e os objetivos assumidos pela política 
de compulsório ao longo desse período, no contexto geral da condução da política 
monetária no país. 

 
Coordenador: CHRISTIAN VONBUN 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização:  31/08/2014 

 
Equipe: 

• CHRISTIAN VONBUN 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Capítulo de livro do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 

• Produto 6 
Manual explicando como utilizar os códigos desenvolvidos. 

 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 7 

 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 30/06/2015 

 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 15/12/2014 

Conjunto de códigos para estimação, identificação, seleção, funções de resposta a impulso e previsão. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 30/06/2015 

Relatório com previsões macroeconômicas feitas com o modelo VAR não linear com transição suave. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 5 

 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 30/04/2015 

Relatório com previsões para receitas federais utilizando o modelo bayesiano VAR não linear com 
transição suave (contribuindo com o acordo de cooperação Ipea-SPE/MF). 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 30/05/2015 
 
 
Projeto P0063/2013 - Análise dos determinantes dos índices de liquidez bancários brasileiros 

 

Objetivo: Este trabalho dá continuidade ao trabalho do período anterior, que detalha de forma 
desagregada os indicadores de liquidez e solvência do sistema bancário brasileiro. Esta 
continuação busca medir os impactos das principais variáveis macroeconômicas sobre 
esses indicadores, determinando, portanto, o grau de sensibilidade da saúde do 
sistema financeiro às demais variáveis macroeconômicas. 

 
Justificativa: O sistema financeiro, ainda que aparentemente saudável, já passou por momentos de 

crises, requerendo socorro público, sendo o episódio mais recente o PROER. Em vista 
do poder destrutivo que uma crise financeira exerce sobre a atividade econômica e, 
dada a crise financeira norte-americana recente, bem como a possibilidade de 
estarmos vivenciando uma bolha imobiliária, é importante acompanhar a saúde do 
sistema financeiro, bem como analisar sua sensibilidade às principais variáveis macro. 

 
Metodologia: Propõe-se uma análise de painel com os dados desagregados que ajude a entender o 

problema acima exposto. 
 

Coordenador: CHRISTIAN VONBUN 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 15/12/2014 
 

Equipe: 
• CHRISTIAN VONBUN 

 

Produtos: 
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Projeto P0096/2013 - Efeito das comunicações do Banco Central sobre a estrutura a termo de taxa de 
juros brasileira 

 

Objetivo: Com o intenção de referenciar a formação das expectativas de mercado, o Banco 
Central do Brasil (BCB) sinaliza a atuação futura da política monetária e a visão sobre o 
estado da economia que a justifica. Dado o amplo efeito da politica monetária na 
economia, o objetivo do estudo é avaliar o impacto das principais comunicações na 
curva de juros de mercado e em que medida as intenções do BCB implícitas em tais 
comunicações são bem-sucedidas. 

 
Justificativa: O BCB, por meio de seus diversos canais de comunicação com o mercado, busca 

prover informações sobre o estado da economia aos diversos agentes e fornecer 
indicações da atuação futura da política monetária. A política monetária, por sua vez, 
exerce influência sobre diversos indicadores macroeconômicos e sobre a formulação 
de políticas públicas em geral. Daí, a importância de se estudar a eficácia de tais 
comunicações e seus efeitos sobre vários vencimentos da curva de juros. 

 
Metodologia: A metodologia empregada será a análise de estudo de eventos aplicada a dados em 

alta frequência. Além disso, modelos de volatilidade de longa memória serão 
utilizados para avaliar efeitos de segunda ordem das comunicações do BCB. 

 
Coordenador: FRANCISCO EDUARDO DE LUNA E ALMEIDA SANTOS 

 
Data de Início: 27/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 

 

Equipe: 
• FRANCISCO EDUARDO DE LUNA E ALMEIDA SANTOS 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 27/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 
 

• Nota técnica para a Carta de Conjuntura do Ipea 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 27/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 
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Projeto P0097/2013 - Análise da eficácia das intervenções cambiais entre 2008 e 2013 no Brasil 
 

Objetivo: As intervenções cambiais são o principal instrumento da autoridade monetária a fim 
de evitar a volatilidade excessiva no câmbio e seus efeitos danosos sobre a economia. 
Nesse contexto, o objetivo desse estudo é avaliar os efeitos de primeira e segunda 
ordem das intervenções do BCB sobre o mercado de câmbio brasileiro. 

 
Justificativa: As intervenções cambiais são um instrumento poderoso de política econômica que tem 

sido empregado com bastante frequência. No entanto, seu uso tem implicações fiscais 
e monetárias não desprezíveis, justificando, assim, a necessidade de se estudar sua 
eficácia na redução da volatilidade e na formação de preços. 

 
Metodologia: A metodologia empregada será a análise de estudo de eventos aplicada a dados em 

alta frequência. Além disso, modelos alternativos de microestrutura serão avaliados. 
 

Coordenador: FRANCISCO EDUARDO DE LUNA E ALMEIDA SANTOS 
 

Data de Início: 27/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 
 

Equipe: 
• FRANCISCO EDUARDO DE LUNA E ALMEIDA SANTOS 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 27/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 
 

• Nota técnica na Carta de Conjuntura do Ipea 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 27/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 
 
 
Projeto P000137/2013 - Política cambial no Brasil e sua interação com a política monetária: 
mecanismos e funcionamento do mercado 

 

Objetivo: Avaliar a política cambial e sua interação com a política monetária à luz dos 
desenvolvimentos recentes no mercado financeiro internacional. 

 
Justificativa: Além de se tratar de um tema relevante no âmbito da formulação de políticas 

públicas, a análise retrospectiva permite a avaliação das medidas de política cambial e 
abre espaço para reflexão sobre os novos desafios para a economia brasileira. 

 
Metodologia: O artigo será baseado na análise e interpretação de dados disponíveis de forma 

pública necessários à descrição da política cambial no período recente e sua interação 
com a política monetária. 

 
Coordenador: FRANCISCO EDUARDO DE LUNA E ALMEIDA SANTOS 

 
Data de Início: 02/09/2013 Data de Finalização:  30/06/2014 

 

Equipe: 
• FRANCISCO EDUARDO DE LUNA E ALMEIDA SANTOS 

 
Produtos: 



171Diretoria de Estudos e Politícas Macroeconomicas (DIMAC)

Projeto P0097/2013 - Análise da eficácia das intervenções cambiais entre 2008 e 2013 no Brasil 
 

Objetivo: As intervenções cambiais são o principal instrumento da autoridade monetária a fim 
de evitar a volatilidade excessiva no câmbio e seus efeitos danosos sobre a economia. 
Nesse contexto, o objetivo desse estudo é avaliar os efeitos de primeira e segunda 
ordem das intervenções do BCB sobre o mercado de câmbio brasileiro. 

 
Justificativa: As intervenções cambiais são um instrumento poderoso de política econômica que tem 

sido empregado com bastante frequência. No entanto, seu uso tem implicações fiscais 
e monetárias não desprezíveis, justificando, assim, a necessidade de se estudar sua 
eficácia na redução da volatilidade e na formação de preços. 

 
Metodologia: A metodologia empregada será a análise de estudo de eventos aplicada a dados em 

alta frequência. Além disso, modelos alternativos de microestrutura serão avaliados. 
 

Coordenador: FRANCISCO EDUARDO DE LUNA E ALMEIDA SANTOS 
 

Data de Início: 27/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 
 

Equipe: 
• FRANCISCO EDUARDO DE LUNA E ALMEIDA SANTOS 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 27/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 
 

• Nota técnica na Carta de Conjuntura do Ipea 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 27/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 
 
 
Projeto P000137/2013 - Política cambial no Brasil e sua interação com a política monetária: 
mecanismos e funcionamento do mercado 

 

Objetivo: Avaliar a política cambial e sua interação com a política monetária à luz dos 
desenvolvimentos recentes no mercado financeiro internacional. 

 
Justificativa: Além de se tratar de um tema relevante no âmbito da formulação de políticas 

públicas, a análise retrospectiva permite a avaliação das medidas de política cambial e 
abre espaço para reflexão sobre os novos desafios para a economia brasileira. 

 
Metodologia: O artigo será baseado na análise e interpretação de dados disponíveis de forma 

pública necessários à descrição da política cambial no período recente e sua interação 
com a política monetária. 

 
Coordenador: FRANCISCO EDUARDO DE LUNA E ALMEIDA SANTOS 

 
Data de Início: 02/09/2013 Data de Finalização:  30/06/2014 

 

Equipe: 
• FRANCISCO EDUARDO DE LUNA E ALMEIDA SANTOS 

 
Produtos: 
• Produto 1 

 

Tipo: 

 
 
Capítulo de livro do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/09/2013 Data de Finalização: 30/06/2014 
 
 
Projeto P000151/2013 - A dinâmica da inflação no Brasil 

 

Objetivo: Este artigo testa curvas de Phillips usando uma especificação autorregressiva de 
defasagem distribuída (ADL) que abrange a curva de Phillips Aceleracionista (APC), a 
curva de Phillips Novo Keynesiana (NKPC), a curva de Phillips Híbrida (HPC) e a curva 
de Phillips de Informação Rígida (SIPC). 

 
Justificativa: Os bancos centrais baseiam-se em diversos modelos para poder pôr em prática a 

política monetária que tem como um de seus objetivos o controle da inflação. Parte 
da tomada de decisão do Banco Central é baseada em modelos macroeconômicos de 
pequeno porte, nos quais a Curva de Phillips é um elemento importante. Desse modo, 
a busca da especificação mais adequada para a dinâmica da inflação é uma tarefa 
bastante relevante. 

 
Metodologia: Estimação de um modelo autorregressivo de defasagem distribuída (ADL). 

 

Coordenador: ALEXIS MAKA 
 

Data de Início: 13/11/2013 Data de Finalização:  31/03/2015 
 

Equipe: 
• ALEXIS MAKA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Capítulo de livro do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/11/2013 Data de Finalização: 31/03/2015 
 
 
Projeto P000152/2013 - Indicador da condição da política monetária para o Brasil 

 

Objetivo: Desenvolver um indicador da condição da política monetária para o Brasil. 
 

Justificativa: A política monetária desempenha um papel importante por causa do seu impacto 
sobre variáveis macroeconômicas que afetam o bem-estar social, tais como a inflação 
e o nível de atividade econômica. 
A construção de indicadores que avaliem a postura da política monetária é importante 
para guiar a condução da política monetária de forma consistente com as metas 
estabelecidas pelo Banco Central. 

 
Metodologia: A metodologia da pesquisa está baseada na previsão condicional de modelos de 

vector autoregression (VAR). 
 

Coordenador: ALEXIS MAKA 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização:  30/09/2014 
 

Equipe: 
• ALEXIS MAKA 

 
Produtos: 
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• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 
 
Projeto P000153/2013 - Regimes de política monetária no Brasil 

 

Objetivo: Estimar a regra de política monetária utilizada pelo Banco Central do Brasil para 
determinar o seu principal instrumento de política, a taxa SELIC. 

 
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 estabelecidas metas e as 
condições sob as quais os instrumentos são ajustados em função da conjuntura 
econômica (a “regra de política” ou “a função reação do Banco Central”). 

 
Metodologia: A metodologia da pesquisa está baseada em modelos de Markov-switching. 

 

Coordenador: ALEXIS MAKA 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização:  31/03/2015 
 

Equipe: 
• ALEXIS MAKA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 31/03/2015 
 
 
Projeto P000235/2013 - Impactos ambientais e econômicos dos veículos elétricos e híbridos plug-in: 
uma revisão da literatura 

 

Objetivo: Este projeto pretende apresentar uma revisão da literatura acerca dos custos e 
benefícios de veículos elétricos e híbridos, com ênfase em seus benefícios em termos 
de redução da emissão de gases de estufa e de gases nocivos à saúde humana. É 
também importante analisar os efeitos da implantação das chamadas smart grids e, 
mais importante, de como se configura a produção marginal de energia elétrica na 
região e no período sendo considerados. 

 
Justificativa: A atividade humana está alterando rapidamente a composição da atmosfera. A 

concentração de CO2 passou de 280 PPM antes da Revolução Industrial para 400 PPM 
em 2013. Isto tende a elevar a temperatura global, o que pode causar efeitos 
catastróficos sobre os ecossistemas, populações humanas e à atividade econômica. 
Faz-se necessário um estudo sobre os custos benefícios e demais perspectivas da 
adoção de carros elétricos que possa nortear as políticas energética e de transporte. 

 
Metodologia: Revisão da literatura. 

 

Coordenador: CHRISTIAN VONBUN 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
 

Equipe: 
• CHRISTIAN VONBUN 

Projeto P0097/2013 - Análise da eficácia das intervenções cambiais entre 2008 e 2013 no Brasil 
 

Objetivo: As intervenções cambiais são o principal instrumento da autoridade monetária a fim 
de evitar a volatilidade excessiva no câmbio e seus efeitos danosos sobre a economia. 
Nesse contexto, o objetivo desse estudo é avaliar os efeitos de primeira e segunda 
ordem das intervenções do BCB sobre o mercado de câmbio brasileiro. 

 
Justificativa: As intervenções cambiais são um instrumento poderoso de política econômica que tem 

sido empregado com bastante frequência. No entanto, seu uso tem implicações fiscais 
e monetárias não desprezíveis, justificando, assim, a necessidade de se estudar sua 
eficácia na redução da volatilidade e na formação de preços. 

 
Metodologia: A metodologia empregada será a análise de estudo de eventos aplicada a dados em 

alta frequência. Além disso, modelos alternativos de microestrutura serão avaliados. 
 

Coordenador: FRANCISCO EDUARDO DE LUNA E ALMEIDA SANTOS 
 

Data de Início: 27/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 
 

Equipe: 
• FRANCISCO EDUARDO DE LUNA E ALMEIDA SANTOS 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 27/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 
 

• Nota técnica na Carta de Conjuntura do Ipea 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 27/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 
 
 
Projeto P000137/2013 - Política cambial no Brasil e sua interação com a política monetária: 
mecanismos e funcionamento do mercado 

 

Objetivo: Avaliar a política cambial e sua interação com a política monetária à luz dos 
desenvolvimentos recentes no mercado financeiro internacional. 

 
Justificativa: Além de se tratar de um tema relevante no âmbito da formulação de políticas 

públicas, a análise retrospectiva permite a avaliação das medidas de política cambial e 
abre espaço para reflexão sobre os novos desafios para a economia brasileira. 

 
Metodologia: O artigo será baseado na análise e interpretação de dados disponíveis de forma 

pública necessários à descrição da política cambial no período recente e sua interação 
com a política monetária. 

 
Coordenador: FRANCISCO EDUARDO DE LUNA E ALMEIDA SANTOS 

 
Data de Início: 02/09/2013 Data de Finalização:  30/06/2014 

 

Equipe: 
• FRANCISCO EDUARDO DE LUNA E ALMEIDA SANTOS 

 
Produtos: 
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• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 
 
Projeto P000153/2013 - Regimes de política monetária no Brasil 

 

Objetivo: Estimar a regra de política monetária utilizada pelo Banco Central do Brasil para 
determinar o seu principal instrumento de política, a taxa SELIC. 

 
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 estabelecidas metas e as 
condições sob as quais os instrumentos são ajustados em função da conjuntura 
econômica (a “regra de política” ou “a função reação do Banco Central”). 

 
Metodologia: A metodologia da pesquisa está baseada em modelos de Markov-switching. 

 

Coordenador: ALEXIS MAKA 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização:  31/03/2015 
 

Equipe: 
• ALEXIS MAKA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 31/03/2015 
 
 
Projeto P000235/2013 - Impactos ambientais e econômicos dos veículos elétricos e híbridos plug-in: 
uma revisão da literatura 

 

Objetivo: Este projeto pretende apresentar uma revisão da literatura acerca dos custos e 
benefícios de veículos elétricos e híbridos, com ênfase em seus benefícios em termos 
de redução da emissão de gases de estufa e de gases nocivos à saúde humana. É 
também importante analisar os efeitos da implantação das chamadas smart grids e, 
mais importante, de como se configura a produção marginal de energia elétrica na 
região e no período sendo considerados. 

 
Justificativa: A atividade humana está alterando rapidamente a composição da atmosfera. A 

concentração de CO2 passou de 280 PPM antes da Revolução Industrial para 400 PPM 
em 2013. Isto tende a elevar a temperatura global, o que pode causar efeitos 
catastróficos sobre os ecossistemas, populações humanas e à atividade econômica. 
Faz-se necessário um estudo sobre os custos benefícios e demais perspectivas da 
adoção de carros elétricos que possa nortear as políticas energética e de transporte. 

 
Metodologia: Revisão da literatura. 

 

Coordenador: CHRISTIAN VONBUN 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
 

Equipe: 
• CHRISTIAN VONBUN 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000244/2013 - Impactos das mudanças demográficas sobre o crescimento econômico 
brasileiro 

 

Objetivo: Estudar os impactos das mudanças da dinâmica demográfica brasileira sobre o 
crescimento econômico e outras variáveis macro. 

 
Justificativa: O Brasil vem sofrendo alterações importantes em seus padrões demográficos, que 

podem ter impactos significativos para o padrão de desenvolvimento econômicos das 
próximas décadas. 

 
Metodologia: Revisão da literatura internacional e construção de cenários prospectivos com base 

nas projeções populacionais feitas pelo Ipea. 
 

Coordenador: JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JÚNIOR 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JÚNIOR 
• PAULO MANSUR LEVY 

 
Produtos: 

 

• TD - demografia 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Capítulo do livro de demografia 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/05/2014 
 

• Nota técnica - demografia 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 
 

• Cenários prospectivos 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/04/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000246/2013 - Crédito e política monetária entre 2003 e 2012 
 

Objetivo: Realizar uma análise das implicações da condução da política monetária sobre o 
crédito entre 2003 e 2013. 

 
Justificativa: Este trabalho buscará compreender as implicações da condução da política monetária 

sobre o crédito entre 2003 e 2013. Esta discussão permite: i) avançar na compreensão 
dos determinantes do crédito no Brasil; e ii) discutir as implicações relacionadas ao 
crédito. 

 
Metodologia: Este trabalho estrutura-se a partir da base de dados sobre a evolução recente do 

crédito, disponibilizada pelo Banco Central, além de legislação sobre o tema. 
 

Coordenador: MÔNICA MORA Y ARAÚJO DE COUTO E SILVA PESSOA 
 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• MÔNICA MORA Y ARAÚJO DE COUTO E SILVA PESSOA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000250/2013 - Capital humano: uma análise do caso brasileiro com dados desagregados por 
municípios 

 

Objetivo:                 Estimar séries de dados sobre o estoque de capital humano por estados e municípios 
que viabilizem a elaboração de estudos sobre crescimento econômico e a criação de 
cenários prospectivos para o Brasil. 

 
Justificativa: O desempenho bastante diferenciado entre estados e municípios oferece uma 

oportunidade de identificar variáveis relevantes para a formulação de políticas, 
esperando-se encontrar papel de destaque da variável associada à educação. 

 
Metodologia: Base de dados regionais a ser construída com base em pesquisas anuais do IBGE e em 

estimativas econométricas. 
 

Coordenador: JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JÚNIOR 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

Equipe: 
• JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JÚNIOR 
• PAULO MANSUR LEVY 

 
Produtos: 



175Diretoria de Estudos e Politícas Macroeconomicas (DIMAC)

Projeto P000246/2013 - Crédito e política monetária entre 2003 e 2012 
 

Objetivo: Realizar uma análise das implicações da condução da política monetária sobre o 
crédito entre 2003 e 2013. 

 
Justificativa: Este trabalho buscará compreender as implicações da condução da política monetária 

sobre o crédito entre 2003 e 2013. Esta discussão permite: i) avançar na compreensão 
dos determinantes do crédito no Brasil; e ii) discutir as implicações relacionadas ao 
crédito. 

 
Metodologia: Este trabalho estrutura-se a partir da base de dados sobre a evolução recente do 

crédito, disponibilizada pelo Banco Central, além de legislação sobre o tema. 
 

Coordenador: MÔNICA MORA Y ARAÚJO DE COUTO E SILVA PESSOA 
 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• MÔNICA MORA Y ARAÚJO DE COUTO E SILVA PESSOA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000250/2013 - Capital humano: uma análise do caso brasileiro com dados desagregados por 
municípios 

 

Objetivo:                 Estimar séries de dados sobre o estoque de capital humano por estados e municípios 
que viabilizem a elaboração de estudos sobre crescimento econômico e a criação de 
cenários prospectivos para o Brasil. 

 
Justificativa: O desempenho bastante diferenciado entre estados e municípios oferece uma 

oportunidade de identificar variáveis relevantes para a formulação de políticas, 
esperando-se encontrar papel de destaque da variável associada à educação. 

 
Metodologia: Base de dados regionais a ser construída com base em pesquisas anuais do IBGE e em 

estimativas econométricas. 
 

Coordenador: JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JÚNIOR 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

Equipe: 
• JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JÚNIOR 
• PAULO MANSUR LEVY 

 
Produtos: 
• TD - Capital humano 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Seminário externo 
 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública, com convite externo e aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 28/11/2014 
 

• Base de dados - Capital humano 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 
 
Projeto P000252/2013 - Estoque de capital da economia brasileira 

 

Objetivo: Revisão metodológica e atualização das estimativas macroeconômicas do estoque de 
capital na economia brasileira, 1940-2010, publicadas no Ipeadata. 

 
Justificativa: Os dados macroeconômicos do estoque de capital estimados pelo Ipea são referência 

para muitos pesquisadores no Brasil. Por isso, é muito importante fazer uma revisão 
para corrigir falhas metodológicas e para atualizar as séries publicadas no Ipeadata. 

 
Metodologia: Método do inventário perpétuo. 

 

Coordenador: JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JÚNIOR 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
 

Equipe: 
• JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JÚNIOR 

 
Produtos: 

 

• TD - Estoque de capital macroeconômico 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Nota técnica - Estoque de capital macro 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 
 

• Base de dados - estoque de capital macroeconômico 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000253/2013 - Estoque de capital nos setores industriais dos municípios brasileiros 
 

Objetivo: Obter estimativas do estoque de capital privado nos setores industriais  municípios 
brasileiros para os anos 1996-2010. 

 
Justificativa: A criação dessa base de dados vai viabilizar a realização de uma série de estudos sobre 

crescimento econômico do Brasil utilizando dados regionais. 
 

Metodologia: Estimativas usando os dados de ativo imobilizado do Cadastro Central de Empresas do 
IBGE - CEMPRE e da PIA. 

 
Coordenador: JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JÚNIOR 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JÚNIOR 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000254/2013 - Evolução recente das políticas monetária e cambial e do mercado de crédito 
no Brasil 

 

Objetivo: Reunir e editar trabalhos que mostrem a evolução recente das políticas monetária e 
cambial e do mercado de crédito no Brasil. 

 
Justificativa: Contribuir para a maior disseminação do trabalho que vem sendo desenvolvido pela 

Dimac/Ipea e que podem contribuir para a elaboração da política econômica do Brasil. 
 

Metodologia: Edição de trabalhos feitos para o livro e de trabalhos feitos anteriormente por 
técnicos do Ipea. 

 
Coordenador: JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JUNIOR 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 28/11/2014 

 
Equipe: 

• JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JÚNIOR 
 

Produtos: 
 

• Introdução do livro 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 02/06/2014 
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• Organização e edição do livro da CME 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
 

• Divulgação do livro 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 28/11/2014 
 
 
Projeto P000255/2013 - Instituições econômicas e políticas e seus impactos sobre a renda per capita 
dos países 

 

Objetivo: Estudar a dinâmica das instituições econômicas e políticas e seus impactos sobre a 
renda per capita dos países. 

 
Justificativa: O estudo das instituições econômicas e políticas vem ganhando cada vez mais 

destaque na literatura econômica de crescimento econômica. 
 

Metodologia: Criação de uma base de dados por meio de um modelo de componentes não 
observáveis e estimação de modelos econométricos dinâmicos com dados em 
painel. 

 
Coordenador: JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JÚNIOR 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JÚNIOR 
 

Produtos: 
 

• TD - instituições 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Seminário externo 
 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública, com convite externo e aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 04/11/2014 
 

• Base de dados - instituições 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 28/11/2014 
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Projeto P000256/2013 - Choques macroeconômicos e setoriais: efeitos sobre preços desagregados 
 

Objetivo: Obter o impacto de choques macroeconômicos e setoriais sobre índices de preços 
com alto grau de desagregação. 

 
Justificativa: A partir de observações em microdados, observa-se muito pouca rigidez de preços no 

nível microeconômico, o que confronta a rigidez percebida no nível macroeconômico. 
Boivin, Giannoni e Mihov (2009) resolvem este aparente paradoxo identificando dois 
tipos de choques exógenos, choques setoriais e choques agregados, e observam que, 
para os EUA, os preços são flexíveis em relação aos choques setoriais e rígidos em 
relação aos choques agregados. Procuraremos verificar este resultado  para o Brasil. 

 
Metodologia: Pretende-se utilizar, como em Boivin, Giannoni e Mihov (2009) [“Sticky Prices and 

Monetary Policy: Evidence from Disaggregated U. S. Data”,  American Economic 
Review, 99(1), 350-84.], um modelo FAVAR (autorregressão vetorial aumentada por 
fatores dinâmicos), que 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 a importância relativa de fatores macroeconômicos e 
setoriais na explicação tanto das alterações observadas nos preços setoriais quanto da 
inércia inflacionária. A pesquisa apresentará ainda uma novidade metodológica em 
relação ao artigo citado, que é a identificação por restrição de sinais. 

 
Coordenador: THIAGO SEVILHANO MARTINEZ 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 

 

Equipe: 
• THIAGO SEVILHANO MARTINEZ 
• VINÍCIUS DOS SANTOS CERQUEIRA 

 
Produtos: 

 

• Texto para Discussão 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 
 

• Submissão de artigo a periódico internacional 
 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis A1, A2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
 

• Nota técnica para a Carta de Conjuntura 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

• TD em inglês 

 

Data de Início: 01/09/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Republicação em língua estrangeira 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 
 

• Submissão para congresso da ANPEC ou SBE 
 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Submissão para o American Economic Association Annual Meeting 
 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2015 
 

• Seminário da Dimac 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

• Utilização de resultados no Observatório da Inflação (ACT Dimac - Secretaria executiva MF) 
 

Tipo: 
 

Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
 
 
Projeto P000259/2013 - Volatilidade da taxa de câmbio real e taxa de juros no Brasil: evidência de um 
modelo VAR-GARCH-M para o período 1999-2010 

 

Objetivo: Investigar a relação entre médias e variâncias da taxa de câmbio e da taxa de juros. 
 

Justificativa: A volatilidade cambial no Brasil é muito elevada. A literatura mostra que elevada 
volatilidade pode provocar perda de bem-estar, reduzir o crescimento econômico, 
exportações e volume de comércio. Adicionalmente, desenvolvimentos teóricos têm 
mostrado a relação entre as regras monetárias que utilizam como instrumento 
principal a taxa de juros e a volatilidade da taxa de câmbio. O texto tenta investigar se 
esta relação pode ser rejeitada para os dados da economia brasileira no período 1999- 
2010. 

 
Metodologia: Testes de hipóteses em um modelo VAR-GARCH-M. 

 

Coordenador: VINÍCIUS DOS SANTOS CERQUEIRA 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 19/11/2014 
 

Equipe: 
• VINÍCIUS DOS SANTOS CERQUEIRA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Capítulo de livro do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 19/11/2014 
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Projeto P000258/2013 - Modelo de projeção de impostos 
 

Objetivo: O objetivo do trabalho é modelar econometricamente o comportamento da carga 
tributária bruta brasileira com base no comportamento individual de um conjunto de 
tributos. Os tributos formam a receita da União, estados e municípios e abrangem 
impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios. 

 
Justificativa: Desenvolver modelos de previsão de receitas do governo para auxiliar o Ministério da 

Fazenda na gestão da política fiscal. 
 

Metodologia: Utiliza-se o modelo linear dinâmico para modelar as séries de alguns dos principais 
tributos individualmente. A utilização de um modelo com coeficientes variáveis é 
justificada pela conjectura – que parece muito plausível a priori – de que as sucessivas 
mudanças no sistema tributário nacional estão associadas a mudanças recorrentes 
também nas elasticidades relevantes, de modo a tornar contraindicado o uso de 
especificações com parâmetros fixos. Uma inovação do estudo é a opção por modelar 
o componente sazonal da série da CTBB endogenamente. Em geral, a maneira como 
se modela a sazonalidade é artificial e puramente ad hoc. 

 
Coordenador: MÁRIO JORGE CARDOSO DE MENDONÇA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 

 
Equipe: 

• MÁRIO JORGE CARDOSO DE MENDONÇA 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 
 
Projeto P000261/2013 - Previsão de bolha de crédito com base no modelo de valor extremo 

 

Objetivo: O objetivo deste estudo é o contribuir com a criação de metodologia para previsão de 
“bolha” especulativa. 

 
Justificativa: Com a eclosão da crise financeira global de 2008, a existência de bolha especulativa 

voltou a  despertar o interesse de autoridades econômicas e pesquisadores. No Brasil, 
tem havido uma grande expansão do crédito em setores específicos tal como 
aconteceu nos Estados Unidos no período pré-crise, o que suscita que o crescimento 
do crédito no Brasil poderia levar a um processo de formação de bolha no Brasil. 

 
Metodologia: Utiliza-se a teoria do valor extremo como método de modelagem do modelo de bolha 

especulativa. 
 

Coordenador: MÁRIO JORGE CARDOSO DE MENDONÇA 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• MÁRIO JORGE CARDOSO DE MENDONÇA 

 
Produtos: 



181Diretoria de Estudos e Politícas Macroeconomicas (DIMAC)

Projeto P000258/2013 - Modelo de projeção de impostos 
 

Objetivo: O objetivo do trabalho é modelar econometricamente o comportamento da carga 
tributária bruta brasileira com base no comportamento individual de um conjunto de 
tributos. Os tributos formam a receita da União, estados e municípios e abrangem 
impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios. 

 
Justificativa: Desenvolver modelos de previsão de receitas do governo para auxiliar o Ministério da 

Fazenda na gestão da política fiscal. 
 

Metodologia: Utiliza-se o modelo linear dinâmico para modelar as séries de alguns dos principais 
tributos individualmente. A utilização de um modelo com coeficientes variáveis é 
justificada pela conjectura – que parece muito plausível a priori – de que as sucessivas 
mudanças no sistema tributário nacional estão associadas a mudanças recorrentes 
também nas elasticidades relevantes, de modo a tornar contraindicado o uso de 
especificações com parâmetros fixos. Uma inovação do estudo é a opção por modelar 
o componente sazonal da série da CTBB endogenamente. Em geral, a maneira como 
se modela a sazonalidade é artificial e puramente ad hoc. 

 
Coordenador: MÁRIO JORGE CARDOSO DE MENDONÇA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 

 
Equipe: 

• MÁRIO JORGE CARDOSO DE MENDONÇA 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 
 
Projeto P000261/2013 - Previsão de bolha de crédito com base no modelo de valor extremo 

 

Objetivo: O objetivo deste estudo é o contribuir com a criação de metodologia para previsão de 
“bolha” especulativa. 

 
Justificativa: Com a eclosão da crise financeira global de 2008, a existência de bolha especulativa 

voltou a  despertar o interesse de autoridades econômicas e pesquisadores. No Brasil, 
tem havido uma grande expansão do crédito em setores específicos tal como 
aconteceu nos Estados Unidos no período pré-crise, o que suscita que o crescimento 
do crédito no Brasil poderia levar a um processo de formação de bolha no Brasil. 

 
Metodologia: Utiliza-se a teoria do valor extremo como método de modelagem do modelo de bolha 

especulativa. 
 

Coordenador: MÁRIO JORGE CARDOSO DE MENDONÇA 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• MÁRIO JORGE CARDOSO DE MENDONÇA 

 
Produtos: 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000263/2013 - Avaliação trimestral do índice de condição fiscal no Brasil 

 

Objetivo: Fazer o acompanhamento trimestral do estado da política fiscal no Brasil 
 

Justificativa: Conhecer o estado da política fiscal é útil por duas razões. Saber quão restritiva ou 
expansiva é a condição fiscal ajuda a determinar o curso da política fiscal necessário a 
manter a dívida pública dentro de uma meta estabelecida, o que contribui para o 
controle da inflação. Em segundo lugar, uma medida quantitativa da posição fiscal é 
importante por razões históricas, indicando os períodos precisos em que a política 
fiscal foi mais acomodativa ou mais restritiva. 

 
Metodologia: Estima-se o estado da política fiscal no Brasil com base na metodologia de previsão 

condicional. Este indicador é medido pela diferença dos valores preditos para o hiato 
do produto quando condicionado aos valores observados e de equilíbrio estacionário 
dos instrumentos de política fiscal – carga tributária líquida e gastos correntes do 
governo. 

 
Coordenador: MÁRIO JORGE CARDOSO DE MENDONÇA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
• MÁRIO JORGE CARDOSO DE MENDONÇA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Artigo em boletim periódico do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000265/2013 - Avaliação trimestral da sustentabilidade da dívida pública no Brasil 

 

Objetivo: Este artigo tem como objetivo avaliar  a gestão da dívida pública recente bem como 
acessar a sua sustentabilidade. 

 
Justificativa: Na tentativa de obter uma trajetória sustentável para a dívida pública, os 

administradores públicos se deparam com um conflito entre o risco de 
refinanciamento e o custo da dívida. As simulações obtidas, que permitem captar as 
mudanças na gestão da dívida pública para um certo horizonte, indicarão se a  
trajetória da dívida pública é ou não sustentável. 

 
Metodologia: Avalia-se a administração da dívida pública no Brasil utilizando o modelo Markov 

Switching multivariado. A partir deste modelo, projeta-se a dívida pública a partir de 
simulações de Monte Carlo. 

 
Coordenador: MÁRIO JORGE CARDOSO DE MENDONÇA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
• MÁRIO JORGE CARDOSO DE MENDONÇA 
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Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Artigo em boletim periódico do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000259/2013 - Política de metas de inflação: teoria e evidências empíricas 

 

Objetivo: Mostrar sinteticamente a fundamentação teórica da política de metas de inflação e, 
em seguida, verificar – com base em estudos empíricos recentes – se o regime de 
metas de inflação efetivamente reduziu a instabilidade da economia em países que o 
adotaram. 

 
Justificativa: A política de metas de inflação está fundamentada no pressuposto de que a 

estabilidade de preços é uma das condições necessárias, porém não suficientes, para 
viabilizar o crescimento sustentável de longo prazo da economia. Os instrumentos 
utilizados pelos países que adotam tais metas visam aumentar a credibilidade da 
política monetária dando mais transparência para seus objetivos e definindo a 
estabilidade de preços como prioridade da autoridade monetária. 

 
Metodologia: Revisão da literatura teórica e dos estudos empíricos recentes. 

 

Coordenador: JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JÚNIOR 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

Equipe: 
• JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JÚNIOR 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Capítulo de livro do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000263/2013 - Avaliação trimestral do índice de condição fiscal no Brasil 

 

Objetivo: Fazer o acompanhamento trimestral do estado da política fiscal no Brasil 
 

Justificativa: Conhecer o estado da política fiscal é útil por duas razões. Saber quão restritiva ou 
expansiva é a condição fiscal ajuda a determinar o curso da política fiscal necessário a 
manter a dívida pública dentro de uma meta estabelecida, o que contribui para o 
controle da inflação. Em segundo lugar, uma medida quantitativa da posição fiscal é 
importante por razões históricas, indicando os períodos precisos em que a política 
fiscal foi mais acomodativa ou mais restritiva. 

 
Metodologia: Estima-se o estado da política fiscal no Brasil com base na metodologia de previsão 

condicional. Este indicador é medido pela diferença dos valores preditos para o hiato 
do produto quando condicionado aos valores observados e de equilíbrio estacionário 
dos instrumentos de política fiscal – carga tributária líquida e gastos correntes do 
governo. 

 
Coordenador: MÁRIO JORGE CARDOSO DE MENDONÇA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
• MÁRIO JORGE CARDOSO DE MENDONÇA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Artigo em boletim periódico do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000265/2013 - Avaliação trimestral da sustentabilidade da dívida pública no Brasil 

 

Objetivo: Este artigo tem como objetivo avaliar  a gestão da dívida pública recente bem como 
acessar a sua sustentabilidade. 

 
Justificativa: Na tentativa de obter uma trajetória sustentável para a dívida pública, os 

administradores públicos se deparam com um conflito entre o risco de 
refinanciamento e o custo da dívida. As simulações obtidas, que permitem captar as 
mudanças na gestão da dívida pública para um certo horizonte, indicarão se a  
trajetória da dívida pública é ou não sustentável. 

 
Metodologia: Avalia-se a administração da dívida pública no Brasil utilizando o modelo Markov 

Switching multivariado. A partir deste modelo, projeta-se a dívida pública a partir de 
simulações de Monte Carlo. 

 
Coordenador: MÁRIO JORGE CARDOSO DE MENDONÇA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
• MÁRIO JORGE CARDOSO DE MENDONÇA 
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Projeto P000285/2013 - A sustentabilidade da dívida estadual no Brasil 
 

Objetivo: Discutir o perfil do endividamento estadual, as propostas de mudança na legislação e 
suas implicações sobre a evolução da dívida. Simular a evolução da dívida estadual, 
dado o estoque de dívida no final de 2013, para os próximos quinze anos. 

 
Justificativa: A dívida estadual retomou uma posição central no debate sobre política fiscal. 

Observou-se o aumento do endividamento e estão em discussão, no Congresso, o 
índice de atualização monetária e a taxa de juros incidente sobre uma parcela 
expressiva da dívida. Nota-se uma mudança no papel desempenhado pelos governos 
estaduais na condução da política macroeconômica. O processo em curso requer a 
simulação da trajetória nos próximos quinze anos. 

 
Metodologia: O estudo fundamenta-se em base de dados sobre a dívida estadual, atualmente em 

construção e que deverá estar concluída no final de 2013. Esta base de dados 
compatibilizará diferentes fontes de informação, com a finalidade de reconstituir a 
evolução do estoque de modo a conciliá-lo com as novas operações de crédito. 
Objetiva-se, assim, dispor de instrumentos para avaliar a sustentabilidade de 
endividamento dos governos estaduais. 

 
Coordenador: MÔNICA MORA Y ARAÚJO DE COUTO E SILVA PESSOA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• MÔNICA MORA Y ARAÚJO DE COUTO E SILVA PESSOA 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000287/2013 - Índice de contribuição para o desvio da meta de inflação e composição 
setorial da inflação 

 

Objetivo: Construção de um arcabouço para a análise da inflação brasileira com ênfase na 
evolução histórica da composição setorial, com atualização trimestral para 
atendimento de ACT com a Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda. 

 
Justificativa: A descrição detalhada da dinâmica setorial dos preços é importante para a 

compreensão dos determinantes do processo inflacionário e para a política de 
controle da inflação. O estudo fundamenta o atendimento de uma demanda da 
Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda sobre o tema. 

 
Metodologia: Apresentação do ICMI e da nova classificação do IPCA, aplicação para descrição da 

dinâmica inflacionária em períodos recentes. 
 

Coordenador: THIAGO SEVILHANO MARTINEZ 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 27/12/2014 
 

Equipe: 
• THIAGO SEVILHANO MARTINEZ 

 
Produtos: 

 

• Artigo - submissão a periódico 
 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis B1, B2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 27/12/2014 
 

• Relatório trimestral 1 - ACT SE/MF 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

• Relatório trimestral 2 - ACT SE/MF 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Relatório trimestral 3 - ACT SE/MF 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• Relatório trimestral 4 - ACT SE/MF 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 27/12/2014 
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Projeto P000287/2013 - A evolução recente da dívida estadual no Brasil 
 

Objetivo: Realizar uma análise da evolução do endividamento estadual, com ênfase no ciclo 
recente de endividamento. 

 
Justificativa: A dívida estadual retomou uma posição central no debate sobre política fiscal. O 

processo em curso requer a análise da estrutura do endividamento. 
 

Metodologia: O estudo fundamenta-se em base de dados sobre a dívida estadual, atualmente em 
construção. Esta base de dados buscará compatibilizar diferentes fontes de 
informação, com a finalidade de reconstituir a evolução do estoque de modo a 
conciliá-lo com as novas operações de crédito. 

 
Coordenador: MÔNICA MORA Y ARAÚJO DE COUTO E SILVA PESSOA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 

 

Equipe: 
• MÔNICA MORA Y ARAÚJO DE COUTO E SILVA PESSOA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Capítulo de livro do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
 
 
Projeto P000288/2013 - A evolução do crédito entre 2003 e 2012 

 

Objetivo: Realizar uma análise da evolução do crédito entre 2003 e 2012, identificando os 
determinantes deste processo. 

 
Justificativa: O crédito concedido a pessoas físicas e jurídicas  cresceu expressivamente no governo 

Lula. Estas operações concentraram-se em modalidades específicas. Esta discussão 
permite avançar na compreensão dos determinantes do crédito no Brasil. 

 
Metodologia: Este trabalho estrutura-se a partir de base de dados sobre a evolução recente do 

crédito, disponibilizada pelo Banco Central, além de legislação sobre o tema. 
 

Coordenador: MÔNICA MORA Y ARAÚJO DE COUTO E SILVA PESSOA 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

Equipe: 
• MÔNICA MORA Y ARAÚJO DE COUTO E SILVA PESSOA 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Capítulo de livro do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
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Projeto P000291/2013 - Produto potencial como ferramenta de análise da política monetária: uma 
análise do caso brasileiro 

 

Objetivo: Estimar duas versões do produto potencial para o Brasil no período 1992-2012, por 
meio da função de produção e do filtro HP, e usar esses resultados para avaliar a 
relevância do hiato do produto dentro das decisões de política monetária 
(comparando as duas estimativas). 

 
Justificativa: Os responsáveis pela política econômica precisam monitorar o desempenho da 

economia e conhecer seu potencial de crescimento, controlando para o efeito das 
flutuações de curto prazo da atividade produtiva. É importante distinguir os aumentos 
do PIB que se devem exclusivamente aos choques de demanda (em geral, de efeitos 
transitórios e, possivelmente, inflacionários) daqueles que resultam de um crescimento 
concomitante da capacidade de oferta. 

 
Metodologia: Estimativas do produto potencial por meio da função de produção e do filtro HP. 

Utilização dessas estimativas em estudos econométricos. 
 

Coordenador: JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JÚNIOR 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/05/2014 
 

Equipe: 
• JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JÚNIOR 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Capítulo de livro do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/05/2014 
 
 
Projeto P000307/2013 - Metodologia para estimação anual das matrizes de insumo-produto, 2000- 
2009 

 

Objetivo: Desenvolver uma metodologia mais precisa para estimação das matrizes de insumo- 
produto a partir de dados das contas nacionais, além de estimar a série 2000-2009. 
[O projeto já se encontra em fase final, foram entregues em 2013 dois TDs, as bases 
de dados com as MIPs 2000-2009 e as rotinas desenvolvidas. 
A fase de 2014 refere-se somente ao acompanhamento e ajustes nos artigos 
submetidos a periódicos a partir dos TDs.] 

 
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 
nos artigos com aplicações à economia brasileira, ainda apresenta erros consideráveis 
quando aplicado para anos nos quais 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. 

 
Coordenador: THIAGO SEVILHANO MARTINEZ 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• THIAGO SEVILHANO MARTINEZ 



187Diretoria de Estudos e Politícas Macroeconomicas (DIMAC)

Produtos: 
 

• Acompanhamento de artigo 1 submetido a periódico - Estimação das tabelas auxiliares de impostos e 
margens da matriz de insumo-produto com mínima perda de informação: algoritmo RAWS 

 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis B1, B2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Acompanhamento de artigo 2 submetido a periódico - Método RAWS/RAW para estimação anual da 
Matriz de Insumo-Produto na referência 2000 das Contas Nacionais 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis B1, B2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
GECON - COORDENAÇÃO GRUPO DE ESTUDOS DE CONJUNTURA 

 
Projeto P0030/2013 - IpeaData 

 

Objetivo: O IpeaData é uma ferramenta cujo objetivo é organizar e divulgar ao público em 
geral, de forma gratuita e amigável, um extenso conjunto de estatísticas econômicas 
brasileiras, nos âmbitos macroeconômico, social e regional, bem como estatísticas 
referentes à economia mundial. 

 
Justificativa: O acesso a bases de dados de maneira simples e rápida é um elemento essencial ao 

desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre os mais diferentes temas referentes à 
economia brasileira. 
Valendo-se de sua larga experiência na sistematização, organização e manipulação de 
um grande número de bases de dados das mais diversas fontes, bem como no 
desenvolvimento de indicadores próprios, o Ipea encontra-se em posição privilegiada 
para prover ao público esses dados. 

 
Metodologia: O sistema IpeaData é uma ferramenta que disponibiliza, de maneira rápida e 

amigável, a consulta e download de dados por meio do seu sítio na internet: 
www.ipeadata.gov.br. 
O sistema baseia-se em uma ferramenta de gerenciamento de bases de dados 
mantida pela área de TI do instituto e em uma equipe de técnicos e bolsistas 
responsável pelo levantamento dos dados nas fontes primárias e sua inserção regular 
no sistema. 

 
Coordenador: FERNANDO JOSÉ DA SILVA PAIVA RIBEIRO 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 
Equipe: 

• FERNANDO JOSÉ DA SILVA PAIVA RIBEIRO 
• ANA ISABEL DA COSTA MARTINS DE ALVARENGA 
• MÁRCIA PIMENTEL PINTO 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS, desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Produto 3 
 

Tipo: 

 
 
Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS, desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média) 

 

Quantidade:  1 
 
• Produto 1 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS, desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 
• Produto 5 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa) 

 

Quantidade:  1 
 
• Produto 6 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média) 

 

Quantidade:  1 
 
• Produto 4 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Site http://www.ipeadata.gov.br/ operacional e atualizado 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000227/2013 - Acompanhamento e análise da conjuntura econômica brasileira 
 

Objetivo: Entender a dinâmica da economia brasileira, seus fatores determinantes e 
condicionantes, e avaliar o desempenho de curto prazo da economia brasileira. 
Subsidiar a formulação de políticas macroeconômicas e identificar questões 
macroeconômicos que demandem estudos e pesquisas mais aprofundados por parte 
da Dimac. 

 
Justificativa: O acompanhamento da conjuntura macroeconômica exige um amplo esforço de 

levantamento e compilação de dados estatísticos, bem como de leitura e discussão, 
para que se efetue um correto diagnóstico da situação da economia brasileira, suas 
perspectivas e deus desafios. Tal esforço é fundamental para aperfeiçoar o 
entendimento do cenário macroeconômico e também para balizar e identificar 
assuntos prioritários que demandem estudos e pesquisas mais aprofundados por 
parte da Dimac e do Ipea como um todo. 

 
Metodologia: Acompanhamento da evolução das diversas estatísticas e indicadores 

macroeconômicos de curto e de médio prazo da economia brasileira, bem como os 
principais indicadores referentes ao desempenho da economia mundial. 
Organização, sistematização e atualização de bases de dados macroeconômicas. 
Elaboração de boletins, notas técnicas, apresentações e relatórios diversos que 
apresentem descrições e análises da situação macroeconômica do país. 
A análise cobre as seguintes áreas temáticas da macroeconomia: atividade 
econômica, inflação, mercado de trabalho, setor externo, moeda e crédito, finanças 
públicas e economia mundial. 

 
Coordenador: FERNANDO JOSÉ DA SILVA PAIVA RIBEIRO 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• FERNANDO JOSÉ DA SILVA PAIVA RIBEIRO 
• ESTEVÃO KOPSCHITZ  XAVIER BASTOS 
• LEONARDO MELLO DE CARVALHO 
• MARIA ANDRÉIA PARENTE LAMEIRAS 

 

Produtos: 
 

• Carta de Conjuntura n. 22 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

• Carta de Conjuntura n.23 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Carta de Conjuntura n.24 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
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• Carta de Conjuntura n.25 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Seminário de Conjuntura n. 01/2014 
 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública, com convite externo e aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/02/2014 Data de Finalização: 10/03/2014 
 

• Apresentação da Carta de Conjuntura n. 22 para jornalistas e público externo 
 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública, com convite externo e aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/03/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

• Seminário de Conjuntura n. 02/2014 
 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública, com convite externo e aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/05/2014 Data de Finalização: 10/06/2014 
 

• Apresentação da Carta de Conjuntura n. 23, para jornalistas e público externo 
 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública, com convite externo e aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/06/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Seminário de Conjuntura n. 03/2014 
 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública, com convite externo e aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/08/2014 Data de Finalização: 10/09/2014 
 

• Apresentação da Carta de Conjuntura n. 24 para jornalistas e público externo 
 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública, com convite externo e aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/09/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• Seminário de Conjuntura n. 04/2014 
 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública, com convite externo e aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/11/2014 Data de Finalização: 10/12/2014 
 

• Apresentação da Carta de Conjuntura n. 25 para jornalistas e público externo 
 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública, com convite externo e aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/12/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000226/2013 - Comitê organizador de seminários e oficinas semanais do Ipea no Rio de 
Janeiro 

 

Objetivo: I – difusão dos conhecimentos produzidos no Ipea; 
II – conhecimento pelos membros do Ipea e difusão de produção técnica e científica de 
outros centros de pesquisa e planejamento; 
III – interação entre as diversas áreas de pesquisa e planejamento do Ipea e destas 
com congêneres de outras entidades; 
IV – debate e crítica da produção do Ipea e de outras entidades. 

 
Justificativa: A realização de seminários às quartas-feiras no Rio de Janeiro é atividade tradicional do 

Ipea. É atividade que envolve técnicos de diversas áreas, contribuindo para a 
multidisciplinaridade e integração das diversas diretorias. São convidados palestrantes 
também de fora do Ipea e é um evento aberto ao público de cunho acadêmico- 
profissional. O comitê é responsável também pela organização de oficinas que ocorrem 
às sextas-feiras, destinadas à apresentação de trabalhos em andamento. 

 
Metodologia: Não se aplica. 

 

Coordenador: ESTEVÃO KOPSCHITZ XAVIER BASTOS 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• ESTEVÃO KOPSCHITZ XAVIER BASTOS 

 
Produtos: 

 

• Busca de palestrantes e contato para fazer convite. Marcação da data e local e solicitação de 
elaboração de convite eletrônico, serviços de informática, dos auditórios e da área de eventos através 
do Outlook e do e-pedidos. Monitoramento do andamento dos preparativos por telefone e e-mail. 
Expedição dos convites interna e externamente. Presença nos eventos. São organizados cerca de 
quarenta eventos por ano. 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Busca de palestrantes e contato para fazer convite. Marcação da data e local e solicitação de 
elaboração de convite eletrônico, serviços de informática, dos auditórios e da área de eventos através 
do Outlook e do e-pedidos. Monitoramento do andamento dos preparativos por telefone e e-mail. 
Expedição dos convites interna e externamente. Presença nos eventos. São organizadas cerca de 
quarenta oficinas por ano. 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000237/2013 - A análise de conjuntura no Ipea: 1988-2013 
 

Objetivo: O objetivo é realizar uma reflexão sobre o trabalho de análise de conjuntura 
desenvolvido no Ipea desde 1998, ano em que foi publicado o primeiro Boletim 
Conjuntural. 

 
Justificativa: O trabalho de análise de conjuntura do Ipea foi pioneiro em desenvolver métodos e 

formas de análise e discussão da conjuntura. No momento em que o Ipea se aproxima 
de seus 50 anos, é importante revisitar o trabalho de conjuntura desenvolvido ao longo 
de 26 anos (1988-2013), não apenas para sumarizar as grandes discussões que se 
desenvolveram nesse período, mas também para destacar como evoluiu a visão do 
Ipea sobre a conjuntura e as suas contribuições para o debate macroeconômico 
brasileiro. 

 
Metodologia: O projeto resultará em um livro que conterá três partes. 

A primeira será composta de um capítulo que resume como o Grupo de Conjuntura 
lidou com os desafios e as complexidades do debate de conjuntura econômica ao 
longo do tempo. 
A segunda parte será composta de capítulos que abordarão em maior detalhe a 
evolução do debate da conjuntura em subperíodos específicos dentro do período 
1988-2013, utilizando com principal fonte de informação os diferentes boletins de 
conjuntura publicados pelo Ipea nos diferentes subperíodos. 
A terceira parte reunirá uma coletânea de notas técnicas publicadas nos Boletins e 
Cartas de Conjuntura, selecionadas conforme seu nível de relevância para influenciar 
e/ou contribuir para o melhor entendimento do debate macroeconômico da época. 

 
Coordenador: FERNANDO JOSÉ DA SILVA PAIVA RIBEIRO 

 
Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 

 
Equipe: 

• FERNANDO JOSÉ DA SILVA PAIVA RIBEIRO 
• ESTEVÃO KOPSCHITZ  XAVIER BASTOS 
• LEONARDO MELLO DE CARVALHO 
• MARIA ANDRÉIA PARENTE LAMEIRAS 

 

Produtos: 
 

• Capítulo 1: Reflexão sobre a análise de conjuntura no Ipea 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 
 

• Capítulo 2: período 1988-94 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 
 

• Capítulo 3: período 1994-98 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 
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• Capítulo 4: período 1999-2003 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 
 

• Capítulo 5: período 2004-2008 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 
 

• Capítulo 6: período 2009-2013 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 
 

• Organização do Livro e seleção de notas técnicas 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 
 
 
GEF - COORDENAÇÃO DO GRUPO DE ECONOMIA FINANCEIRA 

 
Projeto P0089/2013 - Impactos das operações de carry trade na economia Brasileira 

 

Objetivo: 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 que considera que a rentabilidade esperada dos 
títulos domésticos e estrangeiros é a mesma, logo, os ativos domésticos e 
estrangeiros devem ser substitutos perfeitos. No entanto, diversos testes empíricos 
demonstraram que a paridade descoberta de taxas de juros não é válida no curto 
prazo, e isso possibilitou a criação de uma estratégia lucrativa conhecida como carry 
trade. 

 
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 que 
a afetam e vice-versa. 

 
Coordenador: KÁTIA MARIA CARLOS ROCHA 

 
Data de Início: 02/06/2014 Data de Finalização:  28/11/2014 

 

Equipe: 
• KÁTIA MARIA CARLOS ROCHA 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/06/2014 Data de Finalização: 28/11/2014 
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• Produto 4 
 

Tipo: 

 
 
Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 02/06/2014 Data de Finalização: 28/11/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/06/2014 Data de Finalização: 28/11/2014 
 
 
Projeto P000237/2013 - Edição do livro da coordenação de economia financeira 

 

Objetivo:                 Edição de um livro que apresente os projetos realizados no âmbito desta coordenação 
ao longo dos últimos cinco anos, analisando a interligação entre os projetos e fazendo 
um breve resumos dos principais achados, além de documentar de uma forma 
coerente todos os projetos ou pelo menos os principais projetos. 

 
Justificativa: Atender a demanda da diretoria apresentando para a sociedade o produto e 

motivando os estudos realizados. 
 

Metodologia: Temas: 
- finanças internacionais; 
- macrofinanças; 
- microeconomia das famílias; e 
- avaliação de políticas públicas. 

 
Coordenador: AJAX REYNALDO BELLO MOREIRA 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 

 
Equipe: 

• AJAX REYNALDO BELLO MOREIRA 
• KÁTIA MARIA CARLOS ROCHA 
• MARCOS ANTÔNIO COUTINHO DA SILVEIRA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Organização ou edição de livro 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
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Projeto P000238/2013 - Ciclo econômico e a probabilidade de transição entre estados do mercado de 
trabalho 

 

Objetivo: A probabilidade de transição entre os estados – desalentado, desempregado, 
empregado no formal, empregado no setor informal e por conta própria – 
depende de tendência de longo prazo e do efeito do ciclo econômico. O objetivo 
é estimar a resposta destas probabilidades de transição e a ocorrência de 
choques macroidentificados. 

 
Justificativa: Os efeitos de políticas macro, especialmente a política monetária sobre o mercado de 

trabalho, são sinalizadores importantes, e a estimação da relação é um assunto de 
interesse. 

 
Metodologia:         As tabulações da PME com a trajetória da probabilidade de transição ao longo dos 

meses são incorporadas em um modelo FAVAR em que os choques são 
identificados com a restrição sobre o sinal das funções de resposta a impulse. 

 
O projeto tem as seguintes etapas: 1) tabulações adequadas da PME que medem a 
probabilidade de transição ao longo da amostra de interesse (2002-2013); 2) estudo 
das restrições de sinal que identificam teoricamente os choques macro; e 3) 
estimação do modelo e análise dos resultados. 

 
Coordenador: AJAX REYNALDO BELLO MOREIRA 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/07/2014 

 
Equipe: 

• AJAX REYNALDO BELLO MOREIRA 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/07/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública, com convite externo e aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/07/2014 
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Projeto P000239/2013 - Efeito do choques macroeconômicos sobre a estrutura a termo das taxas de 
juros 

 

Objetivo: Estimar a resposta da ETTJ aos choques macroidentificados. 
 

Justificativa: Informar o efeito das políticas macroeconômicas sobre a estrutura a termo das taxas 
de juros (ETTJ) que condiciona os agentes privados quanto a suas decisões de 
consumo e investimento. 

 
Metodologia: Utilizar os prêmios de risco disponibilizados pela BMF e medidos com os swaps DI-PRE e 

DI-IPCA para incorporar em um modelo de macrofinanças com os pesos derivados dos 
modelos de Nelson-Sioegel e avaliar o efeito sobre a ETTJ devido aos choques 
identificados com restrição de sinal, em particular o efeito das surpresas monetárias e 
cambiais. 

 
Coordenador: AJAX REYNALDO BELLO MOREIRA 

 
Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 18/11/2014 

 
Equipe: 

• AJAX REYNALDO BELLO MOREIRA 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 18/11/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública, com convite externo e aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 18/11/2014 
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Projeto P000241/2013 - Ciclo da vida do consumo e determinantes socioeconômicos e 
demográficos da taxa de poupança das famílias brasileiras: estudo com a base de microdados das 
Pesquisas de Orçamentos Familiares 

 

Objetivo: 1) Estimar e investigar os determinantes da taxa de poupança das famílias brasileiras, 
desagregando a amostra com base na renda, educação, idade e outras características;  
2) Investigar a evolução temporal da taxa de poupança com diferentes POFs 95-96/02-
03/08-09; e 
3) Estudo da evolução no ciclo da vida dos gastos com capital humano, imóveis, 
veículos e outros duráveis, avaliando fatores como restrição de crédito, poupança 
precaucionária, persistência de hábito, consumo relativo; 

 
Justificativa: 1) Insumo para políticas públicas de fomento à poupança privada interna e de 

desenvolvimento do mercado de capitais doméstico; 
2) Insumo para desenvolvimento de modelos macroeconômicos de previsão e análise 
de políticas; e 
3) Etapa necessária para um estudo posterior das decisões de alocação de portifólio 
das famílias. 

 
Metodologia: Análise econométrica; modelos de ciclo da vida; estatística não paramétrica 

 

Coordenador: MARCOS ANTONIO COUTINHO DA SILVEIRA 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• AJAX REYNALDO BELLO MOREIRA 
• MARCOS ANTÔNIO COUTINHO DA SILVEIRA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
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Projeto P000274/2013 - Determinantes de fluxo de capital para economias emergentes 
 

Objetivo: O objetivo deste estudo consiste em explicar, empiricamente, os determinantes do 
fluxo de entrada de capital e de sua volatilidade com um painel de economias 
emergentes, focando em variáveis de características institucionais do país, abertura 
comercial e financeira e no desenvolvimento do mercado financeiro doméstico. 

 
Justificativa: Recentemente, o debate sobre os fluxos de capital para as economias emergentes 

retornou à pauta dos gestores de políticas públicas trazendo diversos desafios 
relacionados ao gerenciamento da política macroeconômica, e sobre a melhor forma 
de se apropriar dos benefícios relacionados à entrada do fluxo de capital, limitando os 
riscos de instabilidade financeira e do ambiente macroeconômico. 

 
Metodologia: Metodologia de painel 

 

Coordenador: KATIA MARIA CARLOS ROCHA 
 

Data de Início: 15/08/2013 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

Equipe: 
• KÁTIA MARIA CARLOS ROCHA 
• AJAX REYNALDO BELLO MOREIRA 

 

Produtos: 
 

• Determinantes do fluxo 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Determinantes de FDI 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Volatilidade do fluxo 
 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis B1, B2 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 30/06/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Seminário interno 1 
 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública, com convite externo e aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Seminário interno 2 
 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública, com convite externo e aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
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Projeto P000279/2013 - As características institucionais e o spread corporativo dos países 
emergentes 

 

Objetivo: Este estudo se insere na literatura de determinantes do spread de risco de crédito de 
empresas emergentes, mas se diferencia, uma vez que o objetivo recai na análise do 
papel de características institucionais do país (governança) e do sistema financeiro 
doméstico (desenvolvimento, eficiência, estabilidade e abertura de capital) nos 
determinantes dos spreads de títulos corporativos emergentes emitidos no mercado 
internacional em dólar. 

 
Justificativa: Desde o início da década de 2000, diversos países emergentes se beneficiaram de 

políticas de estabilização macroeconômica, sustentabilidade fiscal e abertura 
comercial e financeira. Esse cenário de liquidez elevada possibilitou o acesso de 
diversas empresas emergentes ao mercado financeiro internacional aumentando 
tanto sua base de investidores quanto a maturidade de suas captações. 

 
Metodologia: Metodologia de painel 

 

Coordenador: KÁTIA MARIA CARLOS ROCHA 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 01/03/2014 
 

Equipe: 
• KÁTIA MARIA CARLOS ROCHA 
• AJAX REYNALDO BELLO MOREIRA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 01/03/2014 
 

• Seminário interno 
 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública, com convite externo e aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 01/03/2014 
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ASMEQ - ASSESSORIA DE MÉTODOS QUANTITATIVOS 
 
Projeto P000225/2013 - A Nova Legislação de Combate às Drogas Afetou o Efeito da Taxa de 
Encarceramento sobre a Taxa de Homicídios? 

 

Objetivo: Verificar se a nova Lei de combate às drogas, aprovada em 2006, impactou na relação 
taxa de encarceramento-taxa de homicídios. 

 
Justificativa: Em 2006 a legislação específica referente ao combate às drogas sofreu alterações 

importantes. Uma delas refere-se à extinção da pena de prisão para usuários, com o 
concomitante aumento da duração da pena para traficantes. A ideia era endurecer a 
punição para traficantes, e adotar medidas socioeducativas para os usuários. Na 
prática essa legislação, ao não diferenciar claramente usuário de traficante, acabou 
gerando um aumento da punição tanto para traficantes como também para usuários. 

 
Metodologia: Dados em painel referentes à taxa de encarceramento e taxa de homicídio nas 

diversas unidades da federação entre 2003 e 2012. 
Hipótese a ser testada: essa lei enfraqueceu o poder da taxa de encarceramento no 
combate ao crime, pois passou a prender mais pessoas sem vínculos diretos com a 
atividade criminal (gastando mais recursos para prender usuários de drogas, sobra-se 
menos recursos para prender criminosos). 

 
Coordenador: ADOLFO SACHSIDA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
• ADOLFO SACHSIDA 

 
Produtos: 

 

• TD 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Nota Técnica 

 

Data de Início: 01/12/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/11/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
 

• Apresentação de artigo em seminário 
 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 31/10/2014 
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Projeto P000226/2013 - Impacto da Legislação Trabalhista no Mercado de Trabalho: Analisando os 
Efeitos da Resolução 158 da OIT 

 

Objetivo: Verificar o impacto da Resolução 158 da OIT sobre o fluxo de contratações formais de 
mão de obra no mercado de trabalho brasileiro. 

 
Justificativa: O Brasil ratificou a Convenção nº 158/OIT em 04/01/1995 (DL 68/92), que passou a 

ter eficácia no país em 10/04/96, pelo Decreto nº 1.855/96. Tal resolução teve 
validade no país por aproximadamente 7 meses, sendo denunciada em 20/11/96, pelo 
Decreto nº 2.100/96. 
Este estudo serve como proxy para verificar o efeito da legislação trabalhista sobre o 
fluxo de contratações formais no mercado de trabalho brasileiro. 

 
Metodologia: Análise de interferência (séries temporais) e Modelos de Quebra Estrutural. 

 

Coordenador: ADOLFO SACHSIDA 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• ADOLFO SACHSIDA 

 
Produtos: 

 

• TD 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Nota Técnica 

 

Data de Início: 01/12/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/11/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
 

• Apresentação em Seminário 
 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 31/10/2014 
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CODEF - COORDENAÇÃO DE ESTUDOS EM DESENVOLVIMENTO FEDERATIVO 
Projeto P0068/2013 - As implicações regionais do paradigma da energia elétrica distribuída 

 

Objetivo: Estudar os diversos impactos (sociais, econômicos, tecnológicos e ambientais) do 
modelo de geração de energia elétrica na forma distribuída, com ênfase nos aspectos 
regionais. 

 
Justificativa: Dependendo da configuração da matriz energética de uma região há implicações 

socioambientais e econômicas. Isto é especificamente relevante em regiões onde há, 
por exemplo, dificuldades para a expansão da rede de distribuição, populações sem 
energia elétrica e/ou sujeitas a períodos sem abastecimento energético, com 
economias pouco desenvolvidas, etc., sobre as quais os impactos locais da 
implantação destes projetos (contratação de mão de obra, insumos locais, etc.) são 
muito significativos. 

 
Metodologia: Em linhas gerais, a metodologia compreenderá; i) analisar e estudar dados e 

informações junto aos exercícios de planejamento energético oficiais do governo 
(PDE, PNE, BEN, etc.); ii) levantar dados, estudos e trabalhos correlatos elaborados por 
instituições governamentais (EPE, MME, ONS, ANEEL, IBAMA, etc.) visando obter 
informações oficiais; iii) analisar parâmetros técnicos sociais, econômico-financeiros e 
ambientais das regiões em estudo; iv) realizar tratamentos estatísticos e/ou 
econométricos dos dados obtidos. 

 
Coordenador: ROGERIO BOUERI MIRANDA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• ROGERIO BOUERI MIRANDA 
• ANTENOR LOPES DE JESUS FILHO 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000190/2013 - Plano Nacional de Desenvolvimento das Florestas Plantadas 
 

Objetivo: O projeto em tela diz respeito a uma parceria entre a SAE e o IPEA, com a finalidade 
de desenvolver o Plano Nacional de Desenvolvimento das Florestas Plantadas 
(PNDFP). Neste sentido, o principal objetivo do projeto é coletar, documentar e 
sistematizar informações voltadas para o desenvolvimento do PNDFP e para o 
estabelecimento de prioridades para a Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) florestal no 
País. 

 
Justificativa: O setor de florestas plantadas ocupa papel de destaque na economia nacional sendo 

um dos principais produtos do agronegócio brasileiro (é o quarto produto da balança 
comercial do agronegócio), bem como está vinculado ao abastecimento de diversas 
cadeias produtivas relevantes. Nesse sentido é fundamental que haja um esforço de 
planejamento que promova o potencial de desenvolvimento do setor florestal visando 
atender as várias demandas de mercado interno e externo. 

 
Metodologia: Para a execução do trabalho será contratado um bolsista nível Doutor, financiado com 

recursos da SAE, onde este deverá realizar pesquisas e análises nos seguintes tópicos: i) 
Descrição da cadeia produtiva florestal no Brasil e proposição de uma estrutura 
organizacional e de gestão do PNDFP; ii) Descrição das ações realizadas pelos projetos 
de pesquisa identificando as grandes tendências de P&D para o futuro; iii) Apresentar 
informações e dados quantitativos referentes ao comércio de biomassa de florestas 
plantadas nos principais mercados internacionais (EUA, Canadá, Europa e Ásia), usada 
especificamente para a geração de energia (energia elétrica, mecânica, calorífica, etc.); 
iv) Elaboração de um roteiro detalhado e uma estratégia envolvendo parceiros para 
subsidiar a elaboração do PNDFP. 

 
Coordenador: ANTENOR LOPES DE JESUS FILHO 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• ANTENOR LOPES DE JESUS FILHO 

 

Produtos: 
 

• Produto 3 - Nota Técnica referente ao mercado internacional de biomassa florestal para geração de 
energia 

 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/12/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Produto 1 - Relatório Parcial 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Produto 2 - Relatório Final 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/11/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Produto 4 - Apresentação em Seminário Dirur ou em evento externo 
 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
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Projeto P000208/2013 - A Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos para Fins de 
Geração de Energia Elétrica e seu impacto no desenvolvimento dos Municípios atingidos

 

Objetivo: 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 e os 
adjacentes não atingidos diretamente. 

 
Justificativa: Conforme legislação os recursos da CFURH devem ser usados para o desenvolvimento 

socioeconômico do local atingido, sendo vedado seu uso para várias situações. 
Entretanto, há muitos questionamentos quanto a isso por conta da falta de 
informações e pelas prefeituras não apresentarem um plano de aplicação dos 
recursos. Outra questão é o conhecimento do quanto que a CFURH contribui para o 
crescimento econômico das cidades atingidas, quando comparado às adjacentes e não 
impactadas diretamente. 

 
Metodologia: De um modo geral, a metodologia consistirá nas seguintes etapas: a) Por meio de 

bancos de dados disponibilizados no sítio da ANEEL serão discriminados os Municípios 
atingidos e beneficiados pela CFURH; b) Para avaliar o IDH serão utilizados bancos de 
dados gerenciados pelo PNUD e outros de cunho social a cargo do IBGE; c) Os 
repasses do FPM escolhidos serão obtidos no banco de dados da FINBRA; d) Por meio 
de bancos de dados disponibilizados no sítio da EPE (Empresa de Pesquisa Energética) 
serão verificadas as novas áreas que se planejam instalar reservatórios hidrelétricos. 

 
Coordenador: ANTENOR LOPES DE JESUS FILHO 

 
Data de Início: 01/03/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• ANTENOR LOPES DE JESUS FILHO 
• LEONARDO MONTEIRO MONASTERIO 

 
Produtos: 

 
• Produto 1 - Texto versando sobre a qualidade do gasto da CFURH e seus impactos na economia dos 

municípios atingidos e adjacentes 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/11/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Produto 2 - Relatório apresentando dados e informações analisadas 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 31/10/2014 
 

• Produto 3 - Apresentação dos principais resultados do projeto no seminário DIRUR 
 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Produto 4 - Apresentação dos principais resultados do projeto no seminário DIRUR 
 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/11/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
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Projeto P000209/2013 - Áreas naturais protegidas e a mitigação da criticidade hídrica na UGRHI 12 
(Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande, SP): análise dos efeitos no desenvolvimento social, 
econômico e ambiental da região 

 

Objetivo: Estudar e avaliar, do ponto de vista social, econômico e ambiental, a eficácia da 
proteção de áreas naturais na mitigação da criticidade hídrica de regiões presentes na 
UGRHI 12, pertencente à Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande, no Estado de São 
Paulo. 

 
Justificativa: Segundo a ANA a Bacia do Baixo Pardo/Grande apresenta-se com criticidade hídrica. 

Com isso, nenhum empreendimento que dependa de outorga instala-se nesta bacia. 
Isso traz consequências para a economia local e regional, devendo ser alvo de análises 
das causas e efeitos. Portanto, estudos acerca da viabilidade econômica das ações 
mitigatórias são de extrema importância para o contexto do Baixo Pardo/Grande e 
para o estado de São Paulo, na questão da criticidade hídrica e cobertura vegetal. 

 
Metodologia: De uma forma geral, a metodologia consiste nas seguintes etapas: a) Por meio de um 

VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado) identificar-se-ão e caracterizar-se-ão 
socioambientalmente as áreas de interesse; b) Excursões a campo visando diagnóstico 
sobre o estado de conservação das áreas serão realizadas; c) Por meio dos inventários 
florestais serão obtidas informações sobre a dinâmica das áreas; d) Por meio do DAEE 
serão obtidos dados de vazão e demanda; e) Comparação entre PSA e a Cobrança pelo 
Uso os Recursos Hídricos serão realizadas; f) Por meio do IBGE e de outros de cunho 
socioeconômico (em nível estadual ou municipal) serão levantadas informações 
relativas ao desenvolvimento social e econômico das localidades de interesse. 

 
Coordenador: ANTENOR LOPES DE JESUS FILHO 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• ANTENOR LOPES DE JESUS FILHO 
 

Produtos: 
 

• Produto 2 - Relatório apresentando os resultados da pesquisa 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/11/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Produto 3 - Apresentação dos resultados 
 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
 

• Produto 1 - Assinatura do ACT entre o IF/SP e o IPEA 
 

Tipo: 
 

Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000292/2013 - Dinâmica espacial dos municípios brasileiros (1970-2010): uma análise 
markoviana 

 

Objetivo: Obter as distribuições ergódigas do desenvolvimento dos municípios brasileiros com 
base nos censos 1970-2010. 

 
Justificativa: Faz-se necessário atualizar o trabalho de Miranda e Magalhães (2009) face aos dados 

do Censo de 2010 e dos novos métodos para que se tenha uma compreensão precisa 
da dinâmica municipal brasileira recente. 

 
Metodologia: Estimação de cadeias de Markov espacialmente condicionadas a partir dos dados 

municipais dos censos recentes. 
 

Coordenador: LEONARDO MONTEIRO MONASTERIO 
 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• LEONARDO MONTEIRO MONASTERIO 
• ROGERIO BOUERI MIRANDA 
• MARLY MATIAS SILVA 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis B1, B2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000293/2013 - Um experimento natural no Brasil: colonização subsidiada (1824-1919) e a 
desigualdade regional no longo prazo 

 

Objetivo: 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. 

 
Coordenador: LEONARDO MONTEIRO MONASTERIO 

 
Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
• LEONARDO MONTEIRO MONASTERIO 

 
Produtos: 
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• Artigo científico com anexos 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Artigo científico 

 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 12/12/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis B1, B2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 12/12/2014 
 
 
Projeto P000295/2013 - Estimativas dos efeitos das emancipações municipais 

 

Objetivo: Estimar os impactos econômicos e sociais das emancipações municipais através de 
métodos econométricos. 

 
Justificativa: Apesar da intensa criação de municípios pós 1988, ainda faltam estimativas 

econométricas robustas que, utilizando os métodos apropriados, sejam capazes de 
estimar os resultados dessas mudanças. A construção de um contrafactual 
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 dos métodos de regressão de descontinuidade. 
Depuração e testes adicionais. 

 
Coordenador: LEONARDO MONTEIRO MONASTERIO 

 
Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• LEONARDO MONTEIRO MONASTERIO 
• ROGERIO BOUERI MIRANDA 
• MARLY MATIAS SILVA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis B1, B2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 

Projeto P000292/2013 - Dinâmica espacial dos municípios brasileiros (1970-2010): uma análise 
markoviana 

 

Objetivo: Obter as distribuições ergódigas do desenvolvimento dos municípios brasileiros com 
base nos censos 1970-2010. 

 
Justificativa: Faz-se necessário atualizar o trabalho de Miranda e Magalhães (2009) face aos dados 

do Censo de 2010 e dos novos métodos para que se tenha uma compreensão precisa 
da dinâmica municipal brasileira recente. 

 
Metodologia: Estimação de cadeias de Markov espacialmente condicionadas a partir dos dados 

municipais dos censos recentes. 
 

Coordenador: LEONARDO MONTEIRO MONASTERIO 
 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• LEONARDO MONTEIRO MONASTERIO 
• ROGERIO BOUERI MIRANDA 
• MARLY MATIAS SILVA 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis B1, B2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000293/2013 - Um experimento natural no Brasil: colonização subsidiada (1824-1919) e a 
desigualdade regional no longo prazo 

 

Objetivo: 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. 

 
Coordenador: LEONARDO MONTEIRO MONASTERIO 

 
Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
• LEONARDO MONTEIRO MONASTERIO 

 
Produtos: 
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COERE - COORDENAÇÃO DE ESTUDOS REGIONAIS 
Projeto P0007/2013 - As políticas territoriais rurais e a articulação governo federal e estadual: um 
estudo de caso da Bahia 

 

Objetivo: Avaliar se a indução dos territórios por políticas públicas tem sido bem sucedida, no 
sentido de reduzir as assimetrias regionais, em termos socioeconômicos, propiciando o 
desenvolvimento territorial rural. 

 

Justificativa:  
Este trabalho se justifica pela importância de se avaliar os critérios, as estratégias e o 
alcance dos objetivos da política territorial do governo federal e do governo do estado 
da Bahia, que permitirá identificar problemas de distorções efetivas, ampliará os 
resultados científicos e a contribuição acadêmica sobre o tema desenvolvimento 
territorial. Essas análises também subsidiarão as políticas públicas e a participação dos 
agentes sociais nos projetos de desenvolvimento territorial rural. 

 

Metodologia: Para sugerir diretrizes de uma nova regionalização baseada nas peculiaridades 
municipais capazes de conceber a identidade de cada território rural serão aplicadas a 
Análise Fatorial e a Econometria Espacial. Para realização dessa pesquisa lançaremos 
mão dos microdados (da área urbana e rural) dos seguintes bancos de dados: 
Declaração de Aptidão ao Pronaf; Cadastro Único para Programas Sociais; pronaf; 
Plano Nacional de Reforma Agrária; Programa Nacional de Crédito Fundiário; Programa 
de Aquisição de Alimentos; Programa Bolsa Família; Relação Anual de Informações 
Sociais; Cadastro da Lei Orgânica da Assistência Social; Aposentadoria Rural; Planos 
Territoriais Rurais dos Territórios Rurais; Programas Habitacionais; Arrecadação 
Municipal. 

 
 

Coordenador: MURILO JOSE DE SOUZA PIRES  

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/07/2015 

Equipe: 
• MURILO JOSE DE SOUZA PIRES 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 6 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/07/2015 

 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis B1, B2 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 7 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/07/2015 

 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis B3, B4, B5 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/07/2015 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/07/2015 
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• Produto 3 
 

Tipo: 

 
 
Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/07/2015 

 

Tipo: 
 

Representação do IPEA junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 5 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/07/2015 

 

Tipo: 
 

Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/07/2015 
 
 
Projeto P0028/2013 - Uma avaliação dos fundos constitucionais à luz da politica nacional de 
desenvolvimento regional (PNDR) 

 

Objetivo: Avaliar em que medida os fundos constitucionais (FCO, FNE e FNO) têm contribuído 
para o incremento do produto, renda e emprego nas macrorregiões Centro-Oeste, 
Nordeste e Norte, como também, em seus respectivos níveis microrregionais e 
municipais. Para tanto, o período temporal do objeto de estudo compreenderá o 
interregno de 1995 a 2012. 

 
Justificativa: A problemática das desigualdades regionais tornou-se ponto na agenda dos governos 

em virtude dos efeitos distintos que o capital efetuou no território nacional afetando, 
portanto, de forma diferenciada as microrregiões e municípios nacionais.  Portanto, 
compreender quais os efeitos em termos multiescalares que os empréstimos 
realizados pelos fundos constitucionais tiveram no produto, renda e emprego nas 
microrregiões e municípios que formam as macrorregiões do Centro-Oeste, Norte e 
Nordeste. 

 
Metodologia: No caso da metodologia do trabalho adotar-se-á o método analítico descritivo como 

forma de classificar e interpretar as informações contidas na base de dados utilizadas 
na elaboração do estudo: a) dados repassados pelo Banco do Brasil (FCO), Banco do 
Nordeste (FNE) e Banco da Amazônia (FNO); b) dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística e, por fim, c) dados do Ministério da Integração Nacional. É 
importante ressaltar que todos os valores em moedas correntes serão transformados 
em valores a preços constantes de 2012, para tanto, utilizar-se-á o Índice Geral de 
Preços – Mercado. 

 
Coordenador: MURILO JOSE DE SOUZA PIRES 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• MURILO JOSE DE SOUZA PIRES 
• GUILHERME MENDES RESENDE 

 
Produtos: 

 

• Produto 5 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
Artigo em periódico Qualis B1, B2 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis B3, B4, B5 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 6 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P0053/2013 - Petróleo e Desenvolvimento Econômico dos Municípios 

 

Objetivo: O estudo visa avaliar o impacto da produção upstream e downstream de petróleo e 
gás no desenvolvimento dos municípios brasileiros. O estudo também visa analisar a 
evolução histórica da indústria de petróleo e gás no Brasil. 

 
Justificativa: Estimativas apontam que a indústria de petróleo e gás representa mais de 10% do PIB 

do Brasil. O estudo irá analisar a evolução de diversas variáveis relacionadas ao 
desenvolvimento municipal como, por exemplo, produto interno bruto (PIB) per 
capita, densidade populacional e taxa de urbanização dos municípios. O estudo visa 
também construir outros indicadores ao nível municipal, a partir de censos históricos. 

 
Metodologia: O estudo aplica um desenho quase-experimental para averiguar o desenvolvimento 

econômico de municípios produtores vis-à-vis grupos de controle. O banco de dados 
de poços de petróleo e gás da ANP classificam os poços em 50 categorias que serão 
utilizadas para gerar o desenho quase-experimental da pesquisa. O período de análise 
é entre 1940 e 1996. Em 1941, iniciou-se a produção do primeiro poço comercial no 
Brasil, então o ano de 1940 é considerado o ano de pré-tratamento. Royalties 
passaram a representar uma parcela importante do orçamento municipal a partir da 
lei 9.478 de 1997. Dessa maneira, com o foco entre 1940 e 1996, o estudo visa avaliar 
o impacto direto da produção de petróleo e gás, e não o impacto indireto via 
distribuição de royalties e demais participações governamentais. 

 
Coordenador: DANIEL DA MATA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• DANIEL DA MATA 
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Produtos: 
• TD com resultados da pesquisa 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Apresentação no congresso da ERSA 
 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Apresentação no congresso da NARSC 
 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• 6 Visitas de Campo para analisar detalhadamente a realidade socioeconômica das "Cidades do 
Petróleo" 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P0055/2013 - Crescimento dos Municípios e Finanças Públicas 

 

Objetivo: O estudo visa avaliar como os municípios brasileiros reagem aos incentivos gerados 
pelo sistema de distribuição de transferências intergovernamentais. No Brasil, o 
tamanho do município é o principal critério para recebimento de transferências dos 
demais entes da federação (especialmente no caso do Fundo de Participação dos 
Municípios - FPM),  o que altera os incentivos no que tange ao crescimento 
populacional dos municípios. 

 
Justificativa:           Em 1965, foi criado o FPM. As principais regras de distribuição do FPM estabeleceram 

que os recursos do fundo fossem distribuídos, para praticamente todos os municípios, 
de acordo com somente um critério: o seu tamanho populacional.  Em casos 
extremos, as regras de distribuição do FPM fornecem ao município 33% a mais de 
recursos do FPM. Caso o município ganhe 1 (um) morador adicional. Dessa forma, a 
distribuição de FPM cria incentivos claros para os municípios terem uma “população 
estratégica". 

 
Metodologia: O Decreto Federal 1.881/1981 estipulou que os municípios recebessem recursos do 

FPM de acordo com os resultados do Censo de 1980. Novas contagens populacionais 
iriam modificar o tamanho populacional de cada município e, como resultado, o 
montante de FPM que cada um iria receber. Os dados do censo populacional de 1991 
mostram uma clara aglomeração de municípios ao redor das faixas do FPM (Da Mata, 
2013), e os dados do censo 2010 revelam que tal aglomeração foi intensificada 
(Monastério, 2013). O estudo visa estudar os fatores que explicam a aglomeração dos 
municípios ao redor das faixas populacionais do FPM. Os resultados obtidos a partir da 
análise visam fornecer insumos para discussão de políticas públicas relacionadas à 
distribuição de transferências intergovernamentais no Brasil. 

 
Coordenador: DANIEL DA MATA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 
Equipe: 

• DANIEL DA MATA 
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Produtos: 
• TD com resultados da pesquisa 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Congresso Nacional 
 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Congresso Internacional 
 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 

Projeto P0065/2013 - Influência da volatilidade dos preços agrícolas sobre o orçamento familiar 
 

Objetivo: Analisar o impacto da volatilidade dos preços pagos aos produtores sobre as despesas 
das famílias, de acordo com cestas de consumo regionais. 

 
Justificativa: A volatilidade dos preços agrícolas tem impacto tanto na renda dos agricultores 

quanto no orçamento familiar. Devido aos diferentes hábitos culturais, as flutuações 
de preços afetam de forma diversa cada região, que possuem uma cesta de consumo 
própria. O conhecimento da volatilidade e das cestas de consumos regionais ajuda na 
implementação de políticas voltadas ao mercado agrícola de cada região. 

 
Metodologia: Complição da base de dados sobre preços pagos aos produtores e construção de 

índices de consumo regionais a partir de dados da POF: 
- Caracterizar e analisar os padrões da volatilidade dos preços agrícolas regionalmente; 
- Construir e analisar as cestas de consumo regionais; 
- Verificar a influência da volatilidade dos preços agrícolas sobre as despesas das 
famílias. 

 
Coordenador: ALEXANDRE GERVASIO DE SOUSA 

 
Data de Início: 08/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2015 

 
Equipe: 

• ALEXANDRE GERVASIO DE SOUSA 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 6 

 

Data de Início: 08/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 08/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2015 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 08/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Produto 4 
 

Tipo: 

 
 
Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 08/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 5 

 

Data de Início: 08/11/2013 Data de Finalização: 31/07/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 08/11/2013 Data de Finalização: 31/07/2015 
 
 
Projeto P0078/2013 - Agricultura brasileira: determinantes do desenvolvimento 

 

Objetivo: Avaliar a situação atual da agricultura brasileira.  

Debater alternativas de políticas públicas que auxiliem no desenvolvimento 
agrícola futuro. 

 Metodologia: A agricultura brasileira é atualmente uma das mais competitivas do mundo. Nas 
últimas décadas, a expansão da agricultura brasileira foi significativa. Para que esse 
setor continue crescendo, entretanto, diversos entraves precisam ser senão 
superados pelo menos mitigados. Muitas das ações necessárias para permitir o 
crescimento contínuo da agricultura no Brasil dependem de amplo planejamento e 
investimentos significativos, como é o caso da melhoria da infraestrutura logística, e 
sem a participação do Estado as condições para que isso ocorra são prejudicadas. O 
livro proposto procura abordar alguns dos principais desafios colocados no horizonte 
de curto a médio prazo para o desenvolvimento da agricultura brasileira. 

 Coordenador: CESAR NUNES DE CASTRO 

 Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2015 

 Equipe: 
• CESAR NUNES DE CASTRO 

 Produtos: 

 • Infraestrutura de transportes para a agricultura brasileira (título provisório) 
 Tipo: TD 
 Quantidade:  1 

 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 

 • Garantia de renda no meio rural (título provisório) 
 Tipo: TD 
 Quantidade:  1 

 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 31/05/2014 

 • Agricultura brasileira e comércio exterior (título provisório) 
 Tipo: TD 
 Quantidade:  1 

 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
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• Agricultura e meio ambiente (título provisório) 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
 

• "Desafios do setor de pesquisa e desenvolvimento para o crescimento da agricultura brasileira" (título 
provisório) 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• "Assistência técnica e extensão rural" (título provisório) 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 31/10/2014 
 

• "Desenvolvimento do meio rural" (título provisório) 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
 

• "Estratégia nacional para o desenvolvimento da agricultura brasileira" (títutlo provisório) 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/09/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Diagnóstico regionalizado da agricultura brasileira. 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2015 
 

• Infraestrutura de transportes para a agricultura 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2015 
 

• Garantia de renda no meio rural 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2015 
 

• Agricultura brasileira e comércio exterior 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2015 
 

• Agricultura e meio ambiente 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2015 
 

• Desafios do setor de pesquisa e desenvolvimento para o crescimento da agricultura brasileira (título 
provisório) 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2015 
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• Assistência técnica e extensão rural (título provisório) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2015 
 

• Desenvolvimento do meio rural (título provisório) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2015 
 

• Estratégia nacional para o desenvolvimento da agricultura 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2015 
 

• "Agricultura brasileira: determinantes do desenvolvimento" 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2015 
 
 

Projeto P000113/2013 - O Que Podem os Governos Estaduais no Brasil? Experiências comparadas 
 

Objetivo: Investigar e realizar uma análise comparativa - para governos estaduais participantes 
da pesquisa no período 1990/2010 - dos limites e possibilidades com que se 
defrontam os governos estaduais relativamente às capacidades econômico-fiscais, de 
um lado, e político-institucionais, de outro, de construir e implementar trajetórias de 
desenvolvimento. 

 
Justificativa: Os governos estaduais no Brasil têm se defrontado com um quadro geral de 

debilidade para implementar políticas públicas orientadoras do desenvolvimento e até 
mesmo para seguir de perto aquelas estratégias de políticas definidas pelo poder 
central. Daí a necessidade de realizar uma investigação que se aprofunde nas 
características e natureza destas deficiências, de maneira a contribuir para o 
fortalecimento das relações federativas na república brasileira. 

 
Metodologia: A pesquisa está delineada para ser desenvolvida em rede juntamente com instituições 

estaduais de pesquisa e planejamento. Tem caráter exploratório e de identificação dos 
principais elementos e trajetórias de economia, finanças e gestão de governos 
estaduais. Investiga capacidades governativas nos governos estaduais - entendidas 
como o conjunto de elementos que possibilitam aos governos orientar o sentido do 
desenvolvimento em seus territórios: de um lado, capacidades fiscais relacionadas 
com suas receitas e despesas, bem como o sentido dado ao gasto público em custeio 
e investimento; de outro lado, capacidades institucionais relacionadas com 
instrumentos políticos-institucionais para o planejamento, execução e coordenação de 
políticas públicas. 

 
Coordenador: ARISTIDES MONTEIRO NETO 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  01/10/2014 

 
Equipe: 

• ARISTIDES MONTEIRO NETO 
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Produtos: 
• Cap. 1 - Goiás. Tendências da Economia 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Cap. 2 - Mato Grosso, Tendências da Economia 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Cap. 3 - Sergipe, Tendências da Economia 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Cap. 4 - R.G.do Sul, Tendências da Economia 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Cap. 5 - Roraima, Tendências da Economia 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Cap. 6 - Sta. Catarina, Tendencias da Economia 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Cap. 7 - Trajetórias das Economia Estaduais: experiências comparadas 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Cap. 1 - Goiás. Finanças e Gestão 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
 

• Cap. 2 - Mato Grosso, Finanças e Gestão 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
 

• Cap. 3 - Sergipe, Finanças e Gestão 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
 

• Cap. 4 - R.G.do Sul, Finanças e Gestão 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
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• Cap. 5 - Roraima, Finanças e Gestão 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
 

• Cap. 6 - Sta. Catarina, Finanças e Gestão 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
 

• Cap. 7 - Finanças e Gestão nos Estados: experiências comparadas 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
 

• Livro Características e Tendências das Economias Estaduais 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Livro Finanças e Gestão em Governos Estaduais 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
 

• Características e Tendências das Economias Estaduais 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Finanças e Gestão em Governos Estaduais 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
 

• Seminário Nacional - Governos Estaduais no Federalismo Brasileiro 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
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Projeto P000187/2013 - Investimentos: Mapeamento territorial e análise regional 
 

Objetivo: Mapear investimentos públicos e privados no território brasileiro de forma a 
compreender a dinâmica regional da atividade econômica no Brasil. 

 
Justificativa: O investimento – tanto público como privado – tem capacidade transformadora do 

território. Acompanhar a forma como está sendo distribuído é básico para entender a 
dinâmica territorial em curso. Um quadro territorial do investimento – com indicativos 
municipais quando possível – também apresenta grande potencial para o uso de 
mecanismos de análise como ‘equilíbrio geral computável’ ao nível mais desagregado 
possível. 

 
Metodologia: • Investimento público federal - Sistematizar e melhorar a regionalização dos registros 

do SIAFI para anos recentes • Investimento público geral (parcialmente alcançado 
em 2013) - Estadual - sistematizados no portal da STN. Municipal - base de dados 
FINBRA. Estatais federais - acompanhados via DEST. BNDES possui base de dados 
territorial na web. Fundos Constitucionais - base internalizada e em estudo (previsão 
de produtos apenas com a consolidação das bases de dados). • Investimento 
privado - O objetivo maior do projeto é mapear os investimentos privados. Nessa fase 
metodologias de acompanhamento já existentes serão examinadas, catalogadas e 
simuladas para uso do Ipea (sem produto previsto no momento). 

 
 

Coordenador: NELSON FERNANDO ZACKSESKI  

Data de Início: 
 
Equipe: 

14/11/2013 Data de Finalização: 30/12/2014 

• NELSON FERNANDO ZACKSESKI 
• CARLOS WAGNER DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 - Artigo (ou TD) - Investimento Federal por UF 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

• A excluir 

 

Data de Início: 14/11/2013 Data de Finalização: 30/12/2014 

 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

• A excluir 2 

 

Data de Início: 14/11/2013 Data de Finalização: 30/09/2014 

 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 14/11/2013 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Produto 1 - Base Dados Investimento Federal por UF 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 14/11/2013 Data de Finalização: 30/09/2014 



222 Ciclo de Planejamento Estratégico do Ipea

Projeto P000221/2013 - Livro - Avaliação de políticas públicas no Brasil: Políticas de  
Desenvolvimento Regional 

 

Objetivo: Avaliar os impactos econômicos e sociais de vários instrumentos de política regional 
[os Fundos Constitucionais de Financiamento do Nordeste (FNE), do Norte (FNO) e 
Centro Oeste (FCO), os Fundos de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), da Amazônia 
(FDA) e Centro Oeste (FDCO), etc.]. O livro busca reunir uma série de artigos da 
coordenação relativos ao projeto "Monitoramento e Avaliação da Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional (PNDR)" em parceria com o Ministério da Integração 
Nacional-MI. 

 
Justificativa: O livro trará contribuições nas áreas de monitoramento e avaliação e de planejamento 

e desenvolvimento regional, além de favorecer a consolidação e a disseminação de 
conhecimentos e metodologias, seja na esfera do Governo Federal, seja para a 
sociedade brasileira, e de poder resultar em pesquisas de referência internacional 
para a área. Os trabalhos irão fortalecer as áreas de pesquisa dentro do IPEA 
relacionadas ao desenvolvimento regional. 

 
Metodologia: Para avaliar efeitos das políticas regionais selecionadas serão utilizadas várias 

metodologias de avaliação de impacto que serão propostas por cada um dos autores 
dos artigos que compõem o livro, incluindo métodos econométricos de efeitos fixos, 
métodos de matching, etc. O objetivo dos métodos empíricos utilizados é superar o 
viés de seleção - introduzido quando escolhas aleatórias dos beneficiários de 
determinada política não são possíveis - usando técnicas adequadas de avaliação. 

 
Coordenador: GUILHERME MENDES RESENDE 

 
Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 

 

Equipe: 
• GUILHERME MENDES RESENDE 

 
Produtos: 

 

• Avaliação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Avaliação do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Avaliação do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Avaliação dos Fundos de Desenvolvimento Regional 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
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• Experiências Internacionais de Políticas de Desenvolvimento Regional 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Diagnóstico das Políticas Regionais Brasileiras 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Acesso aos Fundos Regionais e Incentivos Fiscais: avaliação de ofertantes e demandantes 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Organização de Livro 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 
 
Projeto P000225/2013 - Monitoramento e avaliação da Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional – PNDR 

 

Objetivo: Monitoramento e avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional (PNDR) e aprimoramento do Observatório de Desenvolvimento Regional 
(ODR). Serão realizados vários estudos entre eles: construção de indicadores, 
diagnóstico da aplicação dos recursos da política regional e avaliação dos impactos 
sociais e econômicos decorrentes da aplicação dos recursos da PNDR e análises das 
políticas de desenvolvimento regional em alguns países da América Latina e no mundo. 

 
Justificativa: Trata-se de parceria entre o IPEA-DIRUR e o Ministério da Integração Nacional (MI), 

visando disponibilização de informações, conjugação de esforços, competências e 
conhecimentos para o monitoramento e a avaliação dos instrumentos da Política 
Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR, incluindo o aprimoramento do 
Observatório de Desenvolvimento Regional – ODR. Percebe-se, que há uma escassez 
de estudos que avaliem os resultados que a PNDR tem produzido para o 
desenvolvimento regional. 

 
Metodologia: Os diagnósticos e avaliações das políticas de desenvolvimento regional farão uso de 

vários métodos de análise. Entre os métodos utilizados estão: o método descritivo, 
avaliações de impacto com a utilização do instrumental econométrico, bem como 
uma pesquisa de campo (com aplicação de questionário) que realizará um estudo 
qualitativo junto aos tomadores de recursos dos Fundos Regionais e beneficiários dos 
Incentivos Fiscais no âmbito da SUDENE e da SUDAM. 

 
Coordenador: GUILHERME MENDES RESENDE 

 
Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
• GUILHERME MENDES RESENDE 
• ARISTIDES MONTEIRO NETO 
• DANIEL DA MATA 
• MURILO JOSE DE SOUZA PIRES 



224 Ciclo de Planejamento Estratégico do Ipea

Produtos: 
 

• Diagnóstico da política regional brasileira-2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Avaliação dos instrumentos de política regional (FNE) 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Avaliação dos instrumentos de política regional (FNO) 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Avaliação dos instrumentos de política regional (FCO) 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Políticas regionais na América Latina e no mundo-2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Avaliação dos instrumentos de política regional-4 
 

Tipo: 
 

Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Micro e macroimpactos de políticas de desenvolvimento regional: o caso dos empréstimos do FNE- 
industrial no Estado do Ceará 

 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis B1, B2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Avaliação de impacto do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 01/02/2014 
 

• Avaliação de impacto do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 01/02/2014 
 

• Avaliação de impacto do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 01/02/2014 
 

• Diagnóstico da política regional brasileira-1 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Avaliação dos instrumentos de política regional-1 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Acesso aos Fundos Regionais e Incentivos Fiscais: avaliação de ofertantes e demandantes 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Proposta de metodologia de avaliação para a PNDR II 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Avaliação da atuação da Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR-MI) nos últimos anos 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Políticas regionais na América Latina e no mundo-1 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Avaliação dos instrumentos de política regional-2 
 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Avaliação dos instrumentos de política regional-3 
 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Measuring Macro-Impacts of Regional Development Policies: The Brazilian case, 2004-2010 
 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 30/10/2014 
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Projeto P000230/2013 - Sistematização de Informações Regionais e Acompanhamento da Dinâmica 
Econômica dos Estados 

 

Objetivo: Construir um sistema de informações e metodologia para acompanhar a dinâmica 
econômica dos estados. 

 
Justificativa: Como forma de auxiliar políticas públicas, é necessária a construção de um diagnóstico 

consistente, tendo como elemento primordial a sistematização de um conjunto de 
informações e bases de dados, além da elaboração de metodologia de 
acompanhamento da dinâmica econômica. A construção de simulações e avaliações 
de impacto ex-ante é fundamental para que os formuladores de política efetivamente 
construam um planejamento para o desenvolvimento nacional. 

 
Metodologia: A construção do sistema de informações será dividida em grandes blocos de 

informações: 
a) Consumo: construir base de informações para acompanhamento sistemático da 
evolução do consumo em termos regionais, para tanto será necessário construir 
metodologia de estimação do consumo a partir de dados da POF e de rendimentos 
através da PNAD. 
b) Investimentos: a partir do trabalho de acompanhamento dos investimentos nos 
estados pode-se tentar iniciar a construção de estimativas para a formação bruta de 
capital fixo em termos regionais. 
c) Comércio por vias internas e Comércio Exterior: inicio de estimativas de fluxos 
comerciais dos estados brasileiros tanto internamente, quanto com o exterior. 

 
Coordenador: CARLOS WAGNER DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA 

 
Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• CARLOS WAGNER DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA 
• BRUNO DE OLIVEIRA CRUZ 
• NELSON FERNANDO ZACKSESKI 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 01/09/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 01/09/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/09/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/10/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000240/2013 - Participação do Ipea no Projeto SINTER (Sistema Nacional de Gestão de 
Informações Territoriais) da RFB 

 

Objetivo:                 Participar do Projeto SINTER (Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais) 
da Receita Federal do Brasil (RFB) obtendo o máximo de informações que a RFB possa 
disponibilizar ao Ipea. 

 
Justificativa:           Inúmeros projetos do Ipea encontram-se parados ou em sérias dificuldades em  vista 

da dificuldade de acesso aos dados da RFB. Iniciar uma parceria em torno do projeto 
SINTER significa conhecer o processo de produção dos dados territoriais do sistema e 
viabilizar o acesso do Ipea aos mesmos. 

 
Metodologia: Participação nos 13 Grupos de Trabalho previstos pelo projeto da RFB. 

 

Coordenador: NELSON FERNANDO ZACKSESKI 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 18/11/2014 
 

Equipe: 
• NELSON FERNANDO ZACKSESKI 

 
Produtos: 

 

• Relatório Interno de acompanhamento do GT 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 18/11/2014 
 

• Análises demandadas pela RFB 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 18/11/2014 
 

• Representação do Ipea junto a RFB 
 

Tipo: 
 

Representação do IPEA junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 18/11/2014 
 

• Acesso do Ipea a base de dados do SINTER 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 18/11/2014 
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Projeto P000252/2013 - Sistema de Informações sobre o Mercado de Trabalho  
do Setor Turismo - SIMT 

 

Objetivo: Aperfeiçoar e atualizar estimativas regionais da dimensão e perfil da mão de obra no 
setor turismo para subsidiar a formulação e a avaliação das políticas públicas do setor. 

 
Justificativa: Este 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 do setor turismo, 
que tem tido papel relevante no conjunto das políticas públicas, demandando 
informações para diagnósticos e estratégias de ação. 
Sua contribuição estratégica é: Realizar pesquisa de excelência para apoiar políticas 
públicas e programas essenciais ao desenvolvimento. 

 
Metodologia: A elaboração das estimativas parte da compatibilização e cruzamento de dados da 

RAIS, CAGED e PNAD com os coeficientes de consumo turístico, levantados em 
pesquisa realizada pelo Ipea em estabelecimentos do setor turismo para conhecer o 
percentual de turistas e de residentes que compõem a clientela do estabelecimento. 

 
Coordenador: MARGARIDA HATEM PINTO COELHO 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• MARGARIDA HATEM PINTO COELHO 
• GUILHERME MENDES RESENDE 
• PATRICIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI 

 
Produtos: 

 

• Artigo p/BD Projeto Turismo 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 30/10/2014 
 

• Quinto relatório com estimativas definitivas da ocupação formal e informal, Brasil, Centro-Oeste e DF; 
dados 2012 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

• Caracterização da ocupação formal do turismo, DF; dados 2012 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Caracterização da ocupação informal do turismo, Centro-Oeste e Brasil, dados 2012 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Indicadores básicos ocupação formal e informal no DF- Dados 2012 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
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• Evolução da ocupação formal nas ACTs do DF entre 2009 e 2014 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 
 

• Novo ACT Ipea - Codeplan 
 

Tipo: 
 

Preparação de ACT ou TC celebrado  pelo Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
 

• Estruturação/atualização base de dados do projeto 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Estruturação/Atualização do site de divulgação da pesquisa 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 
média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000265/2013 - Análise dos municípios com alto desenvolvimento e estagnação no Nordeste 
do Brasil 

 

Objetivo: Oferecer uma análise quantitativa e qualitativa aprofundada de municípios da região 
Nordeste do Brasil, que se destacaram, a partir dos anos 70, por seu alto 
desenvolvimento e estagnação econômica. 

 
Justificativa: A possibilidade de classificar, por método não paramétrico, grupos de municípios que 

convergem no longo prazo para classes de renda e localizá-los no espaço sugere de 
forma direta a pesquisa proposta pelo artigo. 

 
Metodologia: Análise descritiva e qualitativa dos municípios que se localizam nas classes extremas, 

de riqueza ou pobreza, que resultam da estimação da dinâmica de distribuição da 
renda per capita municipal, por cadeia de Markow, realizada em pesquisa anterior por 
João C. R. Magalhães, Rogério Boueri e Leonardo Monastério. 

 
Coordenador: JOÃO CARLOS RAMOS MAGALHÃES 

 
Data de Início: 07/10/2013 Data de Finalização:  10/10/2014 

 
Equipe: 

• JOÃO CARLOS RAMOS MAGALHÃES 
 

Produtos: 
 

• TD 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 07/10/2013 Data de Finalização: 10/10/2014 
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Projeto P000303/2013 - Levantamento e automatização das bases de dados secundárias para  
o Observatório Brasileiro de APLs 

 

Objetivo: Construção de um sistema automático para levantamento de bases de dados 
secundárias e inserção na plataforma tecnológica do Observatório Brasileiro de APLs e 
assim possibilitar a avaliação do impacto das políticas públicas desenvolvidas nos APLs. 

 
Justificativa: Vários estudos mostram que as cadeias produtivas passam por um processo de 

expansão geográfica. Isso tem conduzido as unidades regionais a uma maior relação 
de dependência econômica frente a seus vizinhos, com impactos sobre a 
especialização regional. As externalidades resultantes da aglomeração de empresas de 
um mesmo setor, tem se configurado como foco de investigação, tratando, em 
especial, de questões relativas à inovação praticada por firmas pertencentes a um 
dado APL. 

 
Metodologia: Usando linguagem de programação (a ser definida), será construído um modelo que 

identifique as bases de dados publicadas em sítios e, a partir daí, criar uma formatação 
padrão de forma a tornar esse conjunto com elementos comparáveis entre si. A esse 
conjunto será incorporada a base criada pelo MDIC a partir de pesquisas de campo. 

 
Coordenador: CARLOS WAGNER DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 20/11/2014 

 
Equipe: 

• CARLOS WAGNER DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA 
• NELSON FERNANDO ZACKSESKI 

 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 20/11/2014 
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Projeto P000312/2013 - Teorias de Justiça aplicadas à questão territorial: qual o papel  
de Políticas Regionais? 

 

Objetivo: O trabalho analisa o papel das políticas regionais à luz das diferentes teorias de Justiça, 
ou seja, visa discutir  como se enfrenta o dilema entre concentração espacial e 
equidade. Em resumo, o projeto irá: Apresentar revisão de literatura sobre a 
discussão econômica, focado nas teorias de Justiça e as de políticas regionais. Para o 
caso brasileiro, qual seria o nível aceitável de concentração espacial? Qual deveria ser 
o foco da política regional? 

 
Justificativa: A Constituição Federal determina em seu artigo 5º dentre os objetivos da federação 

brasileira a redução das desigualdades regionais, mas qual seria um nível aceitável de 
desigualdade regional? Quais os impactos destas políticas sobre a eficiência da 
economia? Se a aglomeração das atividades implicar maior eficiência das atividades, 
quais deveriam ser os instrumentos utilizados diante de tais dilemas. 

 
Metodologia: Aplicaremos a descrição de teorias de justiça consagradas na literatura, por exemplo, 

Harsanyi (1955); Rawls (1971); Nozick (1974), Roemer (2002). A questão do espaço e 
de como aplicar as diversas noções de justiça, tem começado a ganhar corpo na 
chamada Nova Geografia Econômica, por exemplo, Charlot et. alli (2005), Ottaviano & 
Nicoud (2008) e Gaigné (2008) apresentam modelos de distribuição espacial onde o 
bem-estar dos agentes em cada uma das regiões depende da distribuição econômica 
das atividades, Outras linhas tem discutido a relação do espaço e das teorias de 
justiça, por exemplo Soja (2010) ou Storper (2013). 

 
Coordenador: BRUNO DE OLIVEIRA CRUZ 

 
Data de Início: 31/01/2013 Data de Finalização: 30/04/2014 

 
Equipe: 

• BRUNO DE OLIVEIRA CRUZ 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 31/01/2013 Data de Finalização: 30/04/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 31/01/2013 Data de Finalização: 30/04/2014 

 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 31/03/2013 Data de Finalização: 20/04/2014 
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Projeto P000314/2013 - Análise da dinâmica Industrial em termos regionais: uma análise exploratória 
a partir da RAIS 

 

Objetivo: Analisar a distribuição espacial da atividade econômica a partir dos registros 
administrativos da RAIS,  enfocando a dinâmica de microrregiões industriais, em 
termos de participação, diversificação setorial das microrregiões e nos empregos e 
ocupações. Analisar a diversificação ou especialização industrial das microrregiões 
brasileiras, e a evolução ao longo das últimas duas décadas. A partir destas 
observações, pretende-se identificar possíveis causas deste processo. 

 
Justificativa: Há uma reconfiguração espacial da indústria no país, com implicações sobre o 

desenvolvimento de microrregiões. Este trabalho objetiva aprofundar estas 
observações a partir da rica base de dados da RAIS. Um apurado diagnóstico sobre 
esta dinâmica, certamente qualifica o ipea para melhor subsidiar políticas públicas em 
curso. 
O aprofundamento da dimensão espacial da RAIS contribuirá não apenas para o 
debate regional, como também setorial e social, fatores cruciais ao desenvolvimento 
do país. 

 
Metodologia: Análise dos microdados da RAIS em nível de microrregião. De forma a compreender a 

especialização ou diversificação da microrregião, pretende-se utilizar diversos índices 
para medir a especialização regional das atividades dos empregos formais nas 
indústrias de transformação. A partir da construção destas variáveis pretende-se fazer 
uma análise exploratória de dados para verificar padrões espaciais na distribuição 
desta variável. Também pretende-se utilizar regressões em painel e quantílicas para 
tentar explicar alterações estruturais nas microrregiões brasileiras. 

 
Coordenador: BRUNO DE OLIVEIRA CRUZ 

 
Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 
Equipe: 

• BRUNO DE OLIVEIRA CRUZ 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 
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• Produto 5 
 

Tipo: 

 
 
Artigo em boletim periódico do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 
 
 
Projeto P000315/2013 - Queda Desigualdade Salarial no Brasil: Uma abordagem regional 

 

Objetivo: Estudar a influência de variáveis regionais na dinâmica da distribuição de rendimentos 
no Brasil. Em especial, pretende-se avaliar como a distribuição dos rendimentos do 
trabalho tem sido afetada por variáveis geográficas e pela dinâmica econômica 
regional. 

 
Justificativa: Uma característica marcante da década anterior foi a queda desigualdade de 

rendimentos no país, e a segmentação geográfica tem sido responsável por 1/3 desta 
queda, aliada a isso observa-se queda do prêmio salarial por porte de municípios. 
(Barros et. alli, 2006; Souza e Osório, 2011; Cruz e Naticchioni, 2012). Identificar as 
fontes da dinâmica da distribuição de rendimentos no Brasil torna-se relevante não 
apenas para balizar políticas de redução de desigualdades de renda, como regionais. 

 
Metodologia: O método tradicional de Oaxaca-Blinder para decomposição de rendimentos é o 

diferencial da media da distribuição entre dois grupos, em períodos distintos de 
tempo. Firpo, et. alli (2007, 2009) generalizam esse procedimento, ampliando a 
decomposição para qualquer medida da distribuição (quantis, razão de decis, 
variância, Coeficiente de Gini). O objetivo do trabalho será o de aplicar a metodologia 
FFL para a distribuição salarial no Brasil, incluindo um refinamento regional da 
distribuição de salários. Além da distribuição salarial não corrigida pelo custo de vida 
regional, pretende-se utilizar a distribuição salarial corrigida pelo custo da habitação, a 
ser produzido por Resende e Cruz (2013). 

 
Coordenador: BRUNO DE OLIVEIRA CRUZ 

 
Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização:  20/11/2014 

 

Equipe: 
• BRUNO DE OLIVEIRA CRUZ 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 5 

 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 
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• Produto 4 
 

Tipo: 

 
 
Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 
 
 
Projeto P000325/2013 - Coabitação Familiar e Formação de Novos Domicílios nas áreas  
urbanas brasileiras 

 

Objetivo: Entender os principais determinantes socioeconômicos da coabitação familiar e da 
formação de novos domicílios no país, analisando os fatores sociais, demográficos e 
econômicos por trás desse fenômeno, com vistas a subsidiar políticas habitacionais 
mais adequadas às necessidades da população. 

 
Justificativa: Uma tendência recente no Brasil tem sido o aumento de jovens dependentes. A 

coabitação familiar é o principal componente do deficit habitacional em áreas 
urbanas. Entender esse fenômeno é condição para a elaboração de políticas 
habitacionais mais eficientes e inclusivas. 

 
Metodologia: Elaboração de ampla resenha da literatura nacional e internacional sobre o tema da 

coabitação familiar. Elaboração de indicadores sobre independência e estimação de 
modelo econométrico com base em microdados da Pesquisa Nacional por Amostras 
de Domicílios (PNAD). Será dado especial destaque à relação entre coabitação e os 
mercados de trabalho e habitação. O trabalho expande e atualiza trabalho já 
publicado no Boletim Dirur no. 06 e no Comunicado Ipea 142. 

 
Coordenador: MARIA DA PIEDADE MORAIS 

 
Data de Início: 14/01/2013 Data de Finalização:  31/07/2014 

 

Equipe: 
• MARIA DA PIEDADE MORAIS 

 

Produtos: 
 

• Produto 2 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 14/01/2013 Data de Finalização: 31/07/2014 
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Projeto P000328/2013 - Direito à Agua, acesso a serviços de saneamento e justiça socioambiental na 
América Latina 

 

Objetivo: Organizar um Livro sobre o tema de saneamento básico e justiça socioambiental a 
partir dos artigos de pesquisadores da Rede WaterLat e outros pesquisadores 
internacionais que estudam os temas justiça ambiental, direito à água e gestão dos 
recursos hídricos  na América Latina. 

 
Justificativa: Estudos com foco na América Latina dão uma perspectiva comparada de problemas 

sociais comuns aos diferentes países do continente e das soluções adotadas, e traz 
importantes insumos para a elaboração de políticas públicas na área de gestão de 
recursos hídricos. Estudos sobre o Direito à água também são inéditos no Brasil. O 
público alvo da pesquisa são formuladores de politica das diferentes esferas do 
governo, pesquisadores, acadêmicos, companhias de saneamento, ONGs e público em 
geral. 

 
Metodologia: Leitura dos artigos, seleção dos artigos mais representativos da realidade latino-

americana, tradução dos artigos, edição dos artigos, editoração, publicação e 
divulgação do livro em seminário específico e nos fóruns relevantes. O livro será 
composto por artigos de diferentes universidades latino-americanas e algumas 
universidades europeias e australianas que pesquisam o tema de Direito à Água, de 
pesquisadores individuais e representantes de diferentes ONGs ligadas aos temas da 
água, saneamento básico e meio ambiente. 

 
Coordenador: MARIA DA PIEDADE MORAIS 

 
Data de Início: 06/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 
Equipe: 

• MARIA DA PIEDADE MORAIS 
 

Produtos: 
 

• Produto 4 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas) 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 5 

 

Data de Início: 06/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 7 

 

Data de Início: 06/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 8 

 

Data de Início: 06/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 9 

 

Data de Início: 06/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 
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• Produto 10 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 11 

 

Data de Início: 06/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 12 

 

Data de Início: 06/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 13 

 

Data de Início: 06/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 14 

 

Data de Início: 06/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 15 

 

Data de Início: 06/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 16 

 

Data de Início: 06/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 17 

 

Data de Início: 06/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 18 

 

Data de Início: 06/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 19 

 

Data de Início: 06/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 6 

 

Data de Início: 06/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 
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• Produto 20 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 
 
 
Projeto P000330/2013 - CARACTERIZAÇÃO E TIPOLOGIA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 
BRASILEIROS: ESTUDOS DE CASO BRASILEIROS 

 

Objetivo: Organização de um livro a partir dos estudos elaborados no âmbito de  Projeto 
Ipea/Anipes, do qual participaram 06 parceiras (Idesp, Fundaj, Ipardes, Seplan/AM, 
IJSN, IPP)  e autores convidados . O Projeto pretendeu realizar um estudo 
comparativo e caracterização socioeconômica dos assentamentos precários no Brasil 
e suas nuances regionais. 

 
Justificativa: A caracterização dos assentamentos precários no Brasil é imprescindível para a 

formulação de políticas públicas efetivas. As estatísticas obtidas, a partir dos Censos 
apresentam distorções na escala local. O projeto faz a sistematização e análise de 
estudos acadêmicos e técnicos sobre os assentamentos precários de cada município 
ou região metropolitana selecionados, assim como o levantamento e cruzamento de 
diferentes bases cartográficas relevantes para o entendimento destes assentamentos. 

 
Metodologia: 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 e elaboração dos relatórios. A segunda fase 
envolve a elaboração de artigos síntese a partir dos relatórios estaduais e sua 
publicação e divulgação. O livro está estruturado em 02 partes. A primeira parte 
apresenta os artigos gerais que sintetizam estudos relevantes sobre o tema, bem 
como os artigos de pesquisadores convidados que foram apresentados nos diferentes 
Workshops do Projeto. A parte II apresenta os 06 artigos sobre as RMs selecionadas, 
dando destaque às feições locais do fenômeno. 

 
Coordenador: MARIA DA PIEDADE MORAIS 

 
Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização:  20/11/2014 

 

Equipe: 
• MARIA DA PIEDADE MORAIS 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Organização ou edição de livro 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 
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Projeto P000332/2013 - Politica Habitacional e Assentamentos Informais: Lições de Experiências 
Nacionais e Internacionais 

 

Objetivo: Organizar um Livro sobre o tema da habitação e assentamentos informais com artigos 
de diversos países e a participação de pesquisadores nacionais e internacionais. O livro 
divide-se em 3 partes: Condições de Moradia e Políticas 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 política habitacional e assentamentos informais 

são temas relevantes para entender os problemas urbanos da atualidade. O livro 
adota uma perspectiva comparada de problemas socioambientais comuns aos 
diferentes países  em desenvolvimentos e traz importantes insumos para a elaboração 
de políticas públicas na área de habitação e assentamentos informais. O público alvo 
da pesquisa são formuladores de política, pesquisadores, agências de fomento e 
terceiro setor. 

 
Metodologia: Seleção, tradução, revisão técnica dos artigos traduzidos, editoração e publicação. 

Divulgação em seminários e nos fóruns relevantes da área urbana e políticas públicas. 
O livro é composto por artigos de diferentes universidades brasileiras, latino-
americanas , europeias, africanas e asiáticas e agências multilaterais de fomento 
como o Banco Mundial e o UnHabitat, OCDE, BID, IPC, pesquisadores e representantes 
de diferentes ONGs ligadas aos temas da habitação e assentamentos informais. 

 
Coordenador: MARIA DA PIEDADE MORAIS 

 
Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 
Equipe: 

• MARIA DA PIEDADE MORAIS 
 

Produtos: 
 

• Produto 2 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Capítulo de livro do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 5 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 
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• Produto 6 
 

Tipo: 

 
 
Capítulo de livro do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 
• Produto 7 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 8 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 9 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 10 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 11 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 12 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 13 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 14 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 15 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 16 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 
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• Produto 17 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 18 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 19 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 20 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 21 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 22 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 23 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 24 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 25 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 26 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 27 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 
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• Produto 28 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 29 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 30 

 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 
 
 
Projeto P00010/2014 - Geografia do conhecimento 

 

Objetivo: Avaliar a importância da distância física para a ocorrência de fluxos de conhecimento 
entre países. 

 
Justificativa: A criação de novos conhecimentos e tecnologias está concentrada em poucos países 

ricos; há tendência à formação de aglomerados de conhecimento; e a concentração 
espacial da atividade inovadora vem aumentando. Avanços em tecnologias de 
comunicação e redução dos custos de transporte poderiam reduzir a importância da 
distância geográfica para fluxos de conhecimento, favorecendo fluxos a países em 
desenvolvimento e, assim, a convergência de renda. O estudo testará a existência 
dessa tendência. 

 
Metodologia: Análise econométrica com dados longitudinais de patentes. 

 

Coordenador: PATRICIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI 
 

Data de Início: 06/03/2014 Data de Finalização:  30/06/2014 
 

Equipe: 
• PATRICIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI 

 
Produtos: 

 

• Quão distante é longe? A importância da distância geográfica para fluxos de conhecimento 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/03/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
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COESU - COORDENAÇÃO DE ESTUDOS URBANOS 
Projeto P0058/2013 - Participação da DIRUR no Fórum Urbano Mundial 

 

Objetivo: Viabilizar a participação de técnicos da DIRUR em atividades do 7º Fórum Urbano 
Mundial, em Medellín (Colômbia), no mês de abril de 2014. 

 
Justificativa: O Fórum Urbano Mundial, realizado pela UN-Habitat a cada dois anos, é evento de 

grande relevância para a área regional, urbana e ambiental do IPEA. O 7º Fórum, 
especificamente, associa desenvolvimento com equidade urbana, e recepciona dois 
temas que têm sido avaliados, enquanto políticas públicas, por técnicos da DIRUR: 
urbanização de assentamentos precários e mobilidade urbana. 

 
Metodologia: 1. Realização de dois eventos inscritos pelo IPEA: 

- networking event "Corridors of Development: Using BRT and TOD to Leverage 
Economic Development and Equity" ("Corredores de Desenvolvimento: usando BRT e 
TOD para alavancar o desenvolvimento econômico e a equidade", com 2 horas de 
duração e 8 palestrantes, sendo 1 da DIRUR/IPEA. Organização conjunta com o 
Institute for Transportation & Development Policy (ITDP). 
- side event "Mejoramiento de favelas en Río de Janeiro: cuales son los roles del 
trabajo social y de la regularización de la tierra?", com 1 hora de duração e 4 
palestrantes, sendo 2 da DIRUR/IPEA. Organização conjunta com a Secretaria do 
Patrimônio da União (SPU). Inclui lançamento de publicações do IPEA e SPU. 
2. Lançamento de publicações do IPEA, ITDP e SPU. 

 
Coordenador: CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 

 

Equipe: 
• CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE 
• RENATO NUNES BALBIM 
• VICENTE CORREIA LIMA NETO 

 

Produtos: 
 

• Número especial da revista Desafios do Desenvolvimento 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/03/2014 
 

• TD IPEA: avaliação urbanização PAC, em espanhol 
 

Tipo: 
 

Republicação em língua estrangeira 
 

Quantidade:  1 
 

• TD SPU 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/03/2014 

 

Tipo: 
 

Republicação em língua estrangeira 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/03/2014 
 

• Networking event 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
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• Side event 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 
 
Projeto P000206/2013 - Avaliação do Programa Minha Casa Minha Vida: inserção urbana, 
acessibilidade, insumos e custos de sua produção 

 

Objetivo: Avaliar aspectos de localização, inserção urbana e acesso à urbanidade da produção do 
Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), com recursos do Fundo de Arrendamento 
Residencial (FAR), contribuindo para o aperfeiçoamento do programa e de outras 
iniciativas da política habitacional no plano federal, coordenadas pelo MCidades. 

 
Justificativa: O MCMV é o principal programa de provisão habitacional do governo federal, sendo 

importante o acompanhamento de seus resultados, de modo a aferir a focalização do 
programa. A utilização da estrutura do SIPS, por sua vez, permitirá a incorporação de 
informações sobre habitação de interesse social às bases de dados já mantidas pelo 
IPEA. 

 
Metodologia: Por meio de pesquisa domiciliar, realizada dentro dos padrões do SIPS em uma 

amostra de empreendimentos do MCMV, serão buscados dados primários em uma 
amostra com significância estatística para áreas representativas do território nacional 
e diferentes faixas de porte de empreendimento. Os dados obtidos serão associados à 
base de dados do Cadastro Único, permitindo identificar de quais componentes do 
deficit habitacional provêm as famílias  comparar condições atuais de vida em relação 
às anteriores; realizar análise da inserção urbana dos empreendimentos; apurar a 
presença de problemas sociais e de convivência; e identificar o acesso a equipamentos 
e serviços. 

 
Coordenador: CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/10/2014 

 
Equipe: 

• CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE 
• BERNARDO ALVES FURTADO 
• RENATO NUNES BALBIM 
• VANESSA GAPRIOTTI NADALIN 
• VICENTE CORREIA LIMA NETO 

 

Produtos: 
 

• TD: satisfação dos moradores e avaliação pós-ocupação 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 
 

• Artigo em periódico especializado em avaliação pós-ocupação 
 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis B1, B2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/10/2014 
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• Nota metodológica 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/05/2014 
 

• Produto 7: Publicação de divulgação de resultados 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Produto 3: Relatório da realização da pesquisa de campo 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 27/02/2014 
 

• Produto 5: Relatório com a análise dos resultados da pesquisa 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/05/2014 
 

• Discussão metodológica em Seminário DIRUR 
 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 31/05/2014 
 

• Produto 6: Evento de divulgação de resultados (seminário ou similar) 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Produto 4: Disponibilização dos Microdados 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 27/02/2014 
 
 
Projeto P000211/2013 - Fontes alternativas de financiamento das gratuidades e dos sistemas de 
transporte público 

 

Objetivo: Caracterizar as gratuidades existentes no TP brasileiro assim como a forma de 
financiamento do TP no Brasil. Detalhar as fontes alternativas para financiar o TP. 

 
Justificativa:           As últimas manifestações da população evidenciaram o esgotamento do modelo atual 

de financiamento do TP urbano. É necessário o início do debate sobre novas fontes de 
financiamento do TP. 

 
Metodologia: Levantamentos de dados, análise e proposições. 

 

Coordenador: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO 
 

Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização:  18/11/2014 
 

Equipe: 
• CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO 

 

Produtos: 



245Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (DIRUR)

• Nota metodológica 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/05/2014 
 

• Produto 7: Publicação de divulgação de resultados 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Produto 3: Relatório da realização da pesquisa de campo 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 27/02/2014 
 

• Produto 5: Relatório com a análise dos resultados da pesquisa 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/05/2014 
 

• Discussão metodológica em Seminário DIRUR 
 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 31/05/2014 
 

• Produto 6: Evento de divulgação de resultados (seminário ou similar) 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Produto 4: Disponibilização dos Microdados 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 27/02/2014 
 
 
Projeto P000211/2013 - Fontes alternativas de financiamento das gratuidades e dos sistemas de 
transporte público 

 

Objetivo: Caracterizar as gratuidades existentes no TP brasileiro assim como a forma de 
financiamento do TP no Brasil. Detalhar as fontes alternativas para financiar o TP. 

 
Justificativa:           As últimas manifestações da população evidenciaram o esgotamento do modelo atual 

de financiamento do TP urbano. É necessário o início do debate sobre novas fontes de 
financiamento do TP. 

 
Metodologia: Levantamentos de dados, análise e proposições. 

 

Coordenador: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO 
 

Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização:  18/11/2014 
 

Equipe: 
• CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO 

 

Produtos: 
• Produto 1 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 18/11/2014 
 
 
Projeto P000212/2013 - Custos dos acidentes de trânsito nas rodovias brasileiras 

Objetivo: Calcular os custos da sociedade com os acidentes de trânsito no Brasil 

Justificativa: Subsidiar políticas públicas de redução de acidentes. 

Metodologia: Levantamentos de dados primários e secundários, com atualização da metodologia 
usada no passado pelo IPEA. 

 
Coordenador: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO 

 
Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização:  31/12/2014 

 
Equipe: 

• CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO 
• VICENTE CORREIA LIMA NETO 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

• ACT Denatran 

 

Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000213/2013 - CATADORES 
 

Objetivo: Acompanhar a política federal para o movimento dos catadores de material 
reciclável. 

 
Justificativa: Os catadores de material reciclável são os responsáveis pela quase totalidade da 

reciclagem realizada no brasil. tanto a inclusão social desse grupo como o incentivo 
à reciclagem são pontos focais do plano nacional de resíduos sólidos 

 
Coordenador: ALBINO RODRIGUES ALVAREZ 

 
Data de Início: 01/03/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• ALBINO RODRIGUES ALVAREZ 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 01/03/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000216/2013 - Tempo de Deslocamento nas Regiões Metropolitanas: Fatores Intervenientes 
e Implicações para Política Pública 

 

Objetivo: Identificar quais variáveis e em que medida elas impactam no tempo de deslocamento 
casa-trabalho para as regiões metropolitanass brasileiras, de modo a permitir 
estabelecer diretrizes de integração de políticas de uso e ocupação do solo, de 
proteção social e renda que maximizem o tempo de deslocamento. 

 
Justificativa: A compreensão de como se interagem os fatores urbanos no condicionamento do 

tempo de deslocamento casa-trabalho tem como finalidade auxiliar a construção de 
uma política de mobilidade integrada com o planejamento urbano. A distribuição da 
densidade residencial e de empregos no território, o valor do solo e as características 
socioeconômicas das famílias, dentre outros fatores, condicionam o tempo de 
deslocamento, necessitando ser compreendida nas RM's no país. 

 
Metodologia: A metodologia estrutura-se em três grandes etapas: 

1. Desenvolvimento de revisão bibliográfica no tema Economia Urbana, 
especificamente para identificar a evolução dos modelos urbanos e suas variáveis 
explicativas, e sobre "Geração de Viagens", no contexto do planejamento de 
Transportes, de forma a compreender os modelos utilizadoss para estimar o total de 
viagens, muitos dos quais baseados no comportamento dos indivíduos e do tema 
"Transporte e Uso do Solo". 
2. Construção conceitual do modelo, que se valerá de técnicas econométricas, para 
identificar as relações inerentes às variáveis. 
3. Construção da base de dados georreferenciados a partir de informações do censo 
demográfico. 
4. Realização do Estudo de caso: RM's brasileiras. 

 
Coordenador: VICENTE CORREIA LIMA NETO 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 

 
Equipe: 

• VICENTE CORREIA LIMA NETO 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 - Revisão Bibliográfica: Economia Urbana e Transportes 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/05/2014 
 

• Produto 2 - Revisão Bibliográfica: Transportes e Uso do Solo 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 01/07/2014 
 

• Produto 3 - Revisão Bibliográfica: Planejamento de Transportes e Modelos de Geração de Viagens 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 01/10/2014 
 

• Produto 4 - Construção do Modelo e Estudo de Caso 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 28/03/2015 
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• Produto 5 - Avaliação e Considerações 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2015 Data de Finalização: 01/09/2015 
 
 
Projeto P000218/2013 - Instrumentos Urbanísticos, Jurídicos e Tributários Para  
o Desenvolvimento Urbano 

 

Objetivo: Analisar e avaliar o uso dos instrumentos jurídicos, tributários e urbanísticos previstos 
pelo quadro normativo federal para o desenvolvimento urbano, notadamente a 
Outorga Onerosa, as Operações Urbanas Consorciadas e as Zonas Especiais de 
Interesse Social previstas, pela Lei Federal Nº 10.257, de 10 de julho de 200, quanto 
aos seus potenciais (e factibilidade) de financiar o desenvolvimento urbano e de 
contribuir para a reforma urbana no âmbito municipal. 

 
Justificativa: Passados dez anos da aprovação do Estatuto e a elaboração dos Planos Diretores, os 

municípios que elaboraram os PD's possuem uma série de instrumento auxiliares ao 
desenvolvimento urbano . No entanto poucos ainda os utilizam de forma isolada, 
quiçá em consonância com as diretrizes estabelecidas nos planos. Daí a necessidade 
de uma análise da implementação dos pd's e da atuação conjunta dos instrumentos 
urbanísticos. 

 
Metodologia: A metodologia consiste de duas etapas: 

i) revisão bibliográfica: a Outorga Onerosa, as Operações Urbanas Consorciadas e as 
interações entre esses e os instrumentos destinados à regularização de áreas urbanas 
e de provisão habitacional previstos nos planos diretores, as Áreas ou Zonas de 
Interesse Social (AEIS ou ZEIS); 
ii) Diagnóstico da situação brasileira – Estudos de Casos: avaliação do caso do Distrito 
Federal, observando aspectos metodológicos da concepção dos instrumentos aos 
procedimentos relativos à sua aplicação, gestão, acompanhamento e avaliação no 
âmbito municipal, bem como a avaliação de sua participação financeira no orçamento 
municipal e, em particular, nos investimentos característicos do desenvolvimento 
urbano. 

 
Coordenador: VICENTE CORREIA LIMA NETO 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2015 

 
Equipe: 

• VICENTE CORREIA LIMA NETO 
• CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE 
• RENATO NUNES BALBIM 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 - A Outorga Onerosa no Brasil: Uma leitura 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
 

• Produto 2 -  Operação Urbana Consorciada no Brasil: Uma leitura 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
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• Produto 3 - Zonas Especiais de Interesse Social no Brasil: Uma leitura 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
 

• Produto 4 - Base de informações sobre os instrumentos urbanísticos 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
 
 
Projeto P000219/2013 - Rede Urbana do Brasil - Componente 1 

 

Objetivo: Desenvolver bases teórico-metodológico-conceituais e um roteiro de análise em 
detalhe que orientem os estudos da rede urbana brasileira em suas diversas 
escalas,nacional, regionais(subsistemas urbanos metropolitanos) e estaduais, 
contemplando uma visão atual e prospectiva da organização da rede nacional, 
inclusive de seus vínculos com os países vizinhos, e das redes regionais/estaduais, 
tendo em vista subsidiar políticas públicas de índole territorial. 

 
Justificativa: O atual estágio da urbanização brasileira caracteriza-se por transformações expressivas 

na configuração espacial e na natureza das cidades. Dinâmicas de concentração e 
mobilidade refuncionalizam as áreas urbanas, projetando novas configurações 
espaciais. Ao mesmo tempo, características metropolitanas se reproduzem em espaços 
dispersos do território. Este processo se dá em várias escalas, gerando e/ou ampliando 
a demanda por serviços e infraestruturas. 

 
Metodologia: A elaboração de estudos e análises em nível nacional (subsistemas urbanos 

capitaneados pelas metrópoles nacionais) a partir de metodologia compreensiva a ser 
definida em consonância com a rede de pesquisa já formada, as análises e conclusões 
parciais, darão suporte a elaboração consequente de estudos e análises em nível 
regional com a participação das entidades de pesquisa e planejamento metropolitanas 
conveniadas. 

 
Coordenador: RONALDO RAMOS VASCONCELOS 

 
Data de Início: 01/12/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• RONALDO RAMOS VASCONCELOS 
• ALBINO RODRIGUES ALVAREZ 
• Bolívar Pêgo Filho 
• ERNESTO PEREIRA GALINDO 
• CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE 

 
Produtos: 

 

• Produto 3 - Após auscultar os participantes da rede de pesquisa, será feita ampla comunicação do 
escopo da pesquisa dirigida às instituições federais que poderão se beneficiar dos seus resultados com 
o intuito de alargar a base técnica de apoio e eventualmente a sua base institucional. 

Tipo: 
 

Comunicado 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/04/2014 Data de Finalização: 20/04/2014 
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• Produto 1 - Marco Inicial - Proposta inicial para ser discutida internamente à DIRUR e ao IPEA, 
incluindo discussão sobre objetivos, resultados, etapas, estratégia, cronograma geral e descrevendo 
os passos metodológicos principais na elaboração da pesquisa em nível nacional, incluindo: 
referências bibliográficas principais, conjunto de fenômenos relativos à dinâmica territorial e 
produtiva a observar, conjunto de indicadores, com respectivas fontes a tabular e analisar, incluindo 
ligações principais com os relatórios em níveis subsequentes e demais itens necessários a sua 
especificação. Deve-se também nesta altura ter-se em mente que a pesquisa deverá se desenvolver 
em diversos níveis e escalas, chegando até ao nível estadual, incluindo inicialmente os estados 
integrantes da rede de pesquisa, mas devendo ter em mente cobrir todo o país. A estratégia 
propugnada para realizar o Top Downs inclui a elaboração de pesquisas e análises por macrorregiões 
capitaneadas pelas metrópoles nacionais reconhecidas pelo IBGE. 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 05/12/2013 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

• Produto 4 - Relatório incluindo os resultados dos estudos e análises em nível nacional 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 10/10/2014 
 

• Produto 2 - Instrumento de divulgação do marco inicial do projeto resultado da interação do bolsista 
sênior e da equipe do IPEA pretendendo informar aos participantes da rede de pesquisa em formação 
as características principais do projeto. 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/05/2014 
 

• Produto 6 - Seminário Nacional com público externo de entidades interessadas para publicação dos 
resultados da pesquisa e de suas etapas subsequentes 

 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/12/2014 Data de Finalização: 15/12/2014 
 

• Produto 5 - Oficina de trabalho com o público interno e externo para apresentação e discussão dos 
resultados dos estudos e análises em nível nacional e das orientações metodológicas para os estudos 
subsequentes 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/11/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000223/2013 - Plano nacional de Resíduos Sólidos 

 

Objetivo: O Plano Nacional de Resíduos Sólidos alcança em 2014 as datas de suas primeiras 
metas. Cabe ao Ipea continuar acompanhando, avaliando e participando na 
implementação dessa importante política pública. 

 
Justificativa: Trata-se de área já tradicional no Ipea, que vem acompanhando desde a primeira hora 

e participando ativamente. 
 

Coordenador: ALBINO RODRIGUES ALVAREZ 
 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• ALBINO RODRIGUES ALVAREZ 
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Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000238/2013 - Impactos da mobilidade no desenvolvimento urbano 

 

Objetivo: Elaborar livro sobre o tema, valorizando as pesquisas realizadas no IPEA, em particular 
na DIRUR, nos últimos anos, sobre mobilidade, transporte, gestão urbana, trânsito, 
instrumentos de desenvolvimento, urbanização de favelas, demografia, política 
habitacional e políticas sociais. Trazer para o IPEA o conhecimento de outras 
instituições sobre o tema, além de fomentar a parceria com associações de pós-
graduação (ANPET e ANPUR), contribuindo para a superação da dicotomia urbanismo- 
transporte. 

 
Justificativa: Diversas pesquisas realizadas no IPEA, em particular na DIRUR, nos últimos anos, 

sobre mobilidade, sistema de transporte, gestão urbana, instrumentos de 
desenvolvimento urbano, urbanização de favelas, demografia, política habitacional e 
políticas sociais. 

 
Metodologia: Metodologicamente as pesquisas partem de dois princípios: 1) intersetorialidade do 

urbano e coordenação territorial das políticas públicas urbanas; e 2) mobilidade como 
sistema social que envolve aspectos variados da vida individual e dos grupos sociais. 
A coletânea de artigos que seguirá um eixo condutor a ser construído em debates 
internos da COESU e com os parceiros em dois seminários estruturantes. O inicial 
apresentará as linhas mestras da pesquisa, filiações teóricas e área de estudo que se 
pretende abarcar, seguido de discussões e fechamento de plano de trabalho. 
O segundo abarcará as conclusões parciais das pesquisas, nivelamento de informações 
e organização de dados, permitindo estruturar os capítulos/artigos de autoria de 
técnicos do IPEA e das instituições parceiras. 

 
Coordenador: RENATO NUNES BALBIM 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• RENATO NUNES BALBIM 
• CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE 
• VICENTE CORREIA LIMA NETO 
• ERNESTO PEREIRA GALINDO 
• VANESSA GAPRIOTTI NADALIN 
• CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO 
• BOLIVAR PEGO FILHO 

 
Produtos: 

 

• Capítulo introdutório 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 



252 Ciclo de Planejamento Estratégico do Ipea

• Capítulo 1 
 

Tipo: 

 
 
Capítulo de livro do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 
• Capítulo 2 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Capítulo 3 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Capítulo 4 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Capítulo 5 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Capítulo 6 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Capítulo 7 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Capítulo 8 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Capítulo 9 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Capítulo 10 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 
• Livro 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Evento final 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/10/2014 Data de Finalização: 20/12/2014 
 

• Seminário fechamento plano de trabalho 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 20/03/2014 
 

• Seminário resultados parciais 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 21/03/2014 Data de Finalização: 20/07/2014 
 
 
Projeto P000244/2013 - Instrumentos para o desenvolvimento urbano em São Paulo:  
avaliação e inovação 

 

Objetivo: Analisar e avaliar a previsão e o uso de instrumentos urbanísticos, jurídicos e 
tributários de desenvolvimento e reestruturação urbana com relação aos seus 
potenciais e factibilidade de financiamento do desenvolvimento, acesso à terra e 
requalificação urbanística. 
Construir modelos de intervenção socioespacial e de financiamento. Adaptar 
metodologia do Modelo Lógico para estruturar uma matriz de 
monitoramento e avaliação dos instrumentos e dos modelos de intervenção. 

 
Justificativa: Pesquisa realizada em consonância com Convênio assinado com a Prefeitura de SP, 

que subsidia integralmente o projeto. 
A pesquisa consolida em um estudo aplicado as bases de informações e o 
desenvolvimento já realizados pela equipe da DIRUR nos últimos anos acerca dos 
instrumentos de desenvolvimento. 
O IPEA terá acesso às informações da prefeitura para corroborar com as teses que 
vem desenvolvendo. Além disso serão elaborados instrumentos aplicáveis, servindo 
de exemplo para outras cidades. 

 
Metodologia: Desenvolvimentos dos trabalhos na Prefeitura, com equipe de 7 PNPDs e coordenação 

do IPEA. 
Pesquisas de campo, levantamento e análise de dados, entrevistas, seminários de 
equipe, elaboração de relatórios e seminários de divulgação. 
Levantamento detalhado de informações acerca dos instrumentos, arranjos e projetos 
selecionados, inclusive em outras secretarias e órgãos da prefeitura, do governo do 
estado e, por ventura, em instituições privadas. 
Adaptação da metodologia do Modelo Lógico para a construção de indicadores de 
avaliação. 

 
Coordenador: RENATO NUNES BALBIM 

 
Data de Início: 16/12/2013 Data de Finalização: 22/12/2014 

 
Equipe: 

• RENATO NUNES BALBIM 
• CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE 
• VICENTE CORREIA LIMA NETO 

 
Produtos: 
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• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
Organização ou edição de livro 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 16/12/2013 Data de Finalização: 22/12/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 16/12/2013 Data de Finalização: 20/03/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 21/03/2014 Data de Finalização: 15/11/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 5 

 

Data de Início: 16/12/2013 Data de Finalização: 30/03/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/11/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 
 
 

Projeto P000249/2013 - LOCAÇÃO SOCIAL, UMA ALTERNATIVA PARA A POLÍTICA HABITACIONAL 
 

Objetivo: Propor princípios, diretrizes, meios e formas de viabilizar um programa nacional de 
locação social. O referido programa estaria em conformidade com Resolução 
Recomendada do Conselho Nacional das Cidades de junho de 2009, que define o 
Serviço de Moradia Social e aconselha a elaboração de um programa específico sobre 
o tema. 

 
Justificativa: A locação social vem sendo internamente discutida no governo desde 2003, mas com 

poucos avanços. A partir de 2008, e como consequência das parcerias do Programa de 
Reabilitação de Áreas Centrais com a França, Itália e Espanha e, também, do 
entendimento consolidado de que a falta de programas habitacionais elaborados com 
objetivo específico de reabilitação de imóveis, houve a elaboração de estudo que 
culminou com uma resolução do conselho das cidades a ser aprofundada nessa 
pesquisa. 

 
Metodologia: O trabalho será desenvolvido da seguinte forma: 

I) sistematização de experiências internacionais sobre o assunto, particularmente a 
partir do seminário internacional de locação social realizado pelo ministério das 
cidades em 2008; 
II) sistematização das discussões e proposições realizadas ao longo de 2009/2010 
sobre o tema; 
III) proposição de programa nacional de locação social. 

 
Coordenador: RENATO NUNES BALBIM 

 
Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 18/11/2014 

 

Equipe: 
• RENATO NUNES BALBIM 
• CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE 

• Evento final 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/10/2014 Data de Finalização: 20/12/2014 
 

• Seminário fechamento plano de trabalho 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 20/03/2014 
 

• Seminário resultados parciais 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 21/03/2014 Data de Finalização: 20/07/2014 
 
 
Projeto P000244/2013 - Instrumentos para o desenvolvimento urbano em São Paulo:  
avaliação e inovação 

 

Objetivo: Analisar e avaliar a previsão e o uso de instrumentos urbanísticos, jurídicos e 
tributários de desenvolvimento e reestruturação urbana com relação aos seus 
potenciais e factibilidade de financiamento do desenvolvimento, acesso à terra e 
requalificação urbanística. 
Construir modelos de intervenção socioespacial e de financiamento. Adaptar 
metodologia do Modelo Lógico para estruturar uma matriz de 
monitoramento e avaliação dos instrumentos e dos modelos de intervenção. 

 
Justificativa: Pesquisa realizada em consonância com Convênio assinado com a Prefeitura de SP, 

que subsidia integralmente o projeto. 
A pesquisa consolida em um estudo aplicado as bases de informações e o 
desenvolvimento já realizados pela equipe da DIRUR nos últimos anos acerca dos 
instrumentos de desenvolvimento. 
O IPEA terá acesso às informações da prefeitura para corroborar com as teses que 
vem desenvolvendo. Além disso serão elaborados instrumentos aplicáveis, servindo 
de exemplo para outras cidades. 

 
Metodologia: Desenvolvimentos dos trabalhos na Prefeitura, com equipe de 7 PNPDs e coordenação 

do IPEA. 
Pesquisas de campo, levantamento e análise de dados, entrevistas, seminários de 
equipe, elaboração de relatórios e seminários de divulgação. 
Levantamento detalhado de informações acerca dos instrumentos, arranjos e projetos 
selecionados, inclusive em outras secretarias e órgãos da prefeitura, do governo do 
estado e, por ventura, em instituições privadas. 
Adaptação da metodologia do Modelo Lógico para a construção de indicadores de 
avaliação. 

 
Coordenador: RENATO NUNES BALBIM 

 
Data de Início: 16/12/2013 Data de Finalização: 22/12/2014 

 
Equipe: 

• RENATO NUNES BALBIM 
• CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE 
• VICENTE CORREIA LIMA NETO 

 
Produtos: 
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• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
Organização ou edição de livro 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 16/12/2013 Data de Finalização: 22/12/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 16/12/2013 Data de Finalização: 20/03/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 21/03/2014 Data de Finalização: 15/11/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 5 

 

Data de Início: 16/12/2013 Data de Finalização: 30/03/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/11/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 
 
 

Projeto P000249/2013 - LOCAÇÃO SOCIAL, UMA ALTERNATIVA PARA A POLÍTICA HABITACIONAL 
 

Objetivo: Propor princípios, diretrizes, meios e formas de viabilizar um programa nacional de 
locação social. O referido programa estaria em conformidade com Resolução 
Recomendada do Conselho Nacional das Cidades de junho de 2009, que define o 
Serviço de Moradia Social e aconselha a elaboração de um programa específico sobre 
o tema. 

 
Justificativa: A locação social vem sendo internamente discutida no governo desde 2003, mas com 

poucos avanços. A partir de 2008, e como consequência das parcerias do Programa de 
Reabilitação de Áreas Centrais com a França, Itália e Espanha e, também, do 
entendimento consolidado de que a falta de programas habitacionais elaborados com 
objetivo específico de reabilitação de imóveis, houve a elaboração de estudo que 
culminou com uma resolução do conselho das cidades a ser aprofundada nessa 
pesquisa. 

 
Metodologia: O trabalho será desenvolvido da seguinte forma: 

I) sistematização de experiências internacionais sobre o assunto, particularmente a 
partir do seminário internacional de locação social realizado pelo ministério das 
cidades em 2008; 
II) sistematização das discussões e proposições realizadas ao longo de 2009/2010 
sobre o tema; 
III) proposição de programa nacional de locação social. 

 
Coordenador: RENATO NUNES BALBIM 

 
Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 18/11/2014 

 

Equipe: 
• RENATO NUNES BALBIM 
• CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 01/04/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 01/06/2014 
 
 

Projeto P000251/2013 - Desafios Urbanos e Gestão de Grandes Cidades, experiências internacionais 
 

Objetivo: Relatar o conhecimento adquirido a partir da participação na oficina de trabalho da 
Escola Nacional de Administração Francesa (ENA) intitulada Desafios Urbanos e 
Gestão de Grandes Cidades. 

 
Justificativa: Entende-se que o trabalho irá contribuir particularmente com as pesquisas em 

andamento acerca da gestão metropolitana, além de contribuir na formação do 
servidor e na articulação do IPEA com parceiros no exterior. 

 
Metodologia: serão apresentadas e debatidas experiências de gestão urbana de diversos países que 

tiveram gestores selecionados para participar do ciclo da ENA; 
•após a participação, e de retorno ao IPEA, buscar-se-á aprofundar o conhecimento a 
partir dos relatos apresentados e das referências adquiridas. 

 
Coordenador: RENATO NUNES BALBIM 

 
Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 31/03/2015 

 
Equipe: 

• RENATO NUNES BALBIM 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 31/03/2015 
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Projeto P000259/2013 - Observatório Imobiliário do Distrito Federal 
 

Objetivo: Acompanhar e assessorar o Governo do DF na implantação e produção do 
Observatório e Boletim Imobiliário tendo como base os dados de venda de imóveis 
entre 2003 a 2012 de uso residencial multifamiliar e unifamiliar e comercial para o 
Distrito Federal. Pretende-se também avaliar em que medida Fatos Urbanos 
(implantação de grandes empreendimentos e investimentos em infraestrutura e as 
transformações no uso do solo decorrentes da legislação urbanística) afetam o 
mercado imobiliário. 

 
Justificativa: O acompanhamento da dinâmica urbana por parte do gestor público municipal é uma 

atividade necessária para um planejamento urbano mais aderente à realidade. No DF 
esse acompanhamento ocorre a partir do monitoramento da implementação das leis 
de uso e ocupação do solo, como o PDOT. Além das normas, investimentos em 
infraestruturas devem ser monitorados. Em cima destes reconhece-se a valorização 
imobiliária como um impacto decorrente, sendo necessário identificar os motivos 
dessa valorização. 

 
Metodologia: Etapa 1 – Elaboração do Plano de trabalho. 

Desenvolvimento do PT do ACT com as atribuições das partes, cronograma de 
desenvolvimento e produtos. 
Etapa 2 – Metodologia do Observatório Imobiliário. 
Metodologia para o OI que contempla a compatibilização da base georreferenciada do 
Siturb com a da SEFAZ/DF, além da sistematização dos usos do cadastro para o índice, 
a definição das tipologias dos imóveis e o desenvolvimento do índice de preços de 
imóveis do DF. 
Etapa 3 – Análise dos Fatos Urbanos. 
Desenvolvimento de modelo hedônico para avaliar o impacto na variação no índice 
dos fatos urbanos. 
Etapa 4 – Proposta de Monitoramento e capacitação. 
Metodologia para monitoramento do mercado inerente à atribuição do órgão gestor 
de planejamento urbano e preparação do curso de capacitação. 

 
Coordenador: VICENTE CORREIA LIMA NETO 

 
Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 01/06/2015 

 
Equipe: 

• VICENTE CORREIA LIMA NETO 
• BERNARDO ALVES FURTADO 
• VANESSA GAPRIOTTI NADALIN 
• CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE 
• RENATO NUNES BALBIM 

 
Produtos: 

 

• E2 - P5: Texto para Discussão - A construção de um índice de preços no Distrito Federal 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
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• E3 - P3: Texto para Discussão - Avaliação do impacto dos Fatos Urbanos na variação do preço dos 
imóveis no Distrito Federal 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/05/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Nota Técnica 1 - Metodologia para Identificação de Zonas Homogêneas 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 31/01/2014 
 

• E2 - P1: Nota Técnica - Metodologia para construção do Observatório Imobiliário no Distrito Federal 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

• E2 - P3: Boletim Imobiliário 1 - Índice de Preços por Região Administrativa no Distrito Federal 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• E2 - P4: Boletim Imobiliário 2 - Índice de Preços por Zonas Homogêneas no Distrito Federal 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 31/05/2014 
 

• E3 - P1: Metodologia para construção de um modelo hedônico de preços de imóveis 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/05/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
 

• Relatório 1 - Revisão do Termo de Referência 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2013 
 

• Relatório 2 - Análise e Validação do Produto 1 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

• Relatório 3 - Análise e Validação do Produto 2 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
 

• Relatório 4 - Análise e Validação do Produto 3 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
 

• E4 - P1: Método e processos de monitoramento do mercado imobiliário aplicado ao caso do Distrito 
Federal 

 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/12/2014 Data de Finalização: 28/02/2015 
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• E2 - P2: Base de Dados - Base de dados georreferenciada dos imóveis no DF utilizados para a definição 
do Índice de Preços 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• E3 - P2: Base de Dados - Base de Dados das alterações da legislação urbanística e mapeamento dos 
investimentos em infraestrutura no Distrito Federal 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/05/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
 

• E4 - P2: Curso de Capacitação - Índice de preços, manipulação da base de dados e elaboração do 
Boletim 

 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/02/2015 Data de Finalização: 31/03/2015 
 

• E1 - P1: Plano de Trabalho 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 
 
Projeto P000266/2013 - Participação no Conselho de Desenvolvimento Sustentável e Social do 
Distrito Federal 

 

Objetivo: O objetivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – CDES DF é o 
fortalecimento da gestão democrática do governo do DF através da instituição de um 
espaço de debate de políticas públicas entre representantes do governo e 
representantes da Sociedade Civil. A participação do Ipea neste debate é relevante na 
medida em que impacta na construção da política pública, neste caso, distrital. 

 
Justificativa: A participação em conselhos ou outras esferas de participação social e debate de 

política pública é essencial para missão do Ipea, pois permite não somente uma 
análise mais próxima das execuções das políticas, mas um potencial de interferência 
na formulação, revisão e execução de tais políticas. 

 
Metodologia: - Participação como conselheiro das reuniões do Pleno quando convocadas. 

- Participação como conselheiro do Grupo de Trabalho - Mobilidade e Transportes. 
- Participação como conselheiro do Grupo de Trabalho - Regiões Metropolitanas. 

 
Coordenador: VICENTE CORREIA LIMA NETO 

 
Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 19/11/2014 

 

Equipe: 
• VICENTE CORREIA LIMA NETO 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 - Relatório de atividades realizadas 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 19/11/2014 
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Projeto P000284/2013 - Governança Metropolitana no Brasil - Funções públicas de interesse comum 
(Mobilidade e Saneamento) 

 

Objetivo: O objetivo geral da pesquisa consiste em caracterizar e avaliar, numa perspectiva 
comparativa e tendo como referência o marco das relações federativas no Brasil, a 
governança metropolitana, seja como subsídio para o desenho, implementação e 
avaliação das políticas públicas relacionadas à gestão das funções públicas de 
interesse comum nos diferentes espaços metropolitanos brasileiros, seja como 
insumo para fortalecer a questão metropolitana na agenda política do país. 

 
Justificativa: As transformações por que passa o capitalismo causam efeitos importantes sobre as 

metrópoles: maior velocidade dos fluxos financeiros e de mercadorias, num mercado 
cada vez mais internacionalizado; reestruturação produtiva da atividade industrial, 
que permite a fragmentação de sua produção; e dinâmica do setor de serviços, que se 
transforma e contribui seja para a velocidade dos fluxos financeiros e comerciais, 
seja para a reestruturação produtiva. 

 
Metodologia: Os procedimentos metodológicos a serem adotados no desenvolvimento dos artigos 

consistem em duas etapas: 
Etapa 1: Leitura dos relatórios desenvolvidos pelos parceiros da rede relativos às 
funções públicas de interesse comum e desenvolvimento de um sumário executivo 
relativo ao conjunto de relatórios. 
Etapa 2: Desenvolvimento de capítulo de livro em conjunto com especialista 
convidado que terá como insumo o sumário executivo dos relatórios da etapa 1 da 
pesquisa. 

 
Coordenador: CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE 

 
Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• VICENTE CORREIA LIMA NETO 
• CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE 

 
Produtos: 

 

• Produto 3 - Função Pública de Interesse Comum - Mobilidade 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Produto 4 - Função Pública de Interesse Comum - Saneamento 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Produto 1 - Sumário executivo: Função Pública de Interesse Comum - Mobilidade 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Produto 2 - Sumário executivo: Função Pública de Interesse Comum - Saneamento 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000309/2013 - Desenvolvimento agrário regional: Integração e cooperação internacional na 
agricultura familiar e o papel do MDA 

 

Objetivo: Analisar a atuação do governo brasileiro no apoio ao desenvolvimento de políticas da 
agricultura familiar do continente por meio da integração e cooperação internacional, 
acompanhando, entre outras informações, a atuação da Assessoria para Assuntos 
Internacionais e de Promoção Comercial do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(AIPC/MDA). 

 
Justificativa: A agricultura familiar é essencial à produção de alimentos e ocupação no campo no 

Mercosul. O governo brasileiro tem exercido influência na construção de políticas e 
fortalecimento institucional do tema, entretanto não existe estudo que verifique 
como isto está ocorrendo. Além disso, 2014 será o Ano Internacional da Agricultura 
Familiar para a ONU. 

 
Metodologia: O acompanhamento da atuação do MDA na construção de políticas de 

desenvolvimento agrário no país e sua influência via REAF no Mercosul unidos à 
análise das normas do Mercosul e das novas normas e institucionalidades dos países 
do bloco permite, com o apoio de entrevistas de gestores e líderes, entender os 
avanços do tema na região. 

 
Coordenador: ERNESTO PEREIRA GALINDO 

 
Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• ERNESTO PEREIRA GALINDO 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Republicação em língua estrangeira 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000310/2013 - Políticas Públicas para a Agricultura Familiar no Brasil: espacializando seu 
alcance e cobertura 

 

Objetivo: Identificar no território nacional a distribuição e cobertura de distintas políticas de 
desenvolvimento agrário para a agricultura familiar. 

 
Justificativa: A agricultura familiar é essencial à produção de alimentos, à ocupação no campo e à 

distribuição de renda rural. Por outro lado, há maior concentração relativa da pobreza 
no meio rural. As políticas públicas de desenvolvimento agrário, entretanto, são 
pouco analisadas espacialmente e em conjunto. 

 
Metodologia: Desenhar e analisar o quadro da distribuição das políticas públicas de 

desenvolvimento agrário no país, por meio de duas atividades anteriores: 
1) Analisar comparativamente as definições e classificações da agricultura familiar 
para se identificar no território sua localização e sua diferenciação regional e 
tipológica; e 
2) Identificar as políticas de desenvolvimento agrário e seu funcionamento focando 
aquelas que tenham dados disponíveis e viáveis de espacialização por município. 

 
Coordenador: ERNESTO PEREIRA GALINDO 

 
Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• ERNESTO PEREIRA GALINDO 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 31/08/2014 
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Projeto P000313/2013 - Caracterização e Evolução da vulnerabilidade nos Aglomerados Subnormais 
nos Censos 2000 e 2010 

 

Objetivo: 1) reclassificação setores censitários de 2000; 
2)identificação de favelas por imagem de satélite em 2000 e 2010; 
3) desigualdade de renda interna aos setores censitários, subnormais vs. normais. 

 
Justificativa: Identificação mais precisa da evolução da precariedade habitacional nos censos 2000 

e 2010. 
 

Metodologia: 1) modelo logit (incorporar informações sobre entorno em 2000 e inclinação do 
terreno); 
2) programa de classificação de uso do solo por imagem; 
3) gini para dados agrupados em classes de renda (kakwani); 
4) TD reclassificação subnormais (capitulo do bd). 

 
Coordenador: VANESSA GAPRIOTTI NADALIN 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• VANESSA GAPRIOTTI NADALIN 
• CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE 

 
Produtos: 

 

• TD: reclassificação com informações sobre entorno em 2000 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• TD: classificação de uso do solo por imagem no DF 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• NT: gini para dados agrupados em classes de renda 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

• ABER ou ABEP 

 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000315/2013 - Aluguel hedônico na PNAD 
 

Objetivo: 1) evolução aluguéis na ultima década; 
2) variação entre RMs; 
3) quanto da variação é devida a mudanças nas características; 
4) imputação de aluguéis para domicílios próprios. 

 
Justificativa: Analisar a evolução dos aluguéis na PNAD. 

 
Metodologia: Regressão de aluguéis hedônicos em painel usando efeitos fixos espaciais e temporais. 

Decomposição de oaxaca. 
 

Coordenador: VANESSA GAPRIOTTI NADALIN 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
 

Equipe: 
• VANESSA GAPRIOTTI NADALIN 
• BERNARDO ALVES FURTADO 

 
Produtos: 

 

• TD 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• NARSC 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
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Projeto P000317/2013 - Dispersão de empregos e tempo de deslocamento no Brasil 
 

Objetivo: Checar a ocorrência da dispersão de empregos no Brasil e examinar suas relações com 
o tempo de deslocamento casa-trabalho em grandes áreas urbanas brasileiras. Análise 
da evolução da localização intraurbana dos empregos formais nas grandes áreas 
urbanas brasileiras. Identificação e comparação de mapas de aglomerações de 
empregos e de aglomerações de tempo de deslocamento semelhantes. Estimativa do 
impacto da distância a empregos no tempo de deslocamento. 

 
Justificativa: O trabalho de identificar a evolução da estrutura urbana brasileira para as grandes 

áreas urbanas com representatividade nacional é original. Por outro lado, a análise do 
impacto da evolução da localização dos empregos no tempo de deslocamento casa- 
trabalho em abrangência nacional também é pioneira. A princípio cidades mais 
policêntricas, com empregos mais dispersos, diminuiriam a distância entre local de 
trabalho e de moradia. 

 
Metodologia: Pareamento do endereço da RAIS e do CENFE_IBGE. Aplicação do índice de 

centralidade urbana (TD 1675) utilizando a base de dados da RAIS. Índices de 
autocorrelação espacial local para dados do Censo 2010 sobre tempo de deslocamento 
em áreas de ponderação e dados da RAIS de empregos. Metodologia de comparação 
de mapas. Econometria espacial para estimar o impacto da proximidade de empregos 
no tempo de deslocamento. 

 
Coordenador: VANESSA GAPRIOTTI NADALIN 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• VANESSA GAPRIOTTI NADALIN 
• BERNARDO ALVES FURTADO 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000318/2013 - Rediscutindo a delimitação das regiões metropolitanas no Brasil 

Objetivo: Propor algoritmo de delimitação de regiões metropolitanas. 

Justificativa: Contexto do Estatuto das Metrópoles. 

Metodologia: Elaboração de algoritmo em R. 
 

Coordenador: VANESSA GAPRIOTTI NADALIN 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização:  31/08/2014 
 

Equipe: 
• VANESSA GAPRIOTTI NADALIN 
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Produtos: 
• Produto 1 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 
 
 
Projeto P000319/2013 - Caracterização da evolução dos centros urbanos 

 

Objetivo: Acompanhar evolução do fluxo de população, nível de renda, empregos e salários nos 
centros urbanos. 

 
Justificativa: Solicitação do MCidades e do BID. 

 
Metodologia: Delimitação dos centros nas metrópoles e capitais regionais da REGIC/IBGE. Organizar 

dados censitários (área de ponderação e setores censitários) para os anos de 1991, 
2000 e 2010. Organizar dados da RAIS para os centros. Análise descritiva. 

 
Coordenador: VANESSA GAPRIOTTI NADALIN 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 
Equipe: 

• VANESSA GAPRIOTTI NADALIN 
• BERNARDO ALVES FURTADO 
• CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE 

 

Produtos: 
 

• Produto 2 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/05/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000320/2013 - Índices de preços de imóveis do Distrito Federal e de São Paulo 

 

Objetivo: Proposição de índices para o DF e SP. 
 

Justificativa: Escassez de índices do mercado imobiliário no Brasil. 
 

Metodologia: Índice de preços hedônico para SP, usando dados de lançamentos da Embraesp e 
índice de preços de vendas repetidas com dados de ITBI para o DF. 

 
Coordenador: VANESSA GAPRIOTTI NADALIN 

 
Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
• VANESSA GAPRIOTTI NADALIN 
• BERNARDO ALVES FURTADO 
• VICENTE CORREIA LIMA NETO 

 
Produtos: 
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• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000317/2013 - Situação da Mobilidade Urbana no Brasil 

 

Objetivo: Contribuir para a sistematização e análise de dados sobre mobilidade urbana no Brasil. 
 

Justificativa:           A mobilidade urbana afeta o cotidiano da população, estando o tema na atual agenda 
governamental. A falta de informação sobre o tema no Brasil reforça a necessidade de 
dados sobre mobilidade. 

 
Metodologia: Com base em análise da atuação governamental (executiva e legislativa) e outros 

dados, a pesquisa contribuirá na análise da situação da mobilidade urbana no país. 
Participações em grupos de trabalho do governo podem ser incluídas. 

 
Coordenador: ERNESTO PEREIRA GALINDO 

 
Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
• ERNESTO PEREIRA GALINDO 
• VICENTE CORREIA LIMA NETO 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 5 

 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis A1, A2 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 31/01/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 30/11/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 30/06/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 30/06/2014 

Produtos: 
• Produto 1 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 
 
 
Projeto P000319/2013 - Caracterização da evolução dos centros urbanos 

 

Objetivo: Acompanhar evolução do fluxo de população, nível de renda, empregos e salários nos 
centros urbanos. 

 
Justificativa: Solicitação do MCidades e do BID. 

 
Metodologia: Delimitação dos centros nas metrópoles e capitais regionais da REGIC/IBGE. Organizar 

dados censitários (área de ponderação e setores censitários) para os anos de 1991, 
2000 e 2010. Organizar dados da RAIS para os centros. Análise descritiva. 

 
Coordenador: VANESSA GAPRIOTTI NADALIN 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 
Equipe: 

• VANESSA GAPRIOTTI NADALIN 
• BERNARDO ALVES FURTADO 
• CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE 

 

Produtos: 
 

• Produto 2 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/05/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000320/2013 - Índices de preços de imóveis do Distrito Federal e de São Paulo 

 

Objetivo: Proposição de índices para o DF e SP. 
 

Justificativa: Escassez de índices do mercado imobiliário no Brasil. 
 

Metodologia: Índice de preços hedônico para SP, usando dados de lançamentos da Embraesp e 
índice de preços de vendas repetidas com dados de ITBI para o DF. 

 
Coordenador: VANESSA GAPRIOTTI NADALIN 

 
Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
• VANESSA GAPRIOTTI NADALIN 
• BERNARDO ALVES FURTADO 
• VICENTE CORREIA LIMA NETO 

 
Produtos: 
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Projeto P000323/2013 - Organização das bases de dados de desenvolvimento agrário 
 

Objetivo: Construção de base de dados dos beneficiários das políticas de desenvolvimento 
agrário que permita o cruzamento de dados de diversas políticas do setor 
possibilitando a identificação da trajetória de acesso a políticas públicas agrárias pelo 
produtor da agricultura familiar, principalmente aquele enquadrado na pobreza rural. 

 
Justificativa: Ainda que tenha se evoluído na sistematização de dados das políticas de 

desenvolvimento agrário, não é possível a sua análise conjunta. A existência e acesso 
a microdados dessas políticas potencializa a análise de sua efetivação por meio da 
observação do conjunto de políticas a que o produtor teve acesso. O projeto coaduna- 
se com as metas do planejamento do MDA cuja ação estratégica é construir uma base 
unificada de informações do público da agricultura familiar em situação de pobreza. 

 
Metodologia: A partir do acesso aos microdados identificados dos programas de desenvolvimento 

agrário é possível verificar a consistência dos identificadores CPF e DAP e por meio 
deles verificar qual a compatibilidade das bases de dados dessas políticas. Com o 
auxílio de bases externas é possível refinar ainda mais essa compatibilização 
permitindo que um percentual considerável de dados dos produtores via base DAP e 
de acesso a políticas por meio de suas bases específicas sejam cruzados. Com isso 
permite-se que num próximo passo se analise o efeito conjunto das políticas na 
melhoria das condições da agricultura familiar. 

 
Coordenador: ERNESTO PEREIRA GALINDO 

 
Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• ERNESTO PEREIRA GALINDO 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 31/07/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 31/08/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 12 

 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 30/09/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 13 

 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 31/10/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Produto 14 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 9 

 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 6 

 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 30/11/2014 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Capacitação de servidores do MDA no uso das bases de dados 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 30/11/2014 
 
 
Projeto P000328/2013 - Custos dos congestionamentos urbanos 

 

Objetivo: Definir metodologia de Cálculo dos custos dos congestionamentos urbanos. 
 

Justificativa: Aumento acelerado do transporte individual no Brasil tem causado grandes 
externalidades. 

 
Metodologia: Análise das metodologias existentes e proposição de metodologia de pesquisa 

 

Coordenador: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO 
 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização:  20/11/2014 
 

Equipe: 
• CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 20/11/2014 
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Projeto P000393/2013 - Elaboração de normativo de avaliações de resultado das intervenções de 
urbanização de favelas e de saneamento integrado do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

 

Objetivo: Elaborar normativo de avaliação dos programas de urbanização de assentamentos 
precários e de saneamento integrado (PAC). 

 
Justificativa: O PAC define a necessidade de que suas intervenções sejam avaliadas ao final da 

execução. Entretanto nenhum dos programas citados dispõe de metodologia 
adaptada para tanto. Nesse sentido a equipe do IPEA foi chamada a elaborar as 
formas de executar essa importante etapa do processo de efetivação da política 
pública. 

 
Metodologia:         Utilização do Modelo Lógico e de metodologia e conhecimento adquirido pela equipe 

com pesquisas anteriores (meta-avaliação e matriz de avaliação do PAC Complexo do 
Alemão) 

 
Coordenador: RENATO NUNES BALBIM 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 

 
Equipe: 

• RENATO NUNES BALBIM 
• CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE 
• VICENTE CORREIA LIMA NETO 

 
Produtos: 

 

• Oficina para avaliação-piloto de projetos selecionados 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 30/03/2014 
 
 
Projeto P00011/2014 - Elaboração de artigo / comentário para a Revista Econômica - UFF 

 

Objetivo: Desenvolvimento de artigo com comentários acerca de dois artigos integrantes da 
Revista Econômica, do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Economia da UFF, 
os quais compõe o dossiê temático será mobilidade urbana, suas interfaces sobre 
pobreza /desigualdade e custos econômicos e ambientais. 

 
Justificativa: A reconhecida produção da coordenação na temática mobilidade auxiliará na discussão 

acadêmica sobre os artigos Mobilidade Urbana e Pobreza no Rio de Janeiro, de Valéria 
Pero e Vitor Mihessen e o artigo desenvolvido pelos autores Carlos Eduardo Frickmann 
Young , Camilla Aguiar e Elisa Possas, cujo título é Sinal Fechado: Custo econômico do 
tempo de deslocamento para o trabalho na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 
Metodologia: Leitura e análise dos artigos, além de elaboração de texto que comporá edição da 

revista Econômica. 
 

Coordenador: VICENTE CORREIA LIMA NETO 
 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

Equipe: 
• VICENTE CORREIA LIMA NETO 
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Produtos: 
• Produto 1

 

Tipo:   Artigo em periódico Qualis B3, B4, B5  
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 
 
COSAM - COORDENAÇÃO DE ESTUDOS EM SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 
Projeto P0095/2013 - Dimensionamento e acompanhamento do gasto ambiental federal 

 

Objetivo: O objetivo da pesquisa é dimensionar (quantificar), analisar e acompanhar os gastos 
ambientais do Governo Federal, a partir da conceituação de gasto público ambiental e 
área de atuação ambiental, os quais devem abranger os diversos órgãos do Governo 
Federal que executam ações na esfera ambiental, com o propósito de apresentar uma 
medida mais abrangente e efetiva do gasto ambiental federal ao longo dos anos. 

 
Justificativa: A mensuração dos dispêndios do Governo Federal na área ambiental é um 

instrumento que ajuda a identificar a forma e a condução da política ambiental do 
país e pode servir de subsídio para análises de políticas públicas, correção dos rumos 
das políticas e/ou como base de projeção para ações futuras. 

 
Metodologia: Serão considerados três critérios: i) os gastos devem estar registrados no orçamento 

ou nas instituições executoras (gastos extraorçamentários); ii) as informações devem 
ser comparáveis, em nível internacional, com outras metodologias de análise de 
gastos  ambientais; iii) os dados devem formar série histórica anual contínua e 
comparável. Etapas: (1) Planejamento estratégico da pesquisa; (2) Metodologia para 
definição dos parâmetros de gastos ambientais; (3) Classificação das áreas de gastos 
ambientais; (4) Estabelecimento de cooperação com instituições responsáveis pelo 
fornecimento de dados, (MMA e SOF); (5) estruturação de banco de dados com 
classificação dos gastos ambientais (iniciando-se pelo PPA 2008/2011); (6) análise dos 
dados e publicação das informações obtidas. 

 
Coordenador: ADRIANA MARIA MAGALHÃES DE MOURA 

 
Data de Início: 01/04/2013 Data de Finalização: 30/12/2014 

 

Equipe: 
• ADRIANA MARIA MAGALHÃES DE MOURA 
• ANA PAULA MOREIRA DA SILVA 
• JOÃO PAULO VIANA 
• JULIO CESAR ROMA 
• NILO LUIZ SACCARO JUNIOR 
• REGINA HELENA ROSA SAMBUICHI 

 
Produtos: 

 
• Produto 1 - TD sobre a metodologia de dimensionamento e acompanhamento do gasto ambiental 

federal 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2013 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Produto 5 - NT com análise sobre os gastos ambientais do PPA 2008/2011 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 31/10/2014 
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Produtos: 
• Produto 1

 

Tipo:   Artigo em periódico Qualis B3, B4, B5  
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 
 
COSAM - COORDENAÇÃO DE ESTUDOS EM SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 
Projeto P0095/2013 - Dimensionamento e acompanhamento do gasto ambiental federal 

 

Objetivo: O objetivo da pesquisa é dimensionar (quantificar), analisar e acompanhar os gastos 
ambientais do Governo Federal, a partir da conceituação de gasto público ambiental e 
área de atuação ambiental, os quais devem abranger os diversos órgãos do Governo 
Federal que executam ações na esfera ambiental, com o propósito de apresentar uma 
medida mais abrangente e efetiva do gasto ambiental federal ao longo dos anos. 

 
Justificativa: A mensuração dos dispêndios do Governo Federal na área ambiental é um 

instrumento que ajuda a identificar a forma e a condução da política ambiental do 
país e pode servir de subsídio para análises de políticas públicas, correção dos rumos 
das políticas e/ou como base de projeção para ações futuras. 

 
Metodologia: Serão considerados três critérios: i) os gastos devem estar registrados no orçamento 

ou nas instituições executoras (gastos extraorçamentários); ii) as informações devem 
ser comparáveis, em nível internacional, com outras metodologias de análise de 
gastos  ambientais; iii) os dados devem formar série histórica anual contínua e 
comparável. Etapas: (1) Planejamento estratégico da pesquisa; (2) Metodologia para 
definição dos parâmetros de gastos ambientais; (3) Classificação das áreas de gastos 
ambientais; (4) Estabelecimento de cooperação com instituições responsáveis pelo 
fornecimento de dados, (MMA e SOF); (5) estruturação de banco de dados com 
classificação dos gastos ambientais (iniciando-se pelo PPA 2008/2011); (6) análise dos 
dados e publicação das informações obtidas. 

 
Coordenador: ADRIANA MARIA MAGALHÃES DE MOURA 

 
Data de Início: 01/04/2013 Data de Finalização: 30/12/2014 

 

Equipe: 
• ADRIANA MARIA MAGALHÃES DE MOURA 
• ANA PAULA MOREIRA DA SILVA 
• JOÃO PAULO VIANA 
• JULIO CESAR ROMA 
• NILO LUIZ SACCARO JUNIOR 
• REGINA HELENA ROSA SAMBUICHI 

 
Produtos: 

 
• Produto 1 - TD sobre a metodologia de dimensionamento e acompanhamento do gasto ambiental 

federal 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2013 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Produto 5 - NT com análise sobre os gastos ambientais do PPA 2008/2011 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 31/10/2014 

• Produto 4 - Relatório interno sobre os gastos ambientais do PPA 2008/2011 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 
 

• Produto 2 - apresentação da metodologia da pesquisa em Seminário Dirur 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 31/05/2014 
 

• Produto 3 - Estruturação do banco de dados com dados com classificação dos gastos ambientais do 
PPA 2008/2011 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2013 Data de Finalização: 30/06/2014 
 
 
Projeto P0096/2013 - Avaliação de Políticas Públicas de Meio Ambiente no Brasil 

 

Objetivo: Estudar a estrutura de governança ambiental no Brasil e propor estrutura e 
sistemática para a avaliação de políticas públicas de meio ambiente no nível federal: 
Observatório de Políticas Ambientais do Ipea. 

 
Justificativa: O Brasil ainda carece de avaliações sistemáticas de políticas públicas de meio 

ambiente.  A pesquisa propõe a instituição de um “Observatório de Políticas 
Ambientais”, como um lócus institucional no Ipea, que promoverá a articulação e o 
trabalho conjunto entre as instituições com função avaliativa no Governo Federal. O 
Observatório poderá contribuir para avaliações de qualidade e para o uso do 
conhecimento como subsídio à ação governamental e a melhoria contínua das 
políticas ambientais. 

 
Metodologia: A pesquisa seguirá as seguintes etapas metodológicas: (1) Análise da estrutura de 

governança ambiental no Brasil no nível federal; (2) Análise da estrutura avaliativa das 
políticas públicas no nível federal; (3) Proposta de estrutura de avaliação sistemática 
de políticas ambientais no Ipea/Dirur, com participação da SAE, TCU, MPOG, TCU, CGU, 
MMA e MCTI como “Observatório de Políticas Ambientais”; (4) Produção de relatórios 
de avaliação de políticas ambientais prioritárias, de forma sistemática. 

 
Coordenador: ADRIANA MARIA MAGALHÃES DE MOURA 

 
Data de Início: 30/01/2013 Data de Finalização:  30/12/2015 

 

Equipe: 
• ADRIANA MARIA MAGALHÃES DE MOURA 
• JULIO CESAR ROMA 
• ANA PAULA MOREIRA DA SILVA 
• REGINA HELENA ROSA SAMBUICHI 
• NILO LUIZ SACCARO JUNIOR 

 
Produtos: 

 

• Produto 7 - Artigo na Desafios sobre o Observatório de Políticas Ambientais do Ipea 
 

Tipo: 
 

Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 30/05/2014 Data de Finalização: 30/10/2014 
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• Produto 8 - Artigo sobre avaliação de políticas ambientais em periódico 
 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis B1, B2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 30/05/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Produto 3 - NT sobre o Observatório de Políticas Ambientais do Ipea 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 01/05/2014 
 

• Produto 2 - Seminário para lançamento do livro "Governança Ambiental no Brasil: instituições, atores 
e políticas públicas" 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 30/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Produto 5 - Evento de lançamento do Observatório de Políticas Ambientais do Ipea 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 30/01/2014 Data de Finalização: 30/05/2014 
 

• Produto 1 - Oficina de trabalho com as instituições do Governo Federal que participarão do 
Observatório: SAE, TCU, CGU, MPOG, MMA e MCTI 

 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 30/01/2014 Data de Finalização: 30/03/2014 
 

• Produto 6 - ACT do Ipea com instituições parceiras, participantes do Observatório 
 

Tipo: 
 

Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 30/03/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• Produto 4 - Estrutura com acesso pela página do Ipea às avaliações sobre políticas ambientais das 
instituições participantes do Observatório (Ipea, SAE, TCU, CGU, MPOG e MMA) 

 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 30/01/2014 Data de Finalização: 30/05/2014 

• Produto 4 - Relatório interno sobre os gastos ambientais do PPA 2008/2011 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 
 

• Produto 2 - apresentação da metodologia da pesquisa em Seminário Dirur 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 31/05/2014 
 

• Produto 3 - Estruturação do banco de dados com dados com classificação dos gastos ambientais do 
PPA 2008/2011 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2013 Data de Finalização: 30/06/2014 
 
 
Projeto P0096/2013 - Avaliação de Políticas Públicas de Meio Ambiente no Brasil 

 

Objetivo: Estudar a estrutura de governança ambiental no Brasil e propor estrutura e 
sistemática para a avaliação de políticas públicas de meio ambiente no nível federal: 
Observatório de Políticas Ambientais do Ipea. 

 
Justificativa: O Brasil ainda carece de avaliações sistemáticas de políticas públicas de meio 

ambiente.  A pesquisa propõe a instituição de um “Observatório de Políticas 
Ambientais”, como um lócus institucional no Ipea, que promoverá a articulação e o 
trabalho conjunto entre as instituições com função avaliativa no Governo Federal. O 
Observatório poderá contribuir para avaliações de qualidade e para o uso do 
conhecimento como subsídio à ação governamental e a melhoria contínua das 
políticas ambientais. 

 
Metodologia: A pesquisa seguirá as seguintes etapas metodológicas: (1) Análise da estrutura de 

governança ambiental no Brasil no nível federal; (2) Análise da estrutura avaliativa das 
políticas públicas no nível federal; (3) Proposta de estrutura de avaliação sistemática 
de políticas ambientais no Ipea/Dirur, com participação da SAE, TCU, MPOG, TCU, CGU, 
MMA e MCTI como “Observatório de Políticas Ambientais”; (4) Produção de relatórios 
de avaliação de políticas ambientais prioritárias, de forma sistemática. 

 
Coordenador: ADRIANA MARIA MAGALHÃES DE MOURA 

 
Data de Início: 30/01/2013 Data de Finalização:  30/12/2015 

 

Equipe: 
• ADRIANA MARIA MAGALHÃES DE MOURA 
• JULIO CESAR ROMA 
• ANA PAULA MOREIRA DA SILVA 
• REGINA HELENA ROSA SAMBUICHI 
• NILO LUIZ SACCARO JUNIOR 

 
Produtos: 

 

• Produto 7 - Artigo na Desafios sobre o Observatório de Políticas Ambientais do Ipea 
 

Tipo: 
 

Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 30/05/2014 Data de Finalização: 30/10/2014 



273Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (DIRUR)

Projeto P0097/2013 - Análise dos custos e limitações da recuperação de passivos  
do código florestal 

 

Objetivo: Mapear a infraestrutura existente (viveiros, estradas, etc.), estimar os custos de 
recuperação das áreas de passivo florestal nos biomas brasileiros e verificar os 
principais gargalos para recuperar as áreas de passivo florestal. Com isso, será possível 
identificar quais são as ações necessárias para viabilizar que as propriedades rurais 
possam ser adequadas perante a legislação do código florestal. 

 
Justificativa: Mapear a infraestrutura existente para recuperação florestal (viveiros, estradas, mão 

de obra, etc.), estimar os custos de recuperação florestal nos biomas brasileiros e 
identificar os principais gargalos para recuperar as áreas de passivo florestal é 
urgente, para que sejam tomadas as medidas necessárias para o cumprimento do 
código florestal e para identificar quais são as ações necessárias para viabilizar que as 
propriedades rurais possam ser  adequadas perante lei. 

 
Metodologia: Levantamento da infraestrutura e gargalos da restauração. 

1. Viveiros produtores de mudas: quantidade, localização, oferta de mudas e sementes; 
2. Redes de sementes: quantidade, localização, disponibilidade de sementes para 
adequação das propriedades; 
3. Levantamento dos gargalos de restauração para fins de adequação ao 
código florestal; 
4. Levantamentos dos custos de recuperação e potencias receitas. 
Para realizar o levantamento de custos será realizado um mapeamento de projetos de 
recuperação florestal, e posteriormente serão selecionados alguns projetos para a 
realização de entrevistas e análise dos custos como estudos de caso. Ao final espera-se 
entender não apenas quais os custos de recuperação, mas quanto a cadeia de 
recuperação contribuiu para a economia local . 

 
Coordenador: ANA PAULA MOREIRA DA SILVA 

 
Data de Início: 12/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• ANA PAULA MOREIRA DA SILVA 
• REGINA HELENA ROSA SAMBUICHI 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis A1, A2 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 01/12/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
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• Produto 4 
 

Tipo: 

 
 
Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Congresso Internacional ou Nacional 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 01/04/2014 
 

• Seminário DIRUR 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 01/04/2014 
 
 
Projeto P000115/2013 - A sustentabilidade ambiental da agricultura: análise de políticas e ações 
desenvolvidas 

 

Objetivo: Gerar e difundir conhecimentos visando subsidiar a formulação de políticas públicas 
para promover a sustentabilidade ambiental da produção agropecuária no Brasil. 

 
Justificativa: Um importante desafio para o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário 

brasileiro é aumentar a sua produção minimizando os impactos ambientais. Este 
projeto visa a análise de políticas, programas e ações agroambientais desenvolvidos 
no Brasil e será executado em colaboração com o Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) e em articulação com outros projetos da DIRUR. 

 
Metodologia: O projeto baseia-se na análise de políticas, programas e projetos utilizando métodos 

de avaliação qualitativa, através de entrevistas com atores chaves e sistematização de 
experiências, e análise quantitativa, com uso de métodos estatísticos. 
Serão levantados programas governamentais e projetos inovadores que tenham 
potencial para promover a sustentabilidade ambiental do setor agropecuário no Brasil, 
sendo selecionadas algumas dessas iniciativas para estudo. A coleta de dados 
primários consistirá na realização de entrevistas com gestores, beneficiários e pessoas 
de conhecimento relevante sobre o tema, visando a análise dos principais problemas e 
melhores inovações. Serão feitas também análises quantitativas relativas à ação 
desses programas com base em bancos de dados secundários. 

 
Coordenador: REGINA HELENA ROSA SAMBUICHI 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• REGINA HELENA ROSA SAMBUICHI 
• ANA PAULA MOREIRA DA SILVA 
• ADRIANA MARIA MAGALHÃES DE MOURA 
• RODRIGO MENDES PEREIRA 

 
Produtos: 

 

• Texto para discussão com análise de política 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Artigo de divulgação sobre o tema 
 

Tipo: 
 

Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Artigo de análise quantitativa utilizando dados da agricultura familiar 
 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis A1, A2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• Evento de lançamento do livro elaborado no ano anterior 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/05/2014 
 
 
Projeto P000139/2013 - Relação entre doenças e desmatamento na Amazônia 

 

Objetivo: Analisar a relação entre a derrubada da floresta amazônica e as alterações na 
frequência de doenças de notificação compulsória pelo SUS (com ênfase em doenças 
tropicais), bem como elucidar o custo que ela representa. 

 
Justificativa: Degradação em ecossistemas pode afetar a saúde de populações humanas neles 

inseridas ou próximas, por alterar o equilíbrio entre espécies que podem ser nocivas 
ao homem e seus predadores naturais, principalmente expulsando vetores de 
doenças em direção a áreas urbanas. Este pode ser um importante custo social e 
econômico (na medida em que reduz a produtividade dos trabalhadores) do 
desmatamento. Este custo nunca foi avaliado por meio de uma análise em escala 
ampla do território amazônico. 

 
Metodologia: Relacionar a frequência de agravos de notificação compulsória do Sistema Único de 

Saúde - SUS (com dados disponíveis por meio do banco de dados DATASUS) e 
desmatamento verificado por satélite (por meio do sistema PRODES-DETER do 
Instituto de Pesquisas Espaciais - INPE) na área correspondente a municípios 
amazônicos, ao longo do tempo, em busca de relações estatisticamente significativas 
entre as variáveis "área desmatada", "taxa de desmatamento" e "frequência" de 
agravos de notificação compulsória do SUS. As janelas de tempo para essas diferentes 
variáveis serão definidas de acordo com a disponibilidade de dados, visto que esta 
pode diferir entre os agravos. 

 
Coordenador: NILO LUIZ SACCARO JUNIOR 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• NILO LUIZ SACCARO JUNIOR 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000144/2013 - Avaliação de Políticas de Desenvolvimento Sustentável do Acre entre 1998- 
2012 (PPCDAcre) 

 

Objetivo: Apoiar o Estado do Acre no processo de avaliação das políticas de desenvolvimento 
sustentável implementadas desde 1998 até 2012 e fornecer recomendações para 
políticas futuras. 

 
Justificativa: Devido à repercussão positiva de um relatório de pesquisa anterior que avaliou as 

políticas de combate ao desmatamento da Amazônia, solicitado pela Casa Civil, o 
grupo, formado por pesquisadores da CEPAL, da GIZ e do IPEA, recebeu uma 
solicitação do governo do Acre para avaliar suas políticas de desenvolvimento 
sustentável. 

 
Metodologia: A avaliação se dará sobre 5 áreas estratégicas: desenvolvimento econômico, inclusão 

social, conservação ambiental, fortalecimento cultural e provisão de serviços públicos 
básicos.  Essas áreas serão avaliadas por meio de entrevistas com gestores das três 
esferas de governo dentro do Acre e nos Ministérios, além de representantes da 
iniciativa privada com empreendimentos naquele estado. Adicionalmente, poderão 
ser utilizados dados governamentais disponíveis para verificar e embasar as 
conclusões. 

 
Coordenador: NILO LUIZ SACCARO JUNIOR 

 
Data de Início: 01/02/2013 Data de Finalização: 30/12/2014 

 

Equipe: 
• NILO LUIZ SACCARO JUNIOR 

 
Produtos: 

 

• Mini Artigo Desafios 
 

Tipo: 
 

Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2013 Data de Finalização: 31/12/2013 
 

• Relatório não publicado para governo do Acre 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2013 Data de Finalização: 28/02/2014 
 

• Relatório Final Publicado 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2013 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Evento Governo Acre 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 28/02/2014 
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Projeto P000222/2013 - Avaliação regional do estado da conservação da biodiversidade brasileira 
 

Objetivo: Analisar a atuação governamental quanto às políticas de conservação da 
biodiversidade, em referência às metas nacionais e internacionais assumidas pelo 
governo 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 repositórios ex situ da biodiversidade, 
considerando as regiões, estados e municípios. 

 
Justificativa: O MMA disponibiliza periodicamente informações do estado de conservação da 

biodiversidade. Tais informações, quando de alguma maneira discriminadas 
territorialmente, têm como base os biomas. Embora essa forma de espacialização seja 
adequada e importante do ponto de vista de orientar políticas de conservação, ela 
não se compatibiliza ao contexto das regiões administrativas brasileiras, ou mesmo 
com a divisão política do país, que em geral orientam as políticas públicas dos 
demais setores do governo. 

 
Metodologia: Os dados sobre 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), remanescentes de vegetação nativa e dos 
repositórios ex situ da biodiversidade serão convertidos (de bioma para regiões, 
estados e municípios). Será buscada uma cooperação técnica com o ICMBIO para 
desenvolver um índice que mensure o estado de conservação da biodiversidade 
brasileira. Será montado um SIG (escala de 1:250.000) que conterá os resultados. 

 
Coordenador: JOÃO PAULO VIANA 

 
Data de Início: 02/07/2012 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• JOÃO PAULO VIANA 
• ANA PAULA MOREIRA DA SILVA 
• JULIO CESAR ROMA 
• NILO LUIZ SACCARO JUNIOR 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 02/07/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 02/07/2014 Data de Finalização: 01/11/2014 

 

Tipo: 
 

Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/07/2014 Data de Finalização: 02/07/2014 
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• Site com as informações geradas pelo projeto 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 
média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/07/2014 Data de Finalização: 01/08/2014 
 
 
Projeto P000226/2013 - Apoio técnico à Câmara Técnica Temática 1 (Planejamento Territorial, 
Monitoramento e Desenvolvimento Sustentável) do Programa de Revitalização de Bacias 
Hidrográficas com Vulnerabilidade e Degradação Ambiental (PRBH) 

 

Objetivo: Apoiar o Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade e 
Degradação Ambiental (PRBH) do Ministério do Meio Ambiente. 

 
Justificativa: O Ipea tem, dentre seus desafios institucionais, fortalecer sua integração às ações do 

Governo Federal. As questões relacionadas à revitalização de bacias hidrográficas são 
estratégicas para o país. O Ipea foi convidado a indicar técnico para participar da 
Câmara Técnica Temática 1 do Programa de Revitalização de Bacias. O pesquisador 
indicado deverá apoiar tecnicamente a SRHU/MMA na implementação do Programa 
de Revitalização de Bacias Hidrográficas. 

 
Metodologia: A metodologia de trabalho consistirá na participação das reuniões da Câmara Técnica 

do Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas do MMA, assessorando 
tecnicamente a mesma nas questões relacionadas a Planejamento Territorial, 
Monitoramento e Desenvolvimento Sustentável. Será elaborado um TD que trata da 
avaliação de ações governamentais na região do rio São Francisco. 

 
Coordenador: JOÃO PAULO VIANA 

 
Data de Início: 02/01/2013 Data de Finalização:  02/06/2014 

 
Equipe: 

• JOÃO PAULO VIANA 
 

Produtos: 
 

• Ações do Governo Federal na área de influência do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as 
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, uma avaliação dos investimentos nos municípios do 
Plano de Ação 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 02/06/2014 
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Projeto P000237/2013 - Economias baseadas em bioma 
 

Objetivo: Analisar os sistemas de exploração não madeireira e mensurar sua dimensão atual e 
potencial, com especial atenção às interações industriais e/ou comerciais e às cadeias 
de produto e valor, subsidiando as políticas públicas de fomento ao desenvolvimento 
sustentável. 

 
Justificativa: Existem poucas pesquisas voltadas para o entendimento da estrutura das cadeias de 

comercialização dos produtos não madeireiros, as relações estabelecidas entre os 
agentes e sua respectiva participação na composição do valor dos produtos, e que 
apontem os principais gargalos para o desenvolvimento desta economia. 

 
Metodologia: A metodologia selecionada para o estudo foi desenvolvida pelo NAEA/UFPA e vem 

sendo aplicada pelo IDESP no Pará, onde foram estudadas as cadeias de 
comercialização em 81 municípios. A metodologia permite descrever e analisar 
estruturas de comercialização e cadeias produtivas dos principais produtos da 
agricultura e do extrativismo. 

 
Coordenador: JOÃO PAULO VIANA 

 
Data de Início: 01/07/2012 Data de Finalização: 30/12/2014 

 
Equipe: 

• JOÃO PAULO VIANA 
• JULIO CESAR ROMA 
• REGINA HELENA ROSA SAMBUICHI 

 
Produtos: 

 

• Síntese dos resultados da pesquisa 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Relatório IDESP 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

• Relatório IMESC 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

• Relatório UNIFAP 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

• Apresentação TD Seminário Brasília (com IDESP, IMESC e UNIFAP) 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 

• Seminário Belém 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 30/07/2014 
 
 
Projeto P000241/2013 - A Economia de Ecossistemas e da Biodiversidade no Brasil (TEEB-Brasil) 

 

Objetivo: Assessorar MMA e demais instituições participantes da Iniciativa Valoração do Capital 
Natural do Brasil - TEEB-Brasil; executar diagnósticos e estudos originais necessários a 
promover um melhor entendimento do valor econômico da biodiversidade e dos 
serviços ecossistêmicos no Brasil. 

 
Justificativa: O Ipea é uma das instituições técnicas com assento permanente na Comissão 

Executiva da Iniciativa TEEB-Brasil, sendo necessária sua ativa participação desta. 
Além disso, são necessários estudos originais para promover o melhor entendimento 
do valor econômico dos serviços ecossistêmicos no Brasil. 

 
Metodologia: Participação nas reuniões das Comissões Executiva e Coordenadora da Iniciativa TEEB- 

Brasil, sempre que houver convocação. Elaboração de diagnósticos e estudos voltados 
à valoração da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos no Brasil. Apresentação 
dos resultados de estudos em eventos nacionais e internacionais. 

 
Coordenador: JULIO CESAR ROMA 

 
Data de Início: 01/12/2012 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
• JULIO CESAR ROMA 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 01/12/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Representação do IPEA junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/12/2012 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000246/2013 - Representação do Ipea no Consórcio ZEE Brasil 

 

Objetivo: Assessorar tecnicamente a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico 
Econômico na elaboração dos estudos necessários à realização de Zoneamentos 
Ecológicos Econômicos. 

 
Justificativa: O Ipea é uma das instituições componentes do Consórcio ZEE Brasil, sendo necessário 

participar dos eventos relativos a essa representação institucional. 
 

Metodologia: Participação em eventos convocados pelo Consórcio ZEE Brasil e pela Comissão 
Coordenadora do ZEE e análise de documentos técnicos. 

 
Coordenador: JULIO CESAR ROMA 

 
Data de Início: 19/04/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• JULIO CESAR ROMA 
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• Seminário Belém 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 30/07/2014 
 
 
Projeto P000241/2013 - A Economia de Ecossistemas e da Biodiversidade no Brasil (TEEB-Brasil) 

 

Objetivo: Assessorar MMA e demais instituições participantes da Iniciativa Valoração do Capital 
Natural do Brasil - TEEB-Brasil; executar diagnósticos e estudos originais necessários a 
promover um melhor entendimento do valor econômico da biodiversidade e dos 
serviços ecossistêmicos no Brasil. 

 
Justificativa: O Ipea é uma das instituições técnicas com assento permanente na Comissão 

Executiva da Iniciativa TEEB-Brasil, sendo necessária sua ativa participação desta. 
Além disso, são necessários estudos originais para promover o melhor entendimento 
do valor econômico dos serviços ecossistêmicos no Brasil. 

 
Metodologia: Participação nas reuniões das Comissões Executiva e Coordenadora da Iniciativa TEEB- 

Brasil, sempre que houver convocação. Elaboração de diagnósticos e estudos voltados 
à valoração da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos no Brasil. Apresentação 
dos resultados de estudos em eventos nacionais e internacionais. 

 
Coordenador: JULIO CESAR ROMA 

 
Data de Início: 01/12/2012 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
• JULIO CESAR ROMA 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 01/12/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Representação do IPEA junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/12/2012 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000246/2013 - Representação do Ipea no Consórcio ZEE Brasil 

 

Objetivo: Assessorar tecnicamente a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico 
Econômico na elaboração dos estudos necessários à realização de Zoneamentos 
Ecológicos Econômicos. 

 
Justificativa: O Ipea é uma das instituições componentes do Consórcio ZEE Brasil, sendo necessário 

participar dos eventos relativos a essa representação institucional. 
 

Metodologia: Participação em eventos convocados pelo Consórcio ZEE Brasil e pela Comissão 
Coordenadora do ZEE e análise de documentos técnicos. 

 
Coordenador: JULIO CESAR ROMA 

 
Data de Início: 19/04/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• JULIO CESAR ROMA 
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Produtos: 
 

• Produto 3 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Artigo em boletim periódico do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 01/09/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 

 

Tipo: 
 

Representação do IPEA junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 19/04/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000248/2013 - A COSAM nos 50 anos do Ipea 

 

Objetivo: Realizar balanço dos produtos gerados pela área ambiental ao longo dos 50 anos do 
Ipea, analisando também as necessidades atuais de pesquisas em sustentabilidade para 
nosso país, em comemoração ao 50º aniversário de criação do Ipea. 

 
Justificativa: O Ipea tem realizado uma série de pesquisas ambientais ao longo de sua criação, 

sendo necessário realizar um balanço das contribuições nessa temática ao nosso país. 
 

Metodologia: Levantamento e análise da bibliografia produzida por pesquisadores da casa ao longo 
dos 50 anos do Ipea. 

 
Coordenador: JULIO CESAR ROMA 

 
Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização:  19/09/2014 

 

Equipe: 
• JULIO CESAR ROMA 
• ADRIANA MARIA MAGALHÃES DE MOURA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 19/09/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/09/2014 Data de Finalização: 19/09/2014 
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Projeto P000269/2013 - Fortalecimento do extrativismo madeireiro e não madeireiro sustentável (no 
contexto do Projeto Rede IPEA: Economias baseadas em Bioma) 

 

Objetivo: Analisar modelos de exploração florestal sustentável, 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 e as políticas públicas de 
apoio ao extrativismo. 

 
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, além de resultar em menor impacto à 
biodiversidade quando comparado a usos alternativos. 

 
Metodologia: Este projeto, que materializa uma linha de pesquisa prioritária da equipe a ele 

vinculada, dada a relevância da temática para a política ambiental brasileira, teve 
início em 2010, e deverá se prolongar indefinidamente. A pesquisa deverá envolver a 
atuação integrada de técnicos de várias disciplinas, e a estratégia metodológica do 
projeto consistirá, em linhas gerais, no levantamento de informações, da construção 
de bases de dados, e da identificação de temas relevantes para serem estudados. 

 
Coordenador: JOÃO PAULO VIANA 

 
Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• JOÃO PAULO VIANA 
• JULIO CESAR ROMA 
• REGINA HELENA ROSA SAMBUICHI 

 
Produtos: 

 

• Dois anos de Bolsa Verde 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/05/2014 
 

• Comparação Censo Agropecuário 1996 e 2006 – produtos do extrativismo florestal 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 5 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 15/12/2014 
 

• Avaliação da Política de Preços Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade (2009-2013) 
 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
 

• Energia em comunidades da Amazônia 
 

Tipo: 
 

Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000271/2013 - Evolução do pagamento do Seguro Defeso no Brasil (2003-2012) e impacto 
sobre medidas de ordenamento pesqueiro 

 

Objetivo: Analisar a evolução do pagamento do Seguro Defeso e avaliar o grau de aderência dos 
pescadores a medidas de gestão a partir da análise de dados de produção pesqueira 
de municípios brasileiros selecionados. 

 
Justificativa: As despesas do governo com o pagamento do seguro defeso aos pescadores durante 

o período em que a atividade de pesca é proibida teve um aumento vertiginoso. 
Levantamento do TCU a despesa aumentou de R$ 60,18 para R$ 1.661,77 milhões 
entre 2002-12. Esta pesquisa irá avaliar a evolução do pagamento do seguro nos 
municípios, comparando tal evolução com dados de produção pesqueira de 
municípios selecionados. A pesquisa buscará propor medidas para o aperfeiçoamento 
dessa ação governamental. 

 
Metodologia: A pesquisa fará uso de dados disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

sobre a operacionalização dos pagamentos de seguro defeso, do Ministério da Pesca e 
Aquicultura sobre o registro de pescadores, e do MPA e do IBAMA sobre a produção 
pesqueira. Além disso, está prevista a realização de pesquisas de campo junto a 
entidades que representam os pescadores. Os dados serão utilizados para a 
estruturação de uma base de dados em um sistema de informações geográficas, 
tomando como unidade para espacialização os municípios brasileiros. 

 
Coordenador: JOÃO PAULO VIANA 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 18/12/2014 

 

Equipe: 
• JOÃO PAULO VIANA 

 
Produtos: 

 
• Evolução do pagamento do Seguro Defeso no Brasil (2003-2012) e impacto sobre medidas de 

ordenamento pesqueiro 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 18/12/2014 
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Projeto P000325/2013 - O Boom de Commodities e o Desmatamento da Amazônia 
 

Objetivo: Do ponto de vista cíclico, há uma clara correlação positiva entre o desmatamento da 
floresta amazônica e as exportações brasileiras de bens. O trade-off entre o uso da 
terra para a preservação da floresta, e seu uso para o plantio de soja, para a 
mineração, e demais produtos primários da extensa pauta de exportações brasileiras 
faria o desmatamento aumentar em períodos de aquecimento do mercado 
internacional de commodities. 

 
Justificativa: Entretanto, sob uma perspectiva de longo prazo, observa-se o oposto nos últimos 

anos: uma tendência de redução considerável do desmatamento amazônico, 
juntamente com uma forte expansão das exportações primárias brasileiras. O 
objetivo do trabalho é investigar esse aparente enigma. 

 
Metodologia: Econometria de dados em painel 

 

Coordenador: RODRIGO MENDES PEREIRA 
 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 28/02/2015 
 

Equipe: 
• RODRIGO MENDES PEREIRA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 28/02/2015 
 
  
Projeto P000296/2013 - Edição da Revista Planejamento e Políticas Públicas 

 

Objetivo: Publicar dois números da revista Planejamento e Políticas Públicas. 
 

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 científicos sobre o tema das políticas públicas, 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. 

 
Coordenador: LEONARDO MONTEIRO MONASTERIO 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• EDINEIDE PEDREIRA RAMOS 
• FRANCISCO DE SOUZA FILHO 
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Produtos: 
• Edição PPP número 42 

 

Tipo: 
 

Organização ou edição de periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Edição PPP número 43 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000305/2013 - Seminário DIRUR 

 

Objetivo: Estabelecer um espaço comum para apresentação e discussão periódicas das 
pesquisas e projetos pertinentes à temática de estudos da DIRUR que sejam 
desenvolvidos pelos pesquisadores do Ipea ou por pesquisadores externos. 

 
Justificativa: A existência dos Seminários DIRUR se justifica enquanto espaço para (1) incentivar a 

discussão dos estudos desenvolvidos pelos pesquisadores do IPEA ou externos, que 
sejam pertinentes à temática da Diretoria; e (2) proporcionar aos apresentadores um 
ambiente para sugestões e críticas construtivas aos trabalhos apresentados. 

 
Metodologia: Seminários quinzenais (de 15 em 15 dias, sempre às terças-feiras). Horário entre 15h e 

17h (2h de duração). Realizados no Ipea Brasília com transmissão para o Rio de Janeiro 
via videoconferência. 

 
Coordenador: NILO LUIZ SACCARO JUNIOR 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• EDINEIDE PEDREIRA RAMOS 
 

Produtos: 
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COEIE – Coordenação de Estudos sobre Infraestrutura Econômica 
 
Projeto P0098/2013 - Estimativa da Matriz Origem Destino de Transporte Inter-regional de Cargas  
e Passageiros 

 

Objetivo: Estimar a matriz origem destino (Matriz OD) de cargas e de passageiros para o 
transporte inter-regional no Brasil com base em dados secundários e em pesquisa de 
campo a ser realizada pela Empresa de Planejamento e Logística (EPL) com assessoria 
do Ipea. Projetar demanda futura de transporte para a EPL simular a expansão da 
oferta de infraestrutura. 

 
Justificativa: Contribuições da DISET vinculadas: Produzir indicadores e diagnósticos sobre a 

infraestrutura econômica do país. Disponibilizar bases de dados sobre temas de 
atuação da DISET. 
O Ipea possui experiência e capacitação no tratamento de bases de dados 
socioeconômicas, capaz de melhor assessorar a EPL na projeção de demanda de 
transportes, e sem depender de contratação de consultorias econômicas, como era 
feito anteriormente pelo Ministério dos Transportes. 

 
Metodologia: - Elaboração de metodologia para pesquisa de campo: definição dos postos de 

pesquisa, questionário básico e tamanho das amostras. 
- Sistematização das fontes de informação: tabulação e tratamento das bases de 
dados municipais e de viagens das diversas fontes. 
- Elaboração de metodologia para construção da matriz OD: desenvolvimento de 
técnicas de regressão estatística e de modelagem de redes para identificar a relação 
entre variáveis socioeconômicas e de viagens. 
- Construção e calibração da matriz OD: aplicação da metodologia. 
- Elaboração de metodologia para projeção da matriz OD: definição de cenários 
básicos para as principais variáveis socioeconômicas que impactam a quantidade de 
viagens. 
- Projeção da matriz OD para 1, 2, 3, 10 e 20 anos à frente: aplicação da metodologia. 

 
Coordenador: FABIANO MEZADRE POMPERMAYER 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• FABIANO MEZADRE POMPERMAYER 
• CARLOS ALVARES DA SILVA CAMPOS NETO 
• LUCIA MALNATI PANARIELLO 

 

Produtos: 
 

• Produto 13 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 14 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade: 1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Relatório técnico com metodologia de construção e calibração da matriz OD preliminar (Fabiano) 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2013 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

• Relatório técnico com metodologia de projeção da matriz OD preliminar (Fabiano) 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2013 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Relatório técnico com metodologia de construção e calibração da matriz OD final (Fabiano) 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relatório técnico com metodologia de projeção da matriz OD final (Fabiano) 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 15 

 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 16 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 17 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 11 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 10 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Matriz OD preliminar (Fabiano, Carlos Campos, Lúcia, Erivelton) 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2013 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

• Projeção da matriz OD preliminar (Fabiano) 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2013 Data de Finalização: 30/04/2014 
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• Matriz OD final (Fabiano, Carlos Campos, Lúcia, Erivelton) 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Projeção da matriz OD final (Fabiano) 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P0099/2013 - Infraestrutura Econômica no Brasil: Avaliação de Políticas, Planejamento, 
Investimentos, Regulação 

 

Objetivo: Avaliar os impactos de medidas que afetam os marcos regulatórios dos setores da 
infraestrutura econômica, assim como avaliar os investimentos e as fontes de 
financiamento relativos aos setores de transportes (rodoviário, ferroviário, aquaviário, 
portuário e aeroportuário), tais como orçamento fiscal, orçamento de investimento das 
empresas estatais, desembolsos do BNDES, execução do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC-2). 

 
Justificativa: Contribuições da DISET vinculadas: Produzir indicadores e diagnósticos sobre a 

infraestrutura econômica do país. 
Algumas barreiras de ordem regulatória, burocrática e de gestão têm atrasado a 
implantação de projetos. As avaliações de políticas públicas a serem realizadas pelo 
Ipea são no sentido de identificar entraves ao bom desempenho dos investimentos, 
assim como restrições do ponto de vista da regulação econômica, que geram 
insegurança e riscos ao investidor privado. 

 
Metodologia: A metodologia consiste na análise e no acompanhamento dos vários planos e 

programas públicos que visam ao desenvolvimento da infraestrutura econômica 
brasileira, a saber: orçamento fiscal do governo federal, orçamento de investimentos 
das empresas estatais, atuação do BNDES, Programa de Aceleração do Crescimento – 
fase 2 (PAC 2); Programa Brasil Maior; Plano Nacional de Logística e Transportes 
(PNLT); Programa de Investimento em Logística: Rodovias e Ferrovias (2012); entre 
outros. 
Será feita assessoria à VALEC na elaboração de metodologias para cálculo de estrutura 
tarifária, cálculo e alocação de capacidade de tráfego no novo modelo regulatório de 
ferrovias. 

 
Coordenador: CARLOS ALVARES DA SILVA CAMPOS NETO 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• CARLOS ALVARES DA SILVA CAMPOS NETO 
• FABIANO MEZADRE POMPERMAYER 
• LUCIA MALNATI PANARIELLO 

 
Produtos: 

 

• Análise dos investimentos em infraestrutura econômica (Carlos Campos) 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Regulação do setor portuário (Carlos Campos, Lúcia) 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Regulação no setor elétrico (Carlos Campos) 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 8 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Subsídios ao desenho da estrutura tarifária da VALEC (Carlos Campos, Fabiano) 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Subsídios ao desenho da alocação de capacidade ferroviária da VALEC (Carlos Campos, Fabiano) 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 7 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 
• ACT com VALEC

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000180/2013 - Aprendizado tecnológico na agricultura e na indústria: implicações do 
planejamento econômico rural-urbano nos Estados Unidos, no Brasil e na Índia 

 

Objetivo: O objetivo deste estudo é o de investigar a importância dos efeitos de 
transbordamentos do aprendizado e a habilidade dos agentes em explorar o 
conhecimento externo e suas implicações sobre o planejamento econômico rural- 
urbano, particularmente para os casos dos Estados Unidos, do Brasil e da Índia nas 
cadeias agroindustriais. Especialmente, avaliar-se-á o processo de inovação 
tecnológica na indústria e na agricultura e seus determinantes regionais. 

 
Justificativa: Nos últimos 50 anos, Estados Unidos, Brasil e Índia emergiram como importantes 

exemplos de como construir uma capacidade inovativa e modelos de 
desenvolvimento. Estas três economias são bons exemplos para se estudar o 
desenvolvimento agrícola correlacionado com o crescimento industrial. Contribuição 
associada: 5. Analisar os problemas e as potencialidades da agropecuária e da 
agroindústria no país. 

 
Metodologia: No intuito de responder à principal questão desta pesquisa, o estudo se beneficiará de 

métodos econométricos espaciais para estabelecer a importância relativa dos fatores 
que determinam a produtividade na agricultura. Os efeitos de spillover do novo 
conhecimento (ou inovações) deve ser importante para explicar a performance da 
produtividade em diferentes regiões. Os ganhos de produtividade em uma região 
tendem a se propagar para áreas vizinhas. 

 
Coordenador: JOSE EUSTAQUIO RIBEIRO VIEIRA FILHO 

 
Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 01/03/2016 

 
Equipe: 

• JOSE EUSTAQUIO RIBEIRO VIEIRA FILHO 
 

Produtos: 
 

• Produto 5 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 6 

 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 7 

 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 8 

 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 01/03/2016 
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• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
Artigo em periódico Qualis A1, A2 

 

Quantidade:  1 
 
• Produto 2 

 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 01/03/2016 

 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis B1, B2 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 4 

 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 01/03/2016 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro externo 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 10 

 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 01/03/2016 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 9 

 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 12 

 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 11 

 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 01/03/2016 

 

Tipo: 
 

Representação do Ipea junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 01/03/2016 
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Projeto P000194/2013 - Governança da infraestrutura econômica de transportes 
 

Objetivo: O projeto tem por objetivo contribuir para a entrega efetiva dos ativos para a 
sociedade nos prazos, custos e qualidades adequados, por meio de uma melhor 
distribuição dos riscos de execução dos projetos de obras públicas entre contratantes 
e contratados. 

 
Justificativa: A baixa execução do orçamento federal na última década, destacadamente no setor 

de transportes, reflete a dificuldade de implementação das políticas públicas. Mesmo 
com a intensificação da discussão sobre a legislação das contratações públicas, 
entorno do recém-criado RDC, a governança da infraestrutura brasileira ainda carece 
de uma maior maturidade para agilizar o processo de compras públicas e dar maior 
eficiência e tempestividade no ciclo de gestão destes ativos. 

 
Metodologia: O presente projeto tem por objetivo identificar práticas nacionais e internacionais 

relacionadas à contratação de obras públicas. Além disso, investirá no levantamento 
de informações em instituições como DNIT, VALEC e INFRAERO para permitir analisar 
os processos de aquisição nas etapas iniciais do projeto. Desta forma, busca subsidiar 
a discussão por meio da pertinência da elaboração de orçamentos analíticos ou 
estatísticos e suas implicações na contratação de obras públicas. Adicionalmente, 
deverá ressaltar que a simplificação das contratações desloca o esforço das 
instituições públicas para atividades mais estratégicas, requerendo maior capacidade 
analítica das informações históricas, investimentos nas etapas preliminares de estudo 
conceitual e o foco nos benefícios das intervenções. 

 
Coordenador: JEAN MARLO PEPINO DE PAULA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• JEAN MARLO PEPINO DE PAULA 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 - TD sobre Riscos 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Produto 1 - Artigo preliminar sobre Riscos 
 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 17 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
 

• Produto 12 - Apresentação e discussão para o Radar 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
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• Produto 13 - Apresentação e discussão para TD 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
 

• Produto 14 - VALEC 
 

Tipo: 
 

Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/05/2014 
 

• Produto 15 - Infraero 
 

Tipo: 
 

Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/05/2014 
 

• Produto 16 - DNIT 
 

Tipo: 
 

Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/05/2014 
 
 
Projeto P000218/2013 - Infraestrutura e a Produtividade Total dos Fatores na Agricultura 

 

Objetivo: Estimar a influência da infraestrutura (transporte) na Produtividade Total dos Fatores 
da Agricultura. 

 
Justificativa: Importância do setor agrícola e percepção de que os ganhos de produtividade 

apresentam uma conexão com a infraestrutura. Isto é, a infraestrutura deve 
apresentar um efeito importante sobre os ganhos de produtividade do setor agrícola. 

 
Metodologia: A definir. 

 

Coordenador: JUNIA CRISTINA PERES RODRIGUES DA CONCEICAO 
 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização:  19/01/2015 
 

Equipe: 
• JUNIA CRISTINA PERES RODRIGUES DA CONCEICAO 

 
Produtos: 

 

• Produto 3 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 19/01/2015 
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COEQF - Coordenação de Estudos sobre Qualificação e Força de Trabalho 
Projeto P0033/2013 - Edição especial do boletim Radar sobre mão de obra 

 

Objetivo: Produzir artigos para uma edição especial do boletim Radar sobre formação e 
mercado de trabalho de carreiras de nível superior (em especial, profissionais de 
saúde, professores da educação básica, engenheiros e profissionais técnico-científicos) 
e de nível médio. 

 
Justificativa:         Esta edição do Radar fecha um ciclo de estudos de um grupo sobre escassez de mão de 

obra qualificada, apresenta resultados de outras pesquisas do Ipea sobre o tema e 
publica resultados parciais de pesquisa sobre educação profissional. 
Contribuições ao planejamento estratégico: 
- Sistematizar a interlocução com atores relevantes nas áreas de atuação da DISET. 
- Analisar a oferta e a demanda de mão de obra e seus potenciais impactos no 
desenvolvimento econômico do país. 

 
Metodologia: Os textos trabalharão diferentes bases de dados para fornecer informações úteis 

sobre a inserção profissional de diferentes tipos de profissional e possibilitar 
diagnósticos acerca das perspectivas do mercado de trabalho para alguns tipos de 
trabalho qualificado. 

 
Coordenador: PAULO AUGUSTO MEYER MATTOS NASCIMENTO 

 
Data de Início: 08/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 

 
Equipe: 

• PAULO AUGUSTO MEYER MATTOS NASCIMENTO 
• AGUINALDO NOGUEIRA MACIENTE 
• BRUNO CESAR PINO OLIVEIRA DE ARAUJO 

 
Produtos: 

 

• artigo sobre profissionais da área de saúde 
 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 08/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• artigo sobre professores de ensino médio 
 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 08/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• artigo sobre engenheiros e profissionais técnico-científicos 
 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 08/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• artigo sobre egressos dos cursos técnicos 
 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 08/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• artigo sobre escassez por CBO 
 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 08/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
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Projeto P0037/2013 - Avaliação de egressos do Pronatec 
 

Objetivo: - Analisar a percepção da qualidade da formação recebida pelos egressos dos cursos 
técnicos e da aderência das necessidades do mercado formal de trabalho; 
- Analisar a trajetória dos egressos de cursos técnicos e FIC no mercado de trabalho 
formal e a condição de inserção socioprofissional; 
- Analisar perspectivas de continuidade nos estudos dos egressos de cursos técnicos 
em nível superior ou em nível médio. 

 
Justificativa: Pesquisa sobre egressos de cursos técnicos e FIC para analisar a trajetória 

socioprofissional e educacional dos estudantes que concluíram cursos entre 2009 e 
2012. Cruzamento do SISTEC com outros registros administrativos e aplicação de 
questionário. 
Contribuições ao planejamento estratégico: 
- Analisar a oferta e a demanda de mão de obra e seus potenciais impactos no 
desenvolvimento econômico do país. 
- Sistematizar a interlocução com atores relevantes nas áreas de atuação da DISET. 

 
Metodologia: Serão feitos estudos acerca da trajetória profissional dos estudantes de cursos 

técnicos e de cursos FIC que constam na base de dados do SISTEC, base esta cedida 
pela SETEC/MEC, contendo informações para cursos iniciados entre 2009 e 2012. A 
trajetória profissional será analisada buscando os estudantes desses cursos em outras 
bases de dados, em especial na Rais e no Cadastro de Microempreendedor Individual 
(MEI). Perspectivas de continuidade dos estudos também serão analisadas com 
cruzamento de bases de dados, desde que o Ipea consigas acesso à base identificada 
do censo da educação superior. Também será aplicado, pela SETEC/MEC, um 
questionário elaborado em conjunto com o Ipea, a ser aplicado aos egressos dos 
cursos técnicos. 

 
Coordenador: PAULO AUGUSTO MEYER MATTOS NASCIMENTO 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 

 
Equipe: 

• PAULO AUGUSTO MEYER MATTOS NASCIMENTO 
• AGUINALDO NOGUEIRA MACIENTE 

 
Produtos: 

 

• TD com resultados do projeto 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/07/2014 
 

• 2º TD com resultados do projeto 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Relatório parcial 

 

Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/03/2014 Data de Finalização: 30/07/2014 
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• Relatório final 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• 2º workshop de discussão dos produtos 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• 1º Workshop de discussão dos produtos 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• 3º workshop de discussão dos produtos 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Seminário de difusão dos resultados 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 1 

 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 

 

Tipo: 
 

Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
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Projeto P0073/2013 - Dinâmica do Sistema Produtivo Brasileiro - Perspectivas de Política Industrial - 
Grupos Econômicos 

 

Objetivo: Caracterizar e avaliar o papel dos grandes grupos econômicos na dinâmica econômica 
brasileira. Entender as suas lógicas de atuação, por exemplo, em relação à 
diversificação de atividade e tecnologia, na última década com as principais 
transformações da economia brasileira e mundial. Avaliar o grupo econômico 
enquanto fator de desenvolvimento da economia brasileira, inclusive investimento e 
tecnologia. Indicar opções de políticas públicas tendo os GG como vetor de 
desenvolvimento. 

 
Justificativa: O papel do GG é estudado enquanto protagonista-chave do desenvolvimento em 

economias emergentes e em economias desenvolvidas. Há poucos estudos s/ GG no 
Brasil. A capacidade de mobilizar recursos destas estruturas empresariais (o grupo 
econômico), sejam recursos econômicos, sejam institucionais, lhes confere potencial 
para atuarem em processos de crescimento, com diversificação, desenvolvimento 
tecnológico e internacionalização. Contribuirá para o (7) desenvolvimento da 
estrutura produtiva do país. 

 
Metodologia: O projeto se desdobra em quatro temáticas: (1) Evolução e desempenho dos grupos 

econômicos contextualizados pelas transformações na economia brasileira na última 
década; (2) exploração de bases de dados para estudo de grupos econômicos; (3) 
dimensão financeira dos grupos econômicos no Brasil; e (4) internacionalização da 
economia brasileira a partir de grupos econômicos. O projeto conta com o apoio do 
Contrato de Empréstimo com o BID "Programa Diagnóstico, Perspectivas e 
Alternativas para o Desenvolvimento do Brasil". Com o apoio de consultores já foram 
concluídas as temáticas (1) e (2), estando em finalização os artigos. Para 2014, estão 
assegurados recursos para a temática (3). Consultor já selecionado e contratado. 

 
 
Coordenador: LUIS FERNANDO TIRONI 

 
Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 20/04/2015 

 
Equipe: 

• LUIS FERNANDO TIRONI 
 

Produtos: 
 

• Produto 2 - artigo para TD de Celio Hiratuka "Grandes Grupos No Brasil: Estratégias e Desempenho 
nos anos 2000" 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 30/09/2013 
 

• Produto 8 - artigo para TD de Gustavo Alvarenga "Grandes Grupos: Impactos sobre as Vinculadas" 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/09/2012 Data de Finalização: 30/11/2013 
 

• Produto 9 - artigo para TD de Dante Mendes Aldrighi 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/12/2013 Data de Finalização: 10/12/2014 
 

• Produto 10 - artigo para TD de Dante Mendes Aldrighi 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 20/04/2015 
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• Produto 1 - artigo publicado no Radar nº 26 "Grupos Econômicos: Aspectos Normativos" 
 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 01/06/2013 
 

• Produto 12 - Relatório da pesquisa para o BID 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 20/04/2015 
 
 
Projeto P0084/2013 - Serviços Tecnológicos e Inovação 

 

Objetivo: Avaliar o papel dos "serviços tecnológicos" para a inovação no Brasil, 
dado a crescente internacionalização das atividades que os constituem, tais como 
certificação, ensaios e calibração, consultoria técnica, normalização etc. Propor 
medidas de políticas voltadas para o aprimoramento e a competitividade dos 
serviços tecnológicos prestados no Brasil, como uma estratégia de internalização de 
um elo fundamental do processo inovativo. 

 
Justificativa: Os serviços tecnológicos são fundamentais na articulação entre a pesquisa e o setor 

produtivo. Inovações incrementais nascem no acesso a serviços tecnológicos. O 
desenvolvimento tecnológico levado a mercado gera a inovação e, assim, é requerido 
o atendimento de padrões cuja aferição transita pelos serviços tecnológicos. 
Contribuição estratégica DISET: (3) Analisar potencialidades e lacunas do sistema 
nacional de inovação e (9) Sistematizar interlocução com atores relevantes para a 
DISET. 

 
Metodologia: Investigar o setor de serviços tecnológicos no Brasil. Identificar dinâmicas de 

internacionalização e repercussões na economia e no sistema de inovação brasileiros. 
Identificar potencial de inserção do Brasil no cenário global de produção dos serviços 
tecnológicos. Acessar a bibliografia e as fontes de dados secundários e realizar 
pesquisa com entrevistas a atores em segmentos selecionados. Serão consideradas as 
esferas pública e privada. Serão consideradas a demanda e a oferta de serviços, 
Enfoque "horizontal", mas alguns setores econômicos ganharão interesse, assim como 
áreas das novas tecnologias. 

 
Coordenador: LUIS FERNANDO TIRONI 

 
Data de Início: 10/01/2014 Data de Finalização: 12/12/2014 

 

Equipe: 
• LUIS FERNANDO TIRONI 

 

Produtos: 
 

• Produto 2 - TD 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/01/2014 Data de Finalização: 12/12/2014 
 

• Produto 1 - artigo para publicação no Radar sobre o setor "serviços tecnológicos" 
 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 

Projeto P0073/2013 - Dinâmica do Sistema Produtivo Brasileiro - Perspectivas de Política Industrial - 
Grupos Econômicos 

 

Objetivo: Caracterizar e avaliar o papel dos grandes grupos econômicos na dinâmica econômica 
brasileira. Entender as suas lógicas de atuação, por exemplo, em relação à 
diversificação de atividade e tecnologia, na última década com as principais 
transformações da economia brasileira e mundial. Avaliar o grupo econômico 
enquanto fator de desenvolvimento da economia brasileira, inclusive investimento e 
tecnologia. Indicar opções de políticas públicas tendo os GG como vetor de 
desenvolvimento. 

 
Justificativa: O papel do GG é estudado enquanto protagonista-chave do desenvolvimento em 

economias emergentes e em economias desenvolvidas. Há poucos estudos s/ GG no 
Brasil. A capacidade de mobilizar recursos destas estruturas empresariais (o grupo 
econômico), sejam recursos econômicos, sejam institucionais, lhes confere potencial 
para atuarem em processos de crescimento, com diversificação, desenvolvimento 
tecnológico e internacionalização. Contribuirá para o (7) desenvolvimento da 
estrutura produtiva do país. 

 
Metodologia: O projeto se desdobra em quatro temáticas: (1) Evolução e desempenho dos grupos 

econômicos contextualizados pelas transformações na economia brasileira na última 
década; (2) exploração de bases de dados para estudo de grupos econômicos; (3) 
dimensão financeira dos grupos econômicos no Brasil; e (4) internacionalização da 
economia brasileira a partir de grupos econômicos. O projeto conta com o apoio do 
Contrato de Empréstimo com o BID "Programa Diagnóstico, Perspectivas e 
Alternativas para o Desenvolvimento do Brasil". Com o apoio de consultores já foram 
concluídas as temáticas (1) e (2), estando em finalização os artigos. Para 2014, estão 
assegurados recursos para a temática (3). Consultor já selecionado e contratado. 

 
 
Coordenador: LUIS FERNANDO TIRONI 

 
Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 20/04/2015 

 
Equipe: 

• LUIS FERNANDO TIRONI 
 

Produtos: 
 

• Produto 2 - artigo para TD de Celio Hiratuka "Grandes Grupos No Brasil: Estratégias e Desempenho 
nos anos 2000" 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 30/09/2013 
 

• Produto 8 - artigo para TD de Gustavo Alvarenga "Grandes Grupos: Impactos sobre as Vinculadas" 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/09/2012 Data de Finalização: 30/11/2013 
 

• Produto 9 - artigo para TD de Dante Mendes Aldrighi 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/12/2013 Data de Finalização: 10/12/2014 
 

• Produto 10 - artigo para TD de Dante Mendes Aldrighi 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 20/04/2015 
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Projeto P000214/2013 - O sigilo em bases de dados sob a tutela do governo: o caso Ipea 
 

Objetivo: - discutir questões relacionadas ao sigilo em bases de dados identificadas que estejam 
sob a tutela da Administração Pública; 
- demonstrar as necessidades institucionais do Ipea de obter informações contidas 
nessas bases; 
- oferecer alternativas de institucionalização do acesso do Ipea a bases de dados que 
contenham informações sigilosas. 

 
Justificativa: Ao Ipea torna-se crítico, para sua missão institucional, o acesso a algumas bases de 

dados sob a tutela de outros órgãos, inclusive algumas que contêm informações 
sigilosas. Este projeto contribuirá com o planejamento estratégico do Ipea por dois 
canais principais: 
- Disponibilizar bases de dados sobre temas de atuação da DISET; 
- Sistematizar a interlocução com atores relevantes nas áreas de atuação da DISET. 

 
Metodologia: Para atingir seu objetivo, este projeto discutirá aplicações de dados sigilosos pelo Ipea, 

atinentes à missão legal do Instituto. Apresentará justificativas político-institucionais 
para acesso do Ipea a informações dessa natureza, trabalhando ainda exemplos de 
como o cruzamento de dados ao nível do indivíduo enriquece análises úteis a políticas 
públicas e debatendo os potenciais limites impostos pelo sigilo. Buscar-se-á esmiuçar as 
normas que regem a confidencialidade de dados sob a guarda da Administração 
Pública. Também será feita uma discussão sobre a política de sigilo do Ipea, com 
destaque à implementação de uma sala de sigilo. A partir daí, serão levantadas 
alternativas de institucionalização do acesso do Ipea a bases de dados que contenham 
informações sigilosas. 

 
Coordenador: ISRAEL DE OLIVEIRA ANDRADE 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 29/08/2014 

 

Equipe: 
• ISRAEL DE OLIVEIRA ANDRADE 
• PAULO AUGUSTO MEYER MATTOS NASCIMENTO 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 29/08/2014 



303Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (DISET)

Projeto P000236/2013 - Os determinantes da aglomeração da atividade econômica no Brasil 
 

Objetivo: Identificar os fatores determinantes da localização e colocalização dos diversos 
setores de atividade econômica no Brasil. 

 
Justificativa: Diversos tipos de externalidades podem ser responsáveis pelos padrões de localização 

e colocalização das empresas no território. Entre essas externalidades estão a 
localização de elos da cadeia produtiva e pools de trabalhadores com qualificações 
específicas. A identificação das externalidades mais associadas ao padrão de 
localização das empresas e indústrias no Brasil pode auxiliar na identificação de 
políticas de desenvolvimento mais apropriadas para a diferentes vocações 
econômicas locais. 

 
Metodologia: O trabalho identificará as relações econômicas diretas entre setores de atividade em 

relação à similaridade entre setores em relação a: (1) suas relações de insumo- 
produto com outros setores; (2) sua utilização de mão de obra; e (3) sua utilização de 
recursos naturais. Estas relações serão utilizadas como variáveis explicativas em 
modelos de regressão que procurarão explicar: (1) o padrão de localização de cada 
setor e (2) os padrões de colocalização de pares de setores de atividade. 

 
Coordenador: AGUINALDO NOGUEIRA MACIENTE 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• AGUINALDO NOGUEIRA MACIENTE 
 

Produtos: 
 

• Os determinantes da aglomeração da atividade econômica no Brasil 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000240/2013 - Mercado de Trabalho, Estruturas de Emprego e Educação 
 

Objetivo:                 Difundir trabalhos discutidos no âmbito da rede de pesquisa "Formação e Mercado 
de Trabalho". 

 
Justificativa: Os capítulos dos livros encerram um ciclo de produção dos participantes da rede de 

pesquisa "Formação e Mercado de Trabalho". 
Contribuições ao planejamento estratégico: 
- Analisar a oferta e a demanda de mão de obra e seus potenciais impactos no 
desenvolvimento econômico do país. 
- Sistematizar a interlocução com atores relevantes nas áreas de atuação da DISET. 

 
Metodologia: O livro será composto por artigos de: 

- pesquisadores do Ipea; 
- pesquisadores contratados pela ABDI, parceira na rede de pesquisa "Formação e 
Mercado de Trabalho"; 
- convidados que tenham apresentado trabalhos em eventos da rede de pesquisa 
"Formação e Mercado de Trabalho", ou que tenham submetido trabalhos para 
discussão no âmbito dessa rede. 
Além de Ipea e ABDI, a rede envolve o IETS, o Senai, o Dieese, acadêmicos de diversas 
instituições de ensino superior, representantes de ministérios e pessoas interessadas, 
sejam elas vinculadas ou não a alguma instituição. O conselho editorial do livro 
envolve pesquisadores do Ipea e representantes do Senai, do Dieese e do IETS. 

 
Coordenador: PAULO AUGUSTO MEYER MATTOS NASCIMENTO 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2015 

 
Equipe: 

• PAULO AUGUSTO MEYER MATTOS NASCIMENTO 
• AGUINALDO NOGUEIRA MACIENTE 

 
Produtos: 

 

• A evolução da formação de engenheiros e pessoal técnico-científico no Brasil entre 2000 e 2012 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2015 
 

• A demanda por engenheiros e profissionais afins no mercado formal de trabalho 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2015 
 

• Escassez de engenheiros no Brasil: uma sistematização do debate 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2015 
 

• Escassez de mão de obra qualificada no Brasil: fatos e mitos 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2015 
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• Competências cognitivas e técnicas e estruturas ocupacionais no Brasil. 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2015 
 

• Análise de tendências recentes de integração da educação básica e profissional nos EUA 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2015 
 

• Formação de Competências e Governança Democrática: um estudo comparativo 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2015 
 

• Fatores institucionais associados ao rendimento de concluintes de cursos de Engenharia no Enade em 
2005 e 2008 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2015 
 

• Fatores associados ao desempenho estudantil nos cursos de engenharia: aplicação de um modelo 
multinível com dados do Enade 2011 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
 

• A formação nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática em nível técnico e superior no 
Brasil: perfis sociodemográficos e padrões de aprendizado nos cursos 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
 

• Projeções demográficas da estrutura educacional e da população ocupada para o Brasil e Grandes 
Regiões 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
 

• A efetividade da qualificação profissional no mercado de trabalho metropolitano: um estudo a partir 
da PED e da Pesquisa Suplementar de 2008 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
 

• Formação e carreira em Matemática: conexões com a problemática da melhoria do ensino médio no 
Brasil 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
 

• A regulação do ensino superior privado desde a LDB 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
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• Educação e produtividade 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
 

• Perfil da oferta de educação profissional nas redes estaduais 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
 

• Identificação de estruturas de alta, média e baixa qualificação profissional: hipóteses qualitativas, a 
partir dos cenários Senai/BNDES 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
 

• Competências para inovação: uma análise exploratória da indústria metalúrgica brasileira 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
 

• Dinâmica ocupacional, requisitos de contratação e uma proposta de tipologia de ramos de atividade 
segundo a qualificação profissional 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
 

• O padrão concentrado da distribuição espacial de mão de obra qualificada no Brasil é um entrave ao 
crescimento econômico de maior valor agregado no interior do país? 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
 

• Identificação das necessidades de qualificação profissional 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
 

• Organizadores (pelo Ipea): Paulo A. Meyer M. Nascimento e Aguinaldo Maciente 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
 

• Relatório de pesquisa de consultor contratado 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 31/03/2015 
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COESI - Coordenação de Estudos sobre Inovação 
Projeto P000107/2013 - Inovação e Políticas Públicas em Energias Renováveis no Brasil 

 

Objetivo: O principal objetivo do projeto de pesquisa é analisar a institucionalidade, o desenho, 
as características e os desafios do sistema de inovação em energias renováveis no 
Brasil tendo em conta o seu potencial em contribuir para o desenvolvimento 
econômico do país e para o provimento de energia. 

 
Justificativa: Este projeto trata de tema de grande apelo ambiental, econômico e tecnológico nos 

planos global e nacional. O tema é constantemente considerado prioritário para a 
P&D no país, conforme sinalizado no Plano Brasil Maior e nos planos decenais de 
energia. O Estado promove ações de financiamento e incentivos da produção à 
pesquisa em universidades, empresas e outros. É oportuno, então, a análise de 
modelos de financiamento e do desenho das instituições, bem como os impactos das 
ações de C&T e P&D. 

 
Metodologia: O estudo terá como bases metodológicas: i) pesquisa por exploração de dados 

secundários e informações sobre o tema e as instituições do setor; ii) aplicação 
entrevistas junto a um grupo selecionado de agentes econômicos, pesquisadores e 
formuladores de políticas na área de energias renováveis; iii) análise de bases de 
dados de financiamento à P&D do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia; iv) 
instrumentos de análise de dados como o tratamento estatístico das respostas e sua a 
contextualização e indicadores descritivos básicos; e v) agrupamento de dados de 
forma a classificar e caracterizar as instituições. 
O estudo será realizado de forma separada para cada tipo de energia renovável (ex.: 
eólica, solar, biomassa), tendo em vista suas diferenças e estágios de produção. 

 
Coordenador: GESMAR ROSA DOS SANTOS 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• GESMAR ROSA DOS SANTOS 
 

Produtos: 
 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 5 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 6 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação  
da diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Produto 3 
 

Tipo: 

 
 
Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000127/2013 - Produção de etanol e desenvolvimento produtivo no Brasil: análise da 
viabilidade da produção em pequena e média escala 

 

Objetivo: Desenvolver estudos sobre a estrutura produtiva do setor canavieiro e 
sucroenergético no Brasil para avaliar a viabilidade econômica de pequenas e médias 
destilarias de etanol e atentar para os impactos sociais e ambientais gerados. 
Realizar estudos e elaborar publicações sobre as dificuldades por que passa o setor 
sucroenergético, com alternativas para fomentar políticas públicas e ganhos de 
competitividade no setor. 

 
Justificativa: A concentração produtiva, o limitado número de produtos de grande valor de 

produção e a lenta evolução técnica de grande parte dos agricultores tem levado à 
demanda de políticas de fomento à produção de energia renovável em pequena 
escala no Brasil. Há demanda por incentivos e regulamentações envolvendo 
agricultores, indústrias e políticos. Há ainda gargalos e baixa competitividade mesmo 
no setor com larga escala de produção. Assim, estudos abrangentes são necessários 
para orientar políticas. 

 
Metodologia: São previstas as seguintes atividades e procedimentos para o trabalho: 

Realização de pesquisa exploratória sobre a dinâmica do setor sucroalcooleiro  
no Brasil. 
Visitas técnicas de pesquisadores do Ipea e da CONAB para conhecimento das 
experiências de produção de álcool combustível por pequenos e médios 
produtores rurais. 
Realização de reuniões para obtenção de informações e debates com especialistas e 
interessados no tema. 
Desenvolvimento de metodologia para o levantamento de custos de produção, da 
viabilidade econômica e do desenho institucional na perspectiva de uma menor escala 
de produção. 
Análise de fatores interligados com a dinâmica produtiva, a exemplo da regulação da 
produção e comercialização, financiamento, subvenções, produtividade regional. 
 

 
Coordenador: GESMAR ROSA DOS SANTOS 

 
Data de Início: 15/04/2013 Data de Finalização:  15/12/2014 

 

Equipe: 
• GESMAR ROSA DOS SANTOS 

 

Produtos: 
 

• Produto 4 - Interfaces entre políticas públicas de produção e de inovação sucroenergética no Brasil 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/04/2013 Data de Finalização: 15/12/2014 
 

• Produto 1 (texto em Boletim do Ipea) 
 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/04/2013 Data de Finalização: 15/12/2014 
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• Produto 2 - capítulo de livro (referente ao produto 3. Tema: Crises e crise na produção de etanol 
no Brasil) 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/04/2013 Data de Finalização: 15/12/2014 
 

• Produto 7 - Capítulo de livro (referente ao produto 3. Tema: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação no 
Setor Sucroenergético) 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/04/2013 Data de Finalização: 15/12/2014 
 

• Produto 3 - Organização do livro: Quarenta anos de etanol no Brasil: esconder ou enfrentar a crise 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/04/2013 Data de Finalização: 15/12/2014 
 

• Produto 5 - Apresentação de artigo em evento da Sober, ANPOCSS ou ANPPAS. (tema: Incentivos à P&D 
em biomassa energética) 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/04/2013 Data de Finalização: 15/12/2014 
 
 
Projeto P000134/2013 - Mapeamento da infraestrutura em C&T no Brasil 

 

Objetivo: Levantar a situação e as condições de uso da infraestrutura de pesquisa no país, a fim 
de identificar quais os principais gargalos e carências de investimento. 
Fornecer à comunidade científica e tecnológica e às empresas o acesso, pela internet, 
a informações sobre as infraestruturas de pesquisa existentes. 
Criar um instrumento de gestão para as próprias instituições de pesquisa e 
universidades brasileiras. 
Construir um banco de dados dinâmico sobre o parque de nacional de pesquisa. 

 
Justificativa: Não existe hoje no país uma base de informações consolidada sobre a infraestrutura 

de pesquisa brasileira. Essa é uma lacuna importante para o planejamento e avaliação 
das políticas públicas de C&T e, por essa razão, o MCTI solicitou ao Ipea contribuição 
na realização desse levantamento. 

 
Metodologia: Esse levantamento será realizado, em bases periódicas, por meio do novo Diretório de 

Instituições do CNPq, que terá, além de informações cadastrais, um formulário 
específico para a infraestrutura, contendo informações e indicadores sobre 
laboratórios e equipamentos disponíveis. 
O primeiro passo consiste na elaboração do formulário que será disponibilizado, no 
site do CNPq. 
O sistema prevê que o formulário seja preenchido, em um primeiro momento, pelos 
coordenadores de laboratórios em uma amostra selecionada de instituições de 
pesquisa. A equipe envolvida no projeto já realizou uma amostragem dos laboratórios 
que serão foco do levantamento nessa primeira fase, nas áreas das ciências exatas e 
da terra, engenharias, ciências biológicas, ciências da saúde e ciências agrárias. 

 
Coordenador: FLAVIA DE HOLANDA SCHMIDT SQUEFF 

 
Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• FLAVIA DE HOLANDA SCHMIDT SQUEFF 
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Produtos: 
 
• Relatório metodológico sobre o sistema de coleta de dados, dicionário de dados e tutorial para 

preenchimento. 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização: 15/12/2013 
 

• Workshop para apresentação dos resultados da coleta de dados 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Convênio FINEP/UFMG/IPEA 
 

Tipo: 
 

Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2013 
 

• Base de dados primária composta de várias tabelas ligadas pelo código da infraestrutura de pesquisa, 
contendo informações de cerca de 2 mil laboratórios no país. 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Sistema de coleta de dados (formulário eletrônico) desenvolvido em parceria com o CNPq 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Apresentação/treinamento para os técnicos do CNPq sobre o sistema de coleta e sobre as questões da 
base de dados. 

 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização: 28/02/2014 
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Projeto P000139/2013 - Identificação e análise do potencial de crescimento dos principais 
compradores de produtos agropecuários brasileiros. 

 

Objetivo: Identificação e análise do potencial de crescimento dos principais compradores de 
produtos agropecuários brasileiros, desagregando-se em três objetivos 
intermediários: 
1 Identificação dos principais compradores de produtos agropecuários brasileiros; 2 
Análise do potencial de crescimento dos principais compradores de produtos 
agropecuários brasileiros; 3 Identificação das eventuais vulnerabilidades decorrentes 
de “1” e “2”, acima. 

 
Justificativa: O Brasil situa-se entre os principais países no comércio mundial de itens agropecuários 

e é um dos poucos países ainda capaz de realizar expansões de sua área de agricultura 
e/ou pecuária. Ademais, é sabido que tanto a produção de alimentos e de fibras 
quanto a produção de energia são questões estratégicas no século XXI. 
Isto posto, mostra-se importante uma identificação e uma análise precisa do potencial 
de crescimento dos principais compradores de produtos agropecuários brasileiros. 

 
Metodologia: Parte-se de análise exploratória de dados, e do emprego de estatísticas básicas. 

Também serão utilizadas revisão teórica e de estudos aplicados relativos ao tema. 
 

Coordenador: ROGERIO EDIVALDO FREITAS 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• ROGERIO EDIVALDO FREITAS 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Produto 1: apresentação de resultados parciais da pesquisa em Seminário Ipea. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
 

• Produto 3: apresentação de resultados da pesquisa em Seminário Ipea. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
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Projeto P000143/2013 - Sistemas Setoriais de Inovação 
 

Objetivo: Analisar, à luz de experiências internacionais e de uma base de dados inédita sobre as 
instituições de pesquisa no país, a configuração dos sistemas setoriais de inovação 
brasileiros (empresas, instituições de pesquisa, governo e políticas públicas) em 
setores selecionados. Em particular, serão analisados os casos específicos dos setores 
agropecuário, aeronáutico e de petróleo, a fim de identificar os fatores que explicam o 
sucesso inovativo desses setores vis-à-vis outros setores de atividade. 

 
Justificativa: A forma como se articulam empresas e instituições de pesquisa é uma das 

características fundamentais dos chamados sistemas setoriais de inovação. No Brasil, 
em alguns setores de atividade, esses sistemas parecem ter sido mais bem-sucedidos 
que em outros setores. Analisar os fatores de sucesso e como os sistemas setoriais de 
inovação no Brasil se diferenciam de outros sistemas setoriais em outros países pode 
ser um elemento importante para calibrar as políticas de apoio à inovação no país. 

 
Metodologia: O trabalho utilizará informações inéditas sobre a infraestrutura de pesquisa no país e 

sobre a interação dessa infraestrutura com o setor produtivo. Essas informações estão 
sendo geradas em parceria pelo Ipea e pelo CNPq e serão utilizadas, pela primeira vez, 
nesse estudo. Além disso, serão utilizadas informações complementares provenientes 
do currículo Lattes, da Pesquisa de Inovação Tecnológica do IBGE e do Censo de Grupos 
de Pesquisa do CNPq. 
As análises setoriais serão baseadas em análises e estatísticas descritivas e conterão 
os seguintes tópicos: i)  sistema de inovação no setor: comparações internacionais; ii) 
constituição do sistema de inovação nacional no setor; e iii) características da 
infraestrutura de CT&I nacional voltada para o setor. 

 
Coordenador: FLAVIA DE HOLANDA SCHMIDT SQUEFF 

 
Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 26/12/2014 

 
Equipe: 

• FLAVIA DE HOLANDA SCHMIDT SQUEFF 
• GESMAR ROSA DOS SANTOS 
• JOSE MAURO DE MORAIS 

 
Produtos: 

 

• Sistema de inovação no setor de petróleo e gás (Lenita e José Mauro) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 26/12/2014 
 

• Sistema de inovação no setor de defesa (Flávia) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 26/12/2014 
 

• Sistema de inovação no setor aeronáutico (bolsista) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 26/12/2014 
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• Sistema de inovação no setor de saúde 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 26/12/2014 
 

• Sistema de inovação no setor agropecuário 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 26/12/2014 
 

• Sistema de inovação em TICs (João Maria) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 26/12/2014 
 

• Sistema de inovação em energias renováveis: o papel da infraestrutura de pesquisa (Gesmar) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 26/12/2014 
 

• Sistema de inovação para a construção civil (Jean Marlo) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 26/12/2014 
 

• Sistema de inovação para a biotecnologia (Rogério) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 26/12/2014 
 

• Sistemas setoriais de inovação (Fernanda / Flávia / Lenita / Luiz Ricardo) 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 26/12/2014 
 

• Workshop de discussão preliminar dos resultados (Flávia / Fernanda / Lenita) 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 26/12/2014 
 

• Evento de lançamento do livro (Flávia / Fernanda / Lenita) 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/01/2014 Data de Finalização: 26/12/2014 
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Projeto P000156/2013 - Mapeamento da Base Industrial de Defesa 
 

Objetivo: Realizar um amplo mapeamento da Base Industrial de Defesa brasileira (BID), 
contemplando estudos com foco na visão sistêmica da competitividade, da 
capacidade produtiva, tecnológica e de inovação das empresas da BID e da 
sustentabilidade do ciclo de vida dos produtos de defesa. 

 
Justificativa: Ao longo da última década, o setor de defesa tem obtido, de modo mais consistente, 

relevância na pauta das políticas públicas do governo brasileiro. No entanto, ainda que 
a revitalização seja um processo em curso, o Brasil ainda carece de um mapeamento 
“definitivo” de sua indústria. Assim, a tarefa de reunir informações atualizadas sobre 
as empresas nacionais do setor torna-se central para o atingimento dos objetivos 
nacionais. 

 
Metodologia: As atividades previstas no âmbito deste projeto envolvem diversas abordagens 

complementares e que, devidamente associadas, permitirão que ao fim do projeto o 
país disponha de um mapeamento mais completo do setor de defesa no Brasil. 

 
 

Coordenador: FLAVIA DE HOLANDA SCHMIDT SQUEFF 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• FLAVIA DE HOLANDA SCHMIDT SQUEFF 

 
Produtos: 

 

• Capítulo - Segmento Propulsão Nuclear 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro externo 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 20/10/2014 
 

• Capítulo - Segmento Sistemas Espaciais voltados para Defesa 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro externo 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 20/10/2014 
 

• Capítulo - Segmento Plataforma Naval Militar 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro externo 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 20/10/2014 
 

• Capítulo - Segmento Plataforma Terrestre Militar 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro externo 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 20/10/2014 
 

• Capítulo - Segmento Plataforma Aeronáutica Militar 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro externo 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 20/10/2014 
 

• Capítulo - Segmento de Armamentos, Munições e Explosivos 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro externo 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 20/10/2014 
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• Capítulo - Segmento de Sistemas Eletrônicos e Sistemas de Comando e Controle 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro externo 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 20/10/2014 
 

• Capítulo - Segmento Plataforma e Equipamentos de Uso Individual 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro externo 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 31/10/2014 
 

• Capítulo - Introdução 
A ser redigida pelo MD 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro externo 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Capítulo - Considerações Finais 
Redigido pela coordenação - Ipea 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro externo 
 

Quantidade:  1 
 
• Prefácio 

 

Data de Início: 01/12/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

A ser redigido pelo Presidente da ABDI 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro externo 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/09/2014 Data de Finalização: 01/11/2014 
 

• Livro ABDI/IPEA "Mapeamento da BID" 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 21/10/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relatórios Parciais com análises exploratórias e descritivas dos dados secundários de cada um dos 
segmentos compilados 
Este produto deverá conter informações que fundamentem a geração de conhecimentos sobre 
condições de competitividade, crescimento e esforço tecnológico das empresas no período recente. A 
pesquisa bibliográfica, documental e telematizada sobre o setor e a segmentação das firmas 
identificadas nos grupos propostos pela ABDI, de acordo com os principais produtos fornecidos e/ou 
serviços prestados, serão contempladas nesta fase e farão parte dos relatórios deste produto. 

Tipo: Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
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• Relatórios Finais com análise por segmentos 
Os relatórios finais terão a mesma estrutura para todos os segmentos, sendo compostos por seções: 
- Introdução; 

- Contexto mundial do segmento: desafios e oportunidades; 
- Caracterização geral do setor no Brasil; 
- Perfil e qualificação da mão de obra; 
- Produção; 
- Inovação; 
- Relação com o governo e Forças Armadas; 
- Inserção externa; 
- Considerações Finais. 
Os relatórios finais serão baseados nos dados primários e secundários levantados durante o percurso 
metodológico da pesquisa, assim como na revisão de literatura e de relatórios especializados do setor. 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/05/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• Relatório Metodológico, Plano de Trabalho detalhado e Relação de Empresas da Base Industrial de 
Defesa a serem investigadas no projeto. 
 
Explicação da estratégia e método de trabalho para a elaboração e execução do mapeamento da BID, 
incluindo: 
• Objetivos; 
• Referências conceituais e metodológicas; 
• Procedimentos operacionais que serão adotados. Entre os procedimentos, serão indicados os 
critérios para seleção de empresas, além de outras informações necessárias para cumprir o objetivo 
do trabalho, como os pontos de controle do projeto. 
A relação de empresas conterá as informações de razão social e CNPJ, além de indicar em quantas 
das diferentes fontes consultadas cada uma das firmas estava indicada. 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho. 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 28/02/2014 
 

• Seminário de discussão dos Relatórios Parciais 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 05/04/2014 Data de Finalização: 15/04/2014 
 

• Seminário de discussão dos Relatórios Finais 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/09/2014 Data de Finalização: 10/09/2014 
 

• Base de dados da BID - Por segmento 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 28/02/2014 
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• Instrumento estruturado de coleta de dados - websurvey 
Este produto deverá conter um questionário estruturado focando em pontos de interesse da 
pesquisa, preparado por pesquisadores com experiência em pesquisas em defesa e relatórios de 
acompanhamento da aplicação do questionário, como pontos de controle, com informação de 
empresas contatadas, respostas recebidas e lembretes enviados. Este produto deverá conter um 
questionário estruturado focando em pontos de interesse da pesquisa, preparado por pesquisadores 
com experiência em pesquisas em defesa e relatórios de acompanhamento da aplicação do 
questionário, como pontos de controle, com informação de empresas contatadas, respostas recebidas 
e lembretes enviados. 
A maioria das perguntas deverá ser de alternativa fixa, em que o respondente faz suas escolhas entre 
um conjunto de respostas predeterminadas. Pretende-se que um número menor de questões solicite 
que os respondentes indiquem valores e percentuais e, em alguns casos, as questões podem abrir 
espaços de preenchimento livre para que exemplos possam ser citados. Dessa forma, objetiva-se que 
o instrumento seja de simples aplicação e interpretação dos dados. Nas questões que exigem o uso de 
escalas, deverão ser adotadas escalas Likert e de diferencial semântico, ambas de cinco pontos, que 
garante a possiblidade de adoção de uma perspectiva neutra pelo respondente. 

 
O questionário deverá ser composto de no máximo cinquenta perguntas, agrupadas em cinco seções: 
i) informações de caráter geral; ii) produção; iii) inovação; iv) relações com o governo e forças 
armadas; e v) mercado externo. O limite estabelecido visa assegurar a rapidez e objetividade  
da resposta. 

 
A ABDI deverá receber periodicamente relatórios de acompanhamento da aplicação do questionário, 
como pontos de controle. 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 
baixa) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 
 
Projeto P000183/2013 - Interação universidade-empresa no Brasil: o papel da infraestrutura de 
pesquisa 

 

Objetivo: Analisar o papel da infraestrutura de pesquisa na produção científica e tecnológica do 
país e na interação entre universidades, instituições de pesquisa e empresas. 

 
Justificativa: A existência de um amplo e moderno parque de pesquisa científica e tecnológica é um 

dos requisitos fundamentais para a produção de conhecimento em um país e um dos 
pilares do sistema nacional de inovação. Além de um parque de pesquisa amplo e 
moderno, o bom desempenho do sistema de inovação requer um elevado grau de 
interação entre este parque de pesquisa e o setor produtivo doméstico. 

 
Metodologia: O trabalho utilizará uma base de dados inédita, construída em parceria com o CNPq, a 

fim de analisar de que forma a infraestrutura de pesquisa (equipamentos, equipe etc) 
disponível ao pesquisador influencia sua produção científica e sua capacidade de 
interação com o setor produtivo. Essa análise se fará por meio de estatísticas 
descritivas e modelagem econométrica a fim de isolar outros fatores que afetam a 
produção científica, a produção tecnológica e a interação com as empresas. 

 
Coordenador: FERNANDA DE NEGRI 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 

 
Equipe: 

• FLAVIA DE HOLANDA SCHMIDT SQUEFF 
• GRAZIELA FERRERO ZUCOLOTO 

 
Produtos: 
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• Produto 9 
 

Tipo: 

 
 
Artigo em boletim periódico do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 
 

• Análise sobre a constituição do Sistema Nacional de Inovação no Brasil (Lenita Turchi) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 
 

• Oportunidades e obstáculos para a relação universidade-empresa no Brasil na visão da Academia 
(Lenita Turchi) 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 
 

• Impactos da infraestrutura de pesquisa sobre as atividades de patenteamento nas ICTs públicas 
brasileiras (Graziela Zucolloto) 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 
 

• O papel das políticas públicas na ampliação e manutenção da infraestrutura de CT&I no país no 
período recente (Marcos Arcuri) 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 
 

• Relatório estatístico com os principais resultados da pesquisa (estatísticos) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 
 

• Impactos da infraestrutura de pesquisa e produção científica brasileira (Paulo Meyer) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 
 

• Edição de livro (Fernanda De Negri e Flavia Schmidt) 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 11 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 10 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 
 

• Prestação de serviços tecnológicos nas ICTs públicas brasileiras (Luis Tironi) 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 

• Instrumento estruturado de coleta de dados - websurvey 
Este produto deverá conter um questionário estruturado focando em pontos de interesse da 
pesquisa, preparado por pesquisadores com experiência em pesquisas em defesa e relatórios de 
acompanhamento da aplicação do questionário, como pontos de controle, com informação de 
empresas contatadas, respostas recebidas e lembretes enviados. Este produto deverá conter um 
questionário estruturado focando em pontos de interesse da pesquisa, preparado por pesquisadores 
com experiência em pesquisas em defesa e relatórios de acompanhamento da aplicação do 
questionário, como pontos de controle, com informação de empresas contatadas, respostas recebidas 
e lembretes enviados. 
A maioria das perguntas deverá ser de alternativa fixa, em que o respondente faz suas escolhas entre 
um conjunto de respostas predeterminadas. Pretende-se que um número menor de questões solicite 
que os respondentes indiquem valores e percentuais e, em alguns casos, as questões podem abrir 
espaços de preenchimento livre para que exemplos possam ser citados. Dessa forma, objetiva-se que 
o instrumento seja de simples aplicação e interpretação dos dados. Nas questões que exigem o uso de 
escalas, deverão ser adotadas escalas Likert e de diferencial semântico, ambas de cinco pontos, que 
garante a possiblidade de adoção de uma perspectiva neutra pelo respondente. 

 
O questionário deverá ser composto de no máximo cinquenta perguntas, agrupadas em cinco seções: 
i) informações de caráter geral; ii) produção; iii) inovação; iv) relações com o governo e forças 
armadas; e v) mercado externo. O limite estabelecido visa assegurar a rapidez e objetividade  
da resposta. 

 
A ABDI deverá receber periodicamente relatórios de acompanhamento da aplicação do questionário, 
como pontos de controle. 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 
baixa) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 
 
Projeto P000183/2013 - Interação universidade-empresa no Brasil: o papel da infraestrutura de 
pesquisa 

 

Objetivo: Analisar o papel da infraestrutura de pesquisa na produção científica e tecnológica do 
país e na interação entre universidades, instituições de pesquisa e empresas. 

 
Justificativa: A existência de um amplo e moderno parque de pesquisa científica e tecnológica é um 

dos requisitos fundamentais para a produção de conhecimento em um país e um dos 
pilares do sistema nacional de inovação. Além de um parque de pesquisa amplo e 
moderno, o bom desempenho do sistema de inovação requer um elevado grau de 
interação entre este parque de pesquisa e o setor produtivo doméstico. 

 
Metodologia: O trabalho utilizará uma base de dados inédita, construída em parceria com o CNPq, a 

fim de analisar de que forma a infraestrutura de pesquisa (equipamentos, equipe etc) 
disponível ao pesquisador influencia sua produção científica e sua capacidade de 
interação com o setor produtivo. Essa análise se fará por meio de estatísticas 
descritivas e modelagem econométrica a fim de isolar outros fatores que afetam a 
produção científica, a produção tecnológica e a interação com as empresas. 

 
Coordenador: FERNANDA DE NEGRI 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 

 
Equipe: 

• FLAVIA DE HOLANDA SCHMIDT SQUEFF 
• GRAZIELA FERRERO ZUCOLOTO 

 
Produtos: 
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• Produto 9 
 

Tipo: 

 
 
Artigo em boletim periódico do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 
 

• Análise sobre a constituição do Sistema Nacional de Inovação no Brasil (Lenita Turchi) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 
 

• Oportunidades e obstáculos para a relação universidade-empresa no Brasil na visão da Academia 
(Lenita Turchi) 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 
 

• Impactos da infraestrutura de pesquisa sobre as atividades de patenteamento nas ICTs públicas 
brasileiras (Graziela Zucolloto) 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 
 

• O papel das políticas públicas na ampliação e manutenção da infraestrutura de CT&I no país no 
período recente (Marcos Arcuri) 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 
 

• Relatório estatístico com os principais resultados da pesquisa (estatísticos) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 
 

• Impactos da infraestrutura de pesquisa e produção científica brasileira (Paulo Meyer) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 
 

• Edição de livro (Fernanda De Negri e Flavia Schmidt) 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 11 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 10 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 
 

• Prestação de serviços tecnológicos nas ICTs públicas brasileiras (Luis Tironi) 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014 

Projeto P000200/2013 - Patentes ambientais 
 

Objetivo: Analisar a importância da propriedade intelectual no desenvolvimento de tecnologias 
ambientais. 

 
Justificativa: A pesquisa justifica-se pela crescente importância da área ambiental no Brasil, assim 

como do esforço voltado à geração de tecnologias ambientais e sua proteção. 
 

Metodologia: Analisar o patenteamento e desenvolvimento de tecnologias ambientais a partir de 
estudos já consolidados na literatura internacional. 

 
Coordenador: GRAZIELA FERRERO ZUCOLOTO 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 12/12/2014 

 

Equipe: 
• GRAZIELA FERRERO ZUCOLOTO 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 12/12/2014 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 12/12/2014 
 
 
Projeto P000215/2013 - Conhecimento sobre produtividade agrícola no Brasil 

 

Objetivo: Identificar o conhecimento sobre produtividade agrícola no Brasil, caracterizando, 
dentro do possível, análises desagregadas, diferentes métodos de análise e 
dificuldades relacionadas à questão da produtividade agrícola brasileira. 

 
Justificativa: Estudos clássicos dedicados à economia agrícola no Brasil já haviam discutido as 

funções centrais da agricultura no sistema econômico, aí incluída a geração e 
permanente ampliação de um excedente de alimentos e matérias-primas. No caso 
brasileiro, dadas as dimensões geográficas do país, a heterogeneidade de fatores de 
produção agrícolas e de condições edafoclimáticas de produção, há ainda limitadores 
a uma produção agrícola eficiente em termos econômicos e da utilização dos insumos. 

 
Metodologia: - identificação de trabalhos de análise empírica aplicada que se dedicaram ao tema no 

Brasil; 
- mapeamento das definições, métodos, bases de dados empregadas, e resultados 
obtidos; 
- levantamento de estudos junto ao banco de teses da Capes, ao portal de periódicos da 
Capes e ao Economic Research Service do United States Department of Agriculture. 

 
Coordenador: ROGERIO EDIVALDO FREITAS 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 

 
Equipe: 

• ROGERIO EDIVALDO FREITAS 
 

Produtos: 
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• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• Produto 1: apresentação de resultados da pesquisa em Seminário Ipea. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 
 
 
COESP - Coordenação de Estudos sobre Produtividade 

 
Projeto P0090/2013 - Análise da trajetória da produtividade no país 

 

Objetivo: Acompanhar a evolução da produtividade na economia brasileira no período recente e 
discutir com profundidade os diferentes indicadores comumente utilizados para 
mensuração da produtividade. 

 
Justificativa: Diferentes métodos e fontes de dados empregados no cálculo dos indicadores de 

produtividade implicam resultados diferentes e por vezes divergentes e levam a 
proposições de política pública de natureza distinta. O estudo em questão justifica-se, 
portanto, pela necessidade de se analisar a evolução dos diferentes indicadores de 
produtividade inclusive por meio de comparações internacionais. 

 
Metodologia: Coleta e sistematização de indicadores de produtividade relativos ao Brasil e a países 

selecionados. Analise das diferentes metodologias de aferição da produtividade. 
 

Coordenador: LUIZ RICARDO MATTOS TEIXEIRA CAVALCANTE 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

Equipe: 
• LENITA MARIA TURCHI 
• ALEXANDRE MESSA PEIXOTO DA SILVA 
• LUCAS FERREIRA MATION 

 
Produtos: 

 

• Metodologias de cálculo da produtividade total dos fatores e da produtividade da mão de obra 
(Alexandre Messa) 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Análise da evolução dos indicadores de produtividade da economia brasileira (Fernanda De Negri;  Luiz 
Ricardo) 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Comparações internacionais (Lucas Mation) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 

Projeto P000200/2013 - Patentes ambientais 
 

Objetivo: Analisar a importância da propriedade intelectual no desenvolvimento de tecnologias 
ambientais. 

 
Justificativa: A pesquisa justifica-se pela crescente importância da área ambiental no Brasil, assim 

como do esforço voltado à geração de tecnologias ambientais e sua proteção. 
 

Metodologia: Analisar o patenteamento e desenvolvimento de tecnologias ambientais a partir de 
estudos já consolidados na literatura internacional. 

 
Coordenador: GRAZIELA FERRERO ZUCOLOTO 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 12/12/2014 

 

Equipe: 
• GRAZIELA FERRERO ZUCOLOTO 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 12/12/2014 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 12/12/2014 
 
 
Projeto P000215/2013 - Conhecimento sobre produtividade agrícola no Brasil 

 

Objetivo: Identificar o conhecimento sobre produtividade agrícola no Brasil, caracterizando, 
dentro do possível, análises desagregadas, diferentes métodos de análise e 
dificuldades relacionadas à questão da produtividade agrícola brasileira. 

 
Justificativa: Estudos clássicos dedicados à economia agrícola no Brasil já haviam discutido as 

funções centrais da agricultura no sistema econômico, aí incluída a geração e 
permanente ampliação de um excedente de alimentos e matérias-primas. No caso 
brasileiro, dadas as dimensões geográficas do país, a heterogeneidade de fatores de 
produção agrícolas e de condições edafoclimáticas de produção, há ainda limitadores 
a uma produção agrícola eficiente em termos econômicos e da utilização dos insumos. 

 
Metodologia: - identificação de trabalhos de análise empírica aplicada que se dedicaram ao tema no 

Brasil; 
- mapeamento das definições, métodos, bases de dados empregadas, e resultados 
obtidos; 
- levantamento de estudos junto ao banco de teses da Capes, ao portal de periódicos da 
Capes e ao Economic Research Service do United States Department of Agriculture. 

 
Coordenador: ROGERIO EDIVALDO FREITAS 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 

 
Equipe: 

• ROGERIO EDIVALDO FREITAS 
 

Produtos: 
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• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• Produto 1: apresentação de resultados da pesquisa em Seminário Ipea. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 
 
 
COESP - Coordenação de Estudos sobre Produtividade 

 
Projeto P0090/2013 - Análise da trajetória da produtividade no país 

 

Objetivo: Acompanhar a evolução da produtividade na economia brasileira no período recente e 
discutir com profundidade os diferentes indicadores comumente utilizados para 
mensuração da produtividade. 

 
Justificativa: Diferentes métodos e fontes de dados empregados no cálculo dos indicadores de 

produtividade implicam resultados diferentes e por vezes divergentes e levam a 
proposições de política pública de natureza distinta. O estudo em questão justifica-se, 
portanto, pela necessidade de se analisar a evolução dos diferentes indicadores de 
produtividade inclusive por meio de comparações internacionais. 

 
Metodologia: Coleta e sistematização de indicadores de produtividade relativos ao Brasil e a países 

selecionados. Analise das diferentes metodologias de aferição da produtividade. 
 

Coordenador: LUIZ RICARDO MATTOS TEIXEIRA CAVALCANTE 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

Equipe: 
• LENITA MARIA TURCHI 
• ALEXANDRE MESSA PEIXOTO DA SILVA 
• LUCAS FERREIRA MATION 

 
Produtos: 

 

• Metodologias de cálculo da produtividade total dos fatores e da produtividade da mão de obra 
(Alexandre Messa) 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Análise da evolução dos indicadores de produtividade da economia brasileira (Fernanda De Negri;  Luiz 
Ricardo) 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Comparações internacionais (Lucas Mation) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 

• Comparações intersetoriais e intrassetoriais (Fernanda De Negri;  Gabriel Squeff) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Consensos e dissensos sobre a evolução da produtividade na economia brasileira (Mansueto Almeida) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Contrafactuais e análises de sensibilidade (Luiz Ricardo Cavalcante) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Análise da trajetória da produtividade no país (Fernanda De Negri; Lenita; Luiz Ricardo) 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Lançamento do livro 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Discussão interna 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Gestão da interlocução com a ABDI (Lenita Turchi) 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
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Projeto P0098/2013 - Empreendedorismo e micro e pequenas empresas 
 

Objetivo: Produzir panorama de setores e segmentos, com número de estabelecimentos global 
e MPE por estado, região e total Brasil, perfil dos empreendimentos, ambiente legal, 
aspectos de inovação, análise de cenários, tendências e principais gargalos, com base 
em série histórica, para os diferentes segmentos que o Sebrae vem atuando e 
investindo em projetos, bem como uma análise sobre os segmentos com maior 
ascensão e os com maior queda. 

 
Justificativa: No Brasil, os pequenos negócios são 99% do total de empresas, geram 52% do saldo 

de empregos formais e são responsáveis por 40% da massa salarial. Além disso, 
passam por um rápido processo de formalização, com o surgimento dos 
microempreendedores individuais, que em 2009 eram 44 mil e para 2013 há previsão 
de encerramento com 3,5 milhões. 
Contribuição: Produzir indicadores e diagnósticos sobre MPEs e empreendedorismo 

 
Metodologia: Análise estatísticas de microdados do Sebrae e do IBGE 

 

Coordenador: JOAO MARIA DE OLIVEIRA 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
 

Equipe: 
• JOAO MARIA DE OLIVEIRA 

 
Produtos: 

 

• MPE - segmentos de maior destaque 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 5 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 

 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 6 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 

 

Tipo: 
 

Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
 

• Assessoria ao Sebrae na seleção de gestores e atuação prioritária 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
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Projeto P000141/2013 - Determinantes microeconômicos da produtividade 
 

Objetivo: Analisar os determinantes microeconômicos da produtividade. Em particular, 
pretende-se verificar de que forma aspectos como inovação, qualificação da mão de 
obra, infraestrutura, acesso a tecnologias da informação e comunicação, escala de 
produção, acesso a mercados externos, investimento entre outras variáveis afetam os 
indicadores de produtividade no nível da firma. 

 
Justificativa: Análises dessa natureza são especialmente úteis quando se pretende definir políticas 

de apoio setoriais, uma vez que os diferentes setores econômicos podem reagir de 
forma diversa a cada um dos determinantes identificados. 

 
Metodologia: Essas análises serão amparadas em modelos econométricos nos quais se utilizam as 

bases de microdados e na vasta experiência acumulada pelo Ipea em seu tratamento 
e requerem uma estrutura de apoio estatístico bastante qualificada. Nesse sentido, 
para a realização dos estudos previstos nessa etapa do projeto, é necessário 
compatibilizar diversas bases de microdados, tais como: Pesquisa Industrial Anual 
(PIA); Pesquisa Anual de Serviços (PAS); Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 
(PINTEC); Relação Anual de Informações Sociais (Rais), entre outras. 

 
 

Coordenador: FERNANDA DE NEGRI  

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 

Equipe: 
• LENITA MARIA TURCHI 
• JOAO MARIA DE OLIVEIRA 
• ALEXANDRE MESSA PEIXOTO DA SILVA 

 
Produtos: 

 

• Inovação e produtividade (Fernanda De Negri; Luiz Ricardo Cavalcante;  Paulo Jacinto) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Qualificação de mão de obra e produtividade (Aguinaldo Maciente) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Infraestrutura e produtividade (Carlos Azzoni;  Daniela Schettini) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Tecnologias de informação e comunicação e produtividade (João Maria de Oliveira) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Escala e produtividade (Luis Esteves) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
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• Acesso a mercados externos e produtividade (Bruno Araújo) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Aquisição de bens de capital (Alexandre Messa) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• ERP e produtividade (Luis Kubota e Danilo Coelho) 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Determinantes microeconômicos da produtividade (Fernanda De Negri; Luiz Ricardo Cavalcante; 
, Lenita Turchi) 

 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Lançamento do livro 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Discussão dos resultados 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Gestão da interlocução com a ABDI (Lenita Turchi) 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
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Projeto P000150/2013 - Acompanhamento do Plano Brasil Maior 
 

Objetivo:               Acompanhar políticas públicas adotadas no âmbito do Plano Brasil Maior, com ênfase 
na avaliação dos efeitos destas políticas sobre os níveis de produtividade da economia 
brasileira. 

 
Justificativa: O ciclo de crescimento vivenciado pelo país até 2008 está fortemente associado ao 

crescimento da taxa de ocupação e de participação e não parece ter sido 
acompanhado, na mesma proporção, pelo crescimento dos indicadores de 
produtividade.  Avaliar os impactos do Plano Brasil Maior sobre os níveis de 
produtividade e seus determinantes na economia brasileira é estratégico para 
subsidiar políticas de crescimento sustentável do setor produtivo no país. 

 
Metodologia: O acompanhamento das políticas no âmbito do Plano Brasil Maior será realizado com 

indicadores estatísticos de variáveis críticas que contribuem para o desempenho da 
produtividade do setor produtivo. Serão utilizados microdados de bases de dados do 
IBGE (PIA, PIM, PINTEC) e de outras como Relação Anual de Informações Sociais (Rais) 
e Sistemas de Contas Nacionais para a aplicação de métodos como o Propensity 
Score Matching. Métodos dessa natureza permitem a identificação dos impactos de 
políticas específicas sobre os indicadores de desempenho das empresas. 

 
Coordenador: LENITA MARIA TURCHI 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 

 
Equipe: 

• LENITA MARIA TURCHI 
• MANSUETO FACUNDO DE ALMEIDA JUNIOR 

 
Produtos: 

 

• Avaliação da política de compras governamentais adotada no Brasil (Mariano Macedo) 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Avaliação do impacto do acesso aos incentivos à P&D previstos na chamada “Lei do Bem” sobre os 
gastos em P&D das empresas (Sergio Kannembley; Fernanda De Negri) 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Market-share das exportações brasileiras nas exportações mundiais (Paulo Dourado) 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Distribuição setorial do faturamento da indústria brasileira (Paulo Dourado) 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Indicadores de mão de obra qualificada (Paulo Meyer; Aguinaldo Maciente) 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
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• Financiamento das políticas de desenvolvimento setorial no Brasil (Mansueto) 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Avaliação dos impactos da desoneração da contribuição patronal sobre a folha de pagamentos 
(Fabiano) 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Avaliação dos Impactos dos Créditos do BNDES sobre o segmento produtivo (a definir) 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Discussão dos resultados 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Gestão da interlocução com a ABDI (Lenita Turchi) 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/12/2014 
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Projeto P000150/2013 - DETERMINANTES DA PRODUTIVIDADE DO TRABALHO NO BRASIL 1990-2009 

 

Objetivo: Detalhar, dentro das possibilidades metodológicas de matrizes insumo-produto, os 
determinantes da evolução da produtividade do trabalho na indústria brasileira entre 
1990 e 2009. 

 
Justificativa: Produzir indicadores e diagnósticos sobre a produtividade da economia brasileira. A 

produtividade do trabalho é essencial para o crescimento econômico e a 
competitividade da economia brasileira. Sua evolução desde 1990 variou 
significativamente a nível setorial e temporal. Mensurar seus possíveis determinantes 
é fundamental para orientar associações empresariais (no seu contato com 
empresários), assim como os gestores de política econômica do governo. 

 
Metodologia:        Decompor a variação de produção setorial ano a ano entre 1990 e 2009 nos 

determinantes de Demanda Final, Exportações, FBCF e Tecnologia, com seus 
desdobramentos sobre a Produtividade do trabalho. 
Os detalhes da metodologia se encontram em Holland, D. W. e Martin, R. P. Output 
Change in U.S. Agriculture: an Input-Output Analysis, Journal of Agricultural and 
Applied Economics, 25 (2), dec. 1993. 

 
 

Coordenador: LUIZ DIAS BAHIA 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• LUIZ DIAS BAHIA 

 
Produtos: 
• Produto 1 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000186/2013 - A visão das empresas sobre a produtividade 

 

Objetivo: Analisar a percepção das empresas brasileiras sobre a evolução da produtividade e 
sobre os principais obstáculos enfrentados por elas para ganhar produtividade e 
competitividade. 

 
Justificativa: A estagnação dos indicadores agregados de produtividade no Brasil é um dos principais 

gargalos para a sustentabilidade do crescimento econômico de longo prazo no país. 
Investigar quais os fatores que, na visão das empresas, comprometem o crescimento 
da produtividade pode contribuir para um diagnóstico mais preciso sobre o tema. 

 
Contribuição: Produzir indicadores e diagnósticos sobre a produtividade da economia 
brasileira 

 
Metodologia: Aplicação de um questionário (enquete eletrônica) no site do Ipea e posterior 

tabulação dos resultados. Cruzamento dos microdados derivados da enquete com os 
dados da pesquisa industrial anual (PIA) e da Pintec do IBGE. 

 
Coordenador: FERNANDA DE NEGRI 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização:  01/07/2014 

 

Equipe: 
• JOAO MARIA DE OLIVEIRA 

 
Produtos: 

 

• Produto 3 
 

Tipo: TD 
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Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 01/07/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 01/07/2014 

 

Tipo: 
 

Nota técnica ou “position paper” 
 

Quantidade:  1 
 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 01/07/2014 

 
 
Projeto P000150/2013 - DETERMINANTES DA PRODUTIVIDADE DO TRABALHO NO BRASIL 1990-2009 

 

Objetivo: Detalhar, dentro das possibilidades metodológicas de matrizes insumo-produto, os 
determinantes da evolução da produtividade do trabalho na indústria brasileira entre 
1990 e 2009. 

 
Justificativa: Produzir indicadores e diagnósticos sobre a produtividade da economia brasileira. A 

produtividade do trabalho é essencial para o crescimento econômico e a 
competitividade da economia brasileira. Sua evolução desde 1990 variou 
significativamente a nível setorial e temporal. Mensurar seus possíveis determinantes 
é fundamental para orientar associações empresariais (no seu contato com 
empresários), assim como os gestores de política econômica do governo. 

 
Metodologia:        Decompor a variação de produção setorial ano a ano entre 1990 e 2009 nos 

determinantes de Demanda Final, Exportações, FBCF e Tecnologia, com seus 
desdobramentos sobre a Produtividade do trabalho. 
Os detalhes da metodologia se encontram em Holland, D. W. e Martin, R. P. Output 
Change in U.S. Agriculture: an Input-Output Analysis, Journal of Agricultural and 
Applied Economics, 25 (2), dec. 1993. 

 
 

Coordenador: LUIZ DIAS BAHIA 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• LUIZ DIAS BAHIA 

 
Produtos: 
• Produto 1 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000186/2013 - A visão das empresas sobre a produtividade 

 

Objetivo: Analisar a percepção das empresas brasileiras sobre a evolução da produtividade e 
sobre os principais obstáculos enfrentados por elas para ganhar produtividade e 
competitividade. 

 
Justificativa: A estagnação dos indicadores agregados de produtividade no Brasil é um dos principais 

gargalos para a sustentabilidade do crescimento econômico de longo prazo no país. 
Investigar quais os fatores que, na visão das empresas, comprometem o crescimento 
da produtividade pode contribuir para um diagnóstico mais preciso sobre o tema. 

 
Contribuição: Produzir indicadores e diagnósticos sobre a produtividade da economia 
brasileira 

 
Metodologia: Aplicação de um questionário (enquete eletrônica) no site do Ipea e posterior 

tabulação dos resultados. Cruzamento dos microdados derivados da enquete com os 
dados da pesquisa industrial anual (PIA) e da Pintec do IBGE. 

 
Coordenador: FERNANDA DE NEGRI 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização:  01/07/2014 

 

Equipe: 
• JOAO MARIA DE OLIVEIRA 

 
Produtos: 

 

• Produto 3 
 

Tipo: TD 
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Projeto P000188/2013 - ASPECTOS DO COMPORTAMENTO PRODUTIVO DA INDÚSTRIA BRASILEIRA I 
 

Objetivo: Acompanhar a conjuntura produtiva da indústria brasileira a nível setorial, nos 
aspectos de crescimento, emprego, estímulos de vendas, investimento, balança 
comercial e nível de utilização de capacidade. 

 
Justificativa: Produzir estudos e análises setoriais para o desenvolvimento da estrutura produtiva 

do país. O acompanhamento do desempenho industrial é indispensável para se ter 
uma noção imediata dos problemas que estão surgindo para sua boa performance, o 
que leva os pesquisadores da DISET a investigarem em pesquisas posteriores as 
questões levantadas. 

 
Metodologia: Análise descritiva e eventualmente analítica de séries de tempo, que indiquem o 

comportamento conjuntural da indústria nos seus aspectos relevantes. Esses aspectos 
seriam: 

 
a)Produção Física em subsetores da Indústria Brasileira. 

b)Pessoal Ocupado em setores da Indústria Brasileira. 

c)Varejo na economia brasileira e em seus setores. 

d)Nível de Utilização de Capacidade  em setores da Indústria Brasileira. 

e)Desembolsos do BNDES. 

f)Evolução setorial da Balança Comercial da SECEX-MDIC (anualmente). 
 
 

Coordenador: LUIZ DIAS BAHIA 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• LUIZ DIAS BAHIA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 - Nota Técnica sobre o Desempenho da Indústria em 2013 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou “position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

• Produto 2 - Nota Técnica sobre o Desempenho da Indústria no Primeiro Trimestre de 2014 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Produto 3 - Nota Técnica sobre Desempenho da Indústria no Segundo Trimestre de 2014 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• Produto 4 - Nota Técnica sobre Desempenho da Indústria no Terceiro Trimestre de 2014 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000196/2013 - Atlas de Comércio e Serviços 
 

Objetivo: Assessorar o MDIC na produção do Atlas de comércio e serviços no Brasil. 
 

Justificativa: Nas últimas décadas o setor de comércio e serviços tornou-se o setor preponderante 
na economia brasileira, tanto em termos de emprego quanto de participação no PIB. 
Por ser um setor extremamente diversificado e complexo, é fundamental a 
consolidação de informações que permitam avaliar adequadamente sua dimensão e 
distribuição no território brasileiro. 
Contribuição: Disponibilizar estudos e avaliações setoriais 

 
Metodologia: Selecionar dados das empresas de comercio e serviços no Brasil, apoiar na produção 

dos mapas e fazer análises acerca da distribuição geográfica das diversas atividades no 
país. 

 
Coordenador: JOAO MARIA DE OLIVEIRA 

 
Data de Início: 02/06/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 

 

Equipe: 
• JOAO MARIA DE OLIVEIRA 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• Assessoria para a produção do Atlas de Comércio e Serviços 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/06/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
 

• Atlas de comércio e serviços 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/06/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
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Projeto P000197/2013 - Tecnologia da Informação e Comunicação 
 

Objetivo:                 Avaliar a utilização das TICS nos diversos segmentos da vida brasileira. Em especial a 
penetração do acesso à internet em banda larga e acompanhar os impactos da nova 
lei do SEAC. 

 
Justificativa: A importância das TICs para o desenvolvimento resta comprovada, especificamente a 

importância da banda larga em função também dos transbordamentos socio 
econômicos gerados por ela justificam  acompanhar a evolução da utilização das TICs 
da penetração do uso do acesso à internet. 

 
Contribuição: Produzir estudos e análises setoriais para o desenvolvimento da 
estrutura produtiva do país. 

 
Coordenador: JOAO MARIA DE OLIVEIRA 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 14/11/2014 

 
Equipe: 

• JOAO MARIA DE OLIVEIRA 
 

Produtos: 
 

• Artigo Radar sobre acesso TIC 
 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 14/11/2014 
 

• Assessoria na pesquisa TIC Empresas 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 14/11/2014 
 

• Asessoria na pesquisa TIC Domicílios 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 14/11/2014 
 

• Assessoria na pesquisa TIC Telecentros 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 14/11/2014 
 

• Artigo na publicação TIC Telecentros 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 14/11/2014 
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Projeto P000304/2013 - Cadeias de Produção Globais e Países Emergentes 
 

Objetivo: Este projeto procura entender de que forma empresas grandes e em clusters do 
Brasil, da Índia e da China estão se internacionalizando e de que forma participam 
das cadeias globais de produção. Por exemplo,  essas empresas desses países 
seguem padrões ambientais definidor por países desenvolvidos ou passaram a 
definir novos padrões ambientais e trabalhistas no comércio internacional? 

 
Justificativa: A literatura que mostra que empresas de países desenvolvidos controlam cadeias 

globais e, assim, definem regras ambientais e trabalhistas que empresas fornecedoras 
em países em desenvolvimento devem seguir. Mas grandes empresas de países 
emergentes como Brasil passaram a controlar algumas cadeias globais de produção e 
a definir novas regras de comércio e padrões trabalhistas e ambientais. Esse papel 
global de empresas de países emergentes está levando a um padrão de crescimento 
mais inclusivo? 

 
Metodologia: O projeto baseia-se em pesquisa de campo com entrevistas diretas a um grupo de 

empresas grandes a ser posteriormente selecionada nas áreas da indústria extrativa 
e indústria de alimentos. 

 
Coordenador: MANSUETO FACUNDO DE ALMEIDA JUNIOR 

 
Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 20/12/2014 

 
Equipe: 

• MANSUETO FACUNDO DE ALMEIDA JUNIOR 
 

Produtos: 
 

• Produto 3 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 20/12/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 20/12/2014 

 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 20/12/2014 

 

Tipo: 
 

Republicação em língua estrangeira 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 5 

 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 20/12/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 6 

 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 20/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 20/12/2014 
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Projeto P000305/2013 - Aspectos institucionais da Politica Industrial 
 

Objetivo: Entender os mecanismos institucionais por trás da política industrial. 
 

Justificativa: O Brasil voltou a fazer uso de políticas industriais. Em geral, essas politicas focam em 
instrumentos para promoção de firmas, setores e/ou atividades ligadas à inovação. 
No entanto, pouco se discute se as instituições envolvidas com a política industrial 
têm mecanismo para avaliar e redefinir o escopo da política industrial. A literatura 
mostra que se não houver um recorrente diálogo entre a burocracia e empresas 
incentivadas, há um grande risco da política industrial não funcionar. 

 
Metodologia: Pesquisa de campo com FINEP, ABDI, SEBRAE, BNDES, CNI e FINEP. 

 

Coordenador: MANSUETO FACUNDO DE ALMEIDA JUNIOR 
 

Data de Início: 02/02/2014 Data de Finalização: 20/12/2014 
 

Equipe: 
• MANSUETO FACUNDO DE ALMEIDA JUNIOR 

 
Produtos: 

 

• Produto 3 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 02/02/2014 Data de Finalização: 20/12/2014 

 

Tipo: 
 

Comunicado 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 02/02/2014 Data de Finalização: 20/12/2014 

 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 5 

 

Data de Início: 02/02/2014 Data de Finalização: 20/12/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 02/02/2014 Data de Finalização: 20/12/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 7 

 

Data de Início: 02/02/2014 Data de Finalização: 20/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 6 

 

Data de Início: 02/02/2014 Data de Finalização: 20/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/02/2014 Data de Finalização: 20/12/2014 
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Projeto P000309/2013 - Doenças transmissíveis e situação socioeconômica no Brasil 
 

Objetivo: Investigar a distribuição espacial dos indicadores epidemiológicos das doenças 
transmissíveis no Brasil, e em seus municípios. 
Analisar a associação entre a ocorrência de doenças transmissíveis e indicadores 
socioeconômicos nos municípios brasileiros. 

 
Justificativa: Análises que possibilitem a identificação das áreas de concentração e sobreposição de 

doenças transmissíveis, possivelmente associadas a condições de vida precárias, 
constituem-se ferramentas fundamentais da vigilância em saúde, uma vez que 
fornecem subsídios para o planejamento das ações e para determinar prioridades de 
ação das ações de vigilância em saúde, assistência em saúde, bem como de políticas 
sociais. 

 
Metodologia: Será realizado estudo ecológico descritivo de séries temporais, no período 2000-2010 e 

estudo ecológico transversal nos anos censitários, 2000 e 2010. Serão calculados 
indicadores de prevalência, incidência e mortalidade de doenças transmissíveis 
selecionadas, segundo sua relevância para a saúde pública e disponibilidade de dados. 
A partir dos dados do censo, serão calculados indicadores relacionados renda, 
escolaridade, condições de moradia, acesso à água e esgoto. Na etapa analítica, serão 
estudadas as sobreposições geográficas entre as morbidades selecionadas na etapa 
exploratória por meio de técnicas de estatística espacial. 

 
Coordenador: LEILA POSENATO GARCIA 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Equipe: 
• LEILA POSENATO GARCIA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 20/11/2014 
 
 

Projeto P000323/2013 - Coordenação da Equipe de estatísticos da diretoria 
 

Objetivo: Coordenação da equipe de estatísticos. Incluindo: 
- Seleção dos bolsistas 
- Distribuição de tarefas e acompanhamento da entrega destas 
- Esclarecimento de dúvidas conceituais de bases de dados e estratégias empíricas para 
bolsistas e TPPs 

 
 

Coordenador: LUCAS FERREIRA MATION  

Data de Início: 
 
Equipe: 

02/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

• LUCAS FERREIRA MATION 
 

Produtos: 
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• Trabalho de coordenação / gestão da equipe de estatísticos 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000324/2013 - Evolução da produtividade Brasileira no periíodo 1950-2010 

 

Objetivo: Refazer as estimativas agregadas de produtividade do trabalho e produtividade total 
dos fatores da Economia Brasileira levando em conta as horas trabalhadas e ajustes 
para capital humano. 

 
Justificativa: Refazer as estimativas comuns na literatura sobre produtividade e PTF, reconstruindo 

as séries macro a partir dos microdados da PNAD e censo, principalmente para as 
séries de: 
1) horas trabalhadas 
2) escolaridade >> capital humano 

 
Coordenador: LUCAS FERREIRA MATION 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização:  20/11/2014 

 
Equipe: 

• LUCAS FERREIRA MATION 
 

Produtos: 
 

• Evolução da produtividade Brasileira no período 1950-2010: ajustes para capital humano e horas 
trabalhadas 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 20/11/2014 
 
 
Projeto P000346/2013 - Estimação da PTF no nível da firma 

 

Objetivo:                Estimar a produtividade total dos fatores para as firmas brasileiras, ao longo do 
período compreendido entre 1996 e 2010, e identificar fatos estilizados para os 
diferentes níveis de agregação. 

 
Justificativa: Este projeto se justifica devido à grande importância da produtividade das firmas para 

a dinâmica da economia brasileira. 
 

Metodologia: Estimação da PTF a partir dos variados métodos econométricos propostos pela 
literatura: OLS, Efeitos fixos, GMM, Sistema GMM, Olley-Pakes, Levinsohn-Petrin e 
Wooldridge. 

 
Coordenador: ALEXANDRE MESSA PEIXOTO DA SILVA 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 28/12/2014 

 

Equipe: 
• ALEXANDRE MESSA PEIXOTO DA SILVA 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 28/12/2014 

Projeto P000309/2013 - Doenças transmissíveis e situação socioeconômica no Brasil 
 

Objetivo: Investigar a distribuição espacial dos indicadores epidemiológicos das doenças 
transmissíveis no Brasil, e em seus municípios. 
Analisar a associação entre a ocorrência de doenças transmissíveis e indicadores 
socioeconômicos nos municípios brasileiros. 

 
Justificativa: Análises que possibilitem a identificação das áreas de concentração e sobreposição de 

doenças transmissíveis, possivelmente associadas a condições de vida precárias, 
constituem-se ferramentas fundamentais da vigilância em saúde, uma vez que 
fornecem subsídios para o planejamento das ações e para determinar prioridades de 
ação das ações de vigilância em saúde, assistência em saúde, bem como de políticas 
sociais. 

 
Metodologia: Será realizado estudo ecológico descritivo de séries temporais, no período 2000-2010 e 

estudo ecológico transversal nos anos censitários, 2000 e 2010. Serão calculados 
indicadores de prevalência, incidência e mortalidade de doenças transmissíveis 
selecionadas, segundo sua relevância para a saúde pública e disponibilidade de dados. 
A partir dos dados do censo, serão calculados indicadores relacionados renda, 
escolaridade, condições de moradia, acesso à água e esgoto. Na etapa analítica, serão 
estudadas as sobreposições geográficas entre as morbidades selecionadas na etapa 
exploratória por meio de técnicas de estatística espacial. 

 
Coordenador: LEILA POSENATO GARCIA 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 20/11/2014 

 

Equipe: 
• LEILA POSENATO GARCIA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 20/11/2014 
 
 

Projeto P000323/2013 - Coordenação da Equipe de estatísticos da diretoria 
 

Objetivo: Coordenação da equipe de estatísticos. Incluindo: 
- Seleção dos bolsistas 
- Distribuição de tarefas e acompanhamento da entrega destas 
- Esclarecimento de dúvidas conceituais de bases de dados e estratégias empíricas para 
bolsistas e TPPs 

 
 

Coordenador: LUCAS FERREIRA MATION  

Data de Início: 
 
Equipe: 

02/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

• LUCAS FERREIRA MATION 
 

Produtos: 
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• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 28/12/2014 

• Trabalho de coordenação / gestão da equipe de estatísticos 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000324/2013 - Evolução da produtividade Brasileira no periíodo 1950-2010 

 

Objetivo: Refazer as estimativas agregadas de produtividade do trabalho e produtividade total 
dos fatores da Economia Brasileira levando em conta as horas trabalhadas e ajustes 
para capital humano. 

 
Justificativa: Refazer as estimativas comuns na literatura sobre produtividade e PTF, reconstruindo 

as séries macro a partir dos microdados da PNAD e censo, principalmente para as 
séries de: 
1) horas trabalhadas 
2) escolaridade >> capital humano 

 
Coordenador: LUCAS FERREIRA MATION 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização:  20/11/2014 

 
Equipe: 

• LUCAS FERREIRA MATION 
 

Produtos: 
 

• Evolução da produtividade Brasileira no período 1950-2010: ajustes para capital humano e horas 
trabalhadas 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 20/11/2014 
 
 
Projeto P000346/2013 - Estimação da PTF no nível da firma 

 

Objetivo:                Estimar a produtividade total dos fatores para as firmas brasileiras, ao longo do 
período compreendido entre 1996 e 2010, e identificar fatos estilizados para os 
diferentes níveis de agregação. 

 
Justificativa: Este projeto se justifica devido à grande importância da produtividade das firmas para 

a dinâmica da economia brasileira. 
 

Metodologia: Estimação da PTF a partir dos variados métodos econométricos propostos pela 
literatura: OLS, Efeitos fixos, GMM, Sistema GMM, Olley-Pakes, Levinsohn-Petrin e 
Wooldridge. 

 
Coordenador: ALEXANDRE MESSA PEIXOTO DA SILVA 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 28/12/2014 

 

Equipe: 
• ALEXANDRE MESSA PEIXOTO DA SILVA 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 28/12/2014 



DIRETORIA DE ESTUDOS E POLÍTICAS SOCIAIS 
(DISOC)
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COAD - COORDENAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E ADMINISTRAÇÃO 
 
Projeto P000214/2013 - Apoio à Pesquisa e Administração 

 

Objetivo: Dar apoio à pesquisa e à administração da DISOC. 
 

Justificativa: Para o desenvolvimento das suas atividades finalísticas a DISOC necessita de apoio 
administrativo. 

 
Metodologia: Trabalho contínuo de suporte às atividades desenvolvidas na DISOC. 

 

Coordenador: JOSÉ VALENTE CHAVES 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
 

Equipe: 
• JOSÉ VALENTE CHAVES 
• SILVANIA DE ARAUJO CARVALHO 
• MARIA DE FATIMA DA COSTA 
• MARIA APARECIDA DE JESUS 
• IRANILDE REGO BEZERRA DA SILVA 

 
Produtos: 

 

• Apoio integral às atividades de pesquisa e de administração realizadas na Disoc 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000378/2013 - Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODM 
 

Objetivo: Coparticipação em  atividades realizadas pela Secretaria-Geral da Presidência da 
República, relativas aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODM, que surgiram 
da Declaração do milênio da ONU, em 2000 e adotada pelos 191 Estados membros, a 
partir de um esforço para sintetizar acordos internacionais alcançados em várias 
cúpulas mundiais ao longo dos anos 1990. Trouxe uma série de compromissos a serem 
cumpridos até o ano de 2015, objetivando à melhoria das de vida da população 
mundial. 

 
Justificativa: O governo brasileiro assumiu o compromisso e tem trabalhado em articulação com os 

estados e municípios brasileiros, com a sociedade civil organizada e com setores da 
iniciativa privada objetivando ao alcance dos ODM, conforme fora pactuado com a 
ONU. Uma das iniciativas foi a adoção de um Prêmio para incentivar, valorizar e dar 
maior visibilidade a práticas que venham a contribuir para a consecução desses ODM. 
Em 2013 foi lançado o 5º Prêmio, cuja premiação dar-se-á no ano de 2014. 

 
Metodologia:         O Ipea desde o início tem participado efetivamente de todas as etapas da elaboração 

de relatórios institucionais (da Presidência da República) que versam sobre os ODM, 
além de ser responsável, juntamente com a Escola Nacional de Administração 
Pública - ENAP, pela coordenação técnica do Prêmio ODM. Desta forma, estamos 
participando de todas as etapas do 5º Prêmio ODM , que envolve a elaboração do seu 
regulamento, a captação das inscrições, a análise dos projetos, a seleção de 65 
(sessenta e cinco) finalistas, a visita técnica in loco a todas elas, a elaboração de 
relatório individual e o assessoramento ao corpo de jurados que definirá as 30 (trinta) 
iniciativas que serão premiadas, no primeiro semestre de 2014. 

 
Coordenador: JOSE VALENTE CHAVES 

 
Data de Início: 01/03/2013 Data de Finalização: 31/07/2014 

 

Equipe: 
• JOSÉ VALENTE CHAVES 

 
Produtos: 

 
• Coordenação do processo de elaboração de 65 relatórios das visitas técnicas para análise das 

iniciativas inscritas no 5º Prêmio ODM 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/12/2013 Data de Finalização: 31/01/2014 
 

• Assessoramento aos Jurados do 5º Prêmio ODM 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/05/2014 
 

• Relatório Final sobre o 5º Prêmio ODM 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
 
 
CODER - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR 
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CODER - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR 
 
Projeto P000304/2013 - Observatório da Função Socioambiental do Patrimônio da União na Amazônia 

 

Objetivo: Registrar e avaliar ações de inclusão socioterritorial e Regularização Fundiária de áreas 
da União na Amazônia Legal paraense, cujos beneficiários são comunidades 
tradicionais. 

 
Justificativa: As ações da Secretaria do Patrimônio da União – SPU – voltadas para a inclusão 

socioterritorial e  Regularização Fundiária de Interesse Social em áreas da União 
passam a ser priorizadas a partir de 2004, com a redefinição da missão do órgão, que 
abandona uma função estritamente arrecadadora, para zelar pela efetivação da 
função socioambiental do patrimônio da União, em apoio aos programas estratégicos 
da Nação. 

 
Metodologia: A consecução do objetivo do presente Plano de Trabalho deverá seguir as seguintes 

etapas: 
ETAPA 1 – Seminário de nivelamento de informações a respeito das ações de 
regularização fundiária para os técnicos do IPEA e pesquisadores contratados. ETAPA 2 
– Construção de banco de dados com informações georreferenciadas agregando 
dados territoriais, socioeconômicos, ambientais, culturais 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. 

 
Coordenador: ALEXANDRE ARBEX VALADARES 

 
Data de Início: 15/04/2013 Data de Finalização: 31/07/2014 

 

Equipe: 
• FABIO ALVES 
• BRANCOLINA FERREIRA 
• ALEXANDRE ARBEX VALADARES 

 

Produtos: 
 

• Produto 4 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Organização ou edição de livro 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 6 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 7 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 

 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
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• Cartilha 
 

Tipo: 

 
 
Outros itens de produtos - favor especificar 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
 

• elaboração de um manual 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
 
 
Projeto P000340/2013 - Acompanhamento e Análise de Políticas de Desenvolvimento Rural 

 

Objetivo: Analisar as principais políticas e programas de desenvolvimento no período 
2013/2014, através do acompanhamento e análise das ações governamentais, 
especialmente as desenvolvidas pelo MDA e pelo Incra, bem como outros programas 
e políticas com impacto direto no desenvolvimento rural sustentável, principalmente 
quando relativos aos assentados da reforma agrária e agricultores familiares. Este 
projeto está diretamente vinculado à execução do projeto Políticas Sociais: 
Acompanhamento e Análise. 

 
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. O espaço rural – de 
trabalho, moradia, garantia de trabalho, produção e renda – também requer além de 
políticas fundiárias, garantia de preservação. Daí a importância das políticas e práticas 
ambientais. 

 
Metodologia: Tendo em conta a estratégia definida pelo governo federal (identificada por meio de 

pesquisa em documentos relevantes como, por exemplo, o PPA) 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. 

 
Coordenador: BRANCOLINA FERREIRA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• BRANCOLINA FERREIRA 
• ALEXANDRE ARBEX VALADARES 
• FERNANDO GAIGER SILVEIRA 
• MARCELO GALIZA PEREIRA DE SOUZA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Artigo em boletim periódico do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000342/2013 - Estratégias de enfrentamento da pobreza rural no semiárido 
 

Objetivo: Avaliar as condições socioeconômicas de agricultores familiares, comunidades 
tradicionais, assentados e acampados do Semiárido brasileiro, buscando reconhecer 
as estratégias de sobrevivência desta população e o papel das políticas públicas 
estruturais e emergenciais de convivência com o problema da seca na região. 

 
Justificativa: A pior seca dos últimos 30 anos tem castigado o Semiárido brasileiro. Neste espaço 

natural vivem 22,6 milhões de brasileiros (quase 12% da população total do país), 
distribuídos em 1.135 municípios. Mais da metade desta população (59%) é 
considerada pobre. São considerados pobres aqueles com renda domiciliar per capita 
até meio salário mínimo, que em 2010 era de R$ 510,00. e vive em sérias condições 
de vulnerabilidade socioeconômica. 

 
Metodologia: Um aspecto central da pesquisa ora planejada diz respeito à investigação da pobreza 

como um fenômeno multidimensional. Para tanto, acredita-se que o levantamento 
direto de informações qualitativas constitui o melhor instrumento de análise e 
avaliação. Ou seja, a metodologia de pesquisa a ser utilizada exige a visita de campo a 
regiões do Semiárido previamente selecionadas e a realização de entrevistas 
semiestruturadas junto aos agricultores familiares, comunidades tradicionais, 
assentados e acampados, bem como junto aos técnicos envolvidos (INCRA, órgãos de 
ATER, entre outros), líderes locais e representantes de movimentos sociais. 

 
Coordenador: MARCELO GALIZA PEREIRA DE SOUZA 

 
Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• MARCELO GALIZA PEREIRA DE SOUZA 
• ALEXANDRE ARBEX VALADARES 
• BRANCOLINA FERREIRA 
• FERNANDO GAIGER SILVEIRA 

 
Produtos: 

 

• Relatório final 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relatório intermediário 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 31/12/2013 
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Projeto P000345/2013 - II Pesquisa Nacional sobre Educação na Reforma Agrária - II PNERA 
 

Objetivo: Pesquisar, organizar, sistematizar e disponibilizar os resultados das ações do Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA (1998-2011); atualizar e 
analisar os índices educacionais dos assentamentos do Brasil, a partir da base de 
dados do Censo Escolar/INEP/MEC (2005-2011) para produzir um relatório atualizado 
da educação na Reforma Agrária. 

 
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, infraestrutura e 
tecnologia ficam comprometidas em sua efetividade. O projeto visa recuperar a todas 
informações sobre os cursos ministrados e produzir um relatório sobre a situação da 
educação do campo vis-à-vis o Pronera. 

 
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 
representativos dos/as assentados/as alunos dos cursos, buscando as informações 
necessárias ao cumprimento dos objetivos. 

 
Coordenador: BRANCOLINA FERREIRA 

 
Data de Início: 01/01/2012 Data de Finalização: 30/12/2014 

 
Equipe: 

• BRANCOLINA FERREIRA 
• MARCELO GALIZA PEREIRA DE SOUZA 

 
Produtos: 

 

• Impactos do Pronera 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2012 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Cadastro das instituições do Pronera 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2012 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Banco de dados TCCs e monografias alunos Pronera 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2012 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Cadastro de livros, artigos, monografias sobre o Pronera 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2012 Data de Finalização: 30/12/2014 
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Projeto P000359/2013 - Boletim de Acompanhamento da Conjuntura Agrícola e Agroalimentar 
 

Objetivo: Elaborar Boletins Trimestrais de Acompanhamento da Conjuntura Agrícola e 
Agroalimentar. 

 
Justificativa: A interpretação da conjuntura agrícola e agroalimentar e a análise da dinâmica desses 

setores é de vital importância para a atuação da Secretaria Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional, dado que seu escopo abrange as preocupações dessa 
Secretaria. Permitirá, assim, que as intervenções sejam realizadas com base em 
informações mais robustas, assim como subsidiarão novas propostas de intervenção 
em resposta aos desafios que a conjuntura e a dinâmica do setor apresentam ao 
poder público. 

 
Metodologia: Os boletins cobrirão os seguintes trimestres: jan.-março; abril-jun.; jul.-set e out-dez. 

Os dados e  as informações a serem utilizados encontram-se abaixo descritos 
Dados: preços internacionais das commodities agrícolas; preços pagos e recebidos 
pelos agricultores; preços domésticos dos produtos agropecuários; preços no atacado; 
preços ao consumidor; plantio agrícola; produção agropecuária; produção da indústria 
alimentar; comércio varejista alimentar; comércio internacional; prod. e consumo de 
máquinas e equip. agrícolas; produção e consumo de insumos agropecuários; produção 
agrícola e pecuária mundial. 
Notícias: leitura diária de jornais e revistas; 
Análises: Relatório de Inflação do BC; SNIPC; Revista de Política Agrícola; Indicadores 
Agropecuários; LSPA; Custo de Vida e da Cesta Básica. 

 
Coordenador: FERNANDO GAIGER SILVEIRA 

 
Data de Início: 15/03/2014 Data de Finalização: 15/04/2016 

 

Equipe: 
• FERNANDO GAIGER SILVEIRA 
• BRANCOLINA FERREIRA 
• ALEXANDRE ARBEX VALADARES 
• MARCELO GALIZA PEREIRA DE SOUZA 

 
Produtos: 

 

• Publicação de 8 Boletins de Conjuntura Agrícola e Agroalimentar durante dois anos (2013 e 2014) 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/03/2014 Data de Finalização: 15/04/2016 
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Projeto P000360/2013 - Planejamento, lançamento e implementação de Programa Social de 
Transferência de Renda na República de Cabo Verde 

 

Objetivo:                Auxiliar o Governo de Cabo Verde, por meio de uma matriz de propostas e projeções, 
no planejamento e implementação de Programa Social de Transferência de Renda 
no país.  
Elaboração de um Programa de Transferência de Renda Condicionada e Elaboração de 
um registro unificado a partir do qual possa se articular o regime de proteção social de 
Cabo Verde. 

 
Justificativa: Programas de Transferência de Renda (PTR), amplamente adotados em países em 

desenvolvimento, em muitos casos geram efeitos positivos no combate à pobreza, 
promoção da segurança alimentar, e melhora nos níveis de escolaridade e saúde 
infantil aliado a outras políticas de desenvolvimento social e mediante uma 
capacidade administrativa bem desenvolvida, os PTRs tem potencial de romper 
ciclos de pobreza intergeracionais. 

 
 

Metodologia: Revisão Bibliográfica; 
- Revisão das boas práticas a serem usadas como referencial para a análise das 
capacidades institucionais necessárias para o planejamento e implementação de 
programas de transferência de renda; 
- Revisão de documentos importantes dentre aqueles que regulamentam a entrega de 
benefícios sociais em nível nacional; 
- Entrevistas com pessoas e grupos diretamente envolvidos com o sistema de proteção 
social de Cabo Verde; 
- Análise de dados primários já existentes. 

 
Coordenador: RAFAEL GUERREIRO OSORIO 

 
Data de Início: 01/10/2013 Data de Finalização: 31/07/2014 

 
Equipe: 

• FERNANDO GAIGER SILVEIRA 
 

Produtos: 
 

• Desenho de propostas para criação de Registro Unificado para os Programas de Proteção Social em 
Cabo Verde - Produto do Servidor 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2013 Data de Finalização: 31/07/2014 
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Projeto P000361/2013 - Juventude rural: os sentidos da permanência no campo 
 

Objetivo: Compreender as motivações e os significados da permanência dos jovens brasileiros e 
das jovens brasileiras no campo. 
Compreender os significados da permanência dos/as jovens no campo, investigar seus 
projetos vida e suas perspectivas para o futuro. 

 
Justificativa: A migração de jovens de origem rural para as cidades faz parte de um movimento 

demográfico geral, reflexo do processo de urbanização das sociedades 
contemporâneas. Por conta disso, este movimento é, muitas vezes, naturalizado. Na 
dicotomia campo versus cidade, o rural aparece sempre como símbolo do atraso; a 
cidade, ao contrário, o lugar do moderno, o lugar para onde os jovens naturalmente 
querem ir. 

 
Metodologia: A pesquisa a ser realizada pretende articular quatro principais estratégias: 

1) Seleção e sistematização da bibliografia sobre a juventude rural, sucessão no campo 
e migração campo-cidade; 
2) Participação em seminários, oficinas de trabalho e eventos cujo tema seja a 
juventude rural; 
3) Identificação das principais tendências migratórias campo-cidade e cidade-campo a 
partir de bases de dados secundárias, em especial os Censos Demográficos de 2000 e 
2010 e as PNADs mais recentes; 
4) Busca sistemática de dados primários por meio de observação e entrevistas abertas, 
estruturadas e semiestruturadas. 

 
Coordenador: ALEXANDRE ARBEX VALADARES 

 
Data de Início: 25/11/2013 Data de Finalização: 25/11/2014 

 

Equipe: 
• MARCELO GALIZA PEREIRA DE SOUZA 
• ALEXANDRE ARBEX VALADARES 
• BRANCOLINA FERREIRA 
• FERNANDO GAIGER SILVEIRA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Capítulo de livro do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 25/11/2013 Data de Finalização: 25/11/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 25/11/2013 Data de Finalização: 25/11/2014 
 
 
CODIG - COORDENAÇÃO DE IGUALDADE DE GÊNERO E DE RAÇA 
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CODIG - COORDENAÇÃO DE IGUALDADE DE GÊNERO E DE RAÇA 
 
Projeto P0027/2013 - Acompanhamento e Análise de Políticas de Igualdade Racial 

 

Objetivo: Analisar a execução e evolução das políticas voltadas ao enfrentamento ao racismo e 
à promoção da igualdade racial, especialmente na administração pública federal. 

 
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  o executivo federal tem apresentado mais ações voltadas à redução 
das desigualdades raciais, em que pese suas limitações e fragmentação. 

 
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. 

 
Coordenador: TATIANA DIAS SILVA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• FERNANDA LIRA GOES 
• JOSENILTON MARQUES DA SILVA 
• MILKO MATIJASCIC 
• TATIANA DIAS SILVA 

 
Produtos: 

 

• capítulo Igualdade Racial 
 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000176/2013 - Vulnerabilidade, Direitos Humanos e Proteção Social 
 
 

Objetivo: Verificar como se dá o atendimento da seguridade no Brasil e numa perspectiva 
internacional comparada, buscando verificar o alcance e os limites do atendimento 
para as populações mais vulneráveis, por quesitos de gênero e raça, por exemplo, e 
como a seguridade pode apoiar o desempenho da economia com consolidação do 
bem-estar para gerar um modo de regulação que permita um desenvolvimento 
sustentado e sustentável. 

 
Justificativa: As populações mais vulneráveis, caracterizáveis por questões de gênero, raça, 

deficiência ou étnicos são os que possuem piores condições de vida. Em  grande 
medida, isso se reflete no acesso à cidadania cuja contrapartida mais saliente é a 
coberta por parte dessa população das políticas que compõem a seguridade social. 
Entender os problemas envolvidos e as possibilidade de atuação é essencial para gerar 
novos modos de regulação com vistas a promover o de desenvolvimento. 

 
Metodologia: Um estudo dessa natureza requer a utilização combinada de várias metodologias 

combinadas, a saber: 
 

- Revisão bibliográfica e documental dos conceitos de direitos humanos e 
desenvolvimento humano numa perspectiva teórica sob o prisma multilateral e da 
regulação; 

 
- Estudo de bases de dados internacionais comparadas da OIT, OCDE, UNESCO, OMS 
ou AISS para verificar o grau de atendimento de populações mais vulneráveis. Para o 
caso brasileiros serão utilizados dados da PNAD, POF ou SIPS; 

 
- Sistematização de resultados num formato sinóptico  para explicitar as possíveis 
estratégias de desenvolvimento em simbiose com  direitos humanos; e

 
- Foco em  temas; agenda multilateral, impactos para o desenvolvimento, seguridade 
dinâmica. 

 
Coordenador: MILKO MATIJASCIC 

 
Data de Início: 10/01/2014 Data de Finalização: 15/10/2015 

 
Equipe: 

• MILKO MATIJASCIC 
 

Produtos: 
 

• Artigo versando sobre a seguridade social dinâmica como novo paradigma de proteção social e um 
direito humano para integrar os novos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Artigo versando sobre a proteção social como direito humano e sua aderência à promoção do 
desenvolvimento 

 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/04/2014 Data de Finalização: 31/10/2014 
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• Artigo versando sobre a proteção social como direito humano a compor os novos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 

 

Tipo: 
 

Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 7 

 

Data de Início: 10/01/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/01/2014 Data de Finalização: 05/09/2015 
 

• Apresentação de seminários em grupos de análise e conjuntura 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
 
 
Projeto P000204/2013 - Uma década de ações afirmativas no ensino superior 

 

Objetivo: Analisar a implementação de ações afirmativas para população negra no ensino 
superior 
Objetivos intermediários: 
Considerar aspectos relacionados com o ingresso, permanência e desempenho dos 
estudantes, impacto institucional, marcos legais, dados socioeconômicos e assistência 
estudantil; 
Realizar apreciação específica sobre o Prouni. 

 
Justificativa: As ações afirmativas para ingresso no ensino superior, que se iniciaram com a 

experiência da UERJ em 2000, foram difundindo-se ao longo da última década, 
incorporando outros formatos e critérios. 

 
 

Metodologia: Analisar a implementação das ações afirmativas no ensino superior, em seus 
diferentes aspectos: 
- Modalidades de ações afirmativas; 
- Dados socioeconômicos; 
- Impacto institucional; 
- Assistência estudantil; 
- Desempenho dos alunos; 
- Resultados do PROUNI. 

 
Coordenador: TATIANA DIAS SILVA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• JOSENILTON MARQUES DA SILVA 
• TATIANA DIAS SILVA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000205/2013 - Análise estratégica de indicadores das desigualdades raciais e de bem-estar 
da população negra no Brasil" – Cooperação IPEA/SEPPIR 

 

Objetivo: Produzir informações sobre as desigualdades raciais e bem-estar da população negra e 
elaborar recomendações para o aperfeiçoamento e orientar o uso e tratamento 
de dados. 

 
Justificativa: O referido esforço de acesso à análise e tratamento de dados se alinha a um dos 

atuais desafios prioritários da SEPPIR/PR, que é o de constituir um Sistema de 
Monitoramento das Políticas de Promoção da Igualdade Racial. 

 
Metodologia: O esforço conjunto será dividido em duas grandes estratégias: Análise de 

levantamentos sociodemográficos; e Análise de Registros Administrativos. Essas duas 
grandes estratégias atravessam um conjunto de Metas a serem alcançadas 
conjuntamente por SEPPIR e IPEA. Cada atividade será realizada com base em 
três fases. 

 
Coordenador: TATIANA DIAS SILVA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• TATIANA DIAS SILVA 
• FERNANDA LIRA GOES 
• JOSENILTON MARQUES DA SILVA 
• MILKO MATIJASCIC 

 
Produtos: 

 

• Dados e indicadores com base em levantamentos sociodemográficos sobre a população negra 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Dados e indicadores com base em registros administrativos. Área - mercado de trabalho e 
empreendedorismo, saúde integral da população negra, Ensino Superior e Ações Afirmativas 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relatórios sobre a Situação Social da População Negra por Estados 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Colaborar no Desenvolvimento da Plataforma DataSEPPIR 
 

Tipo: 
 

Representação do IPEA junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000229/2013 - Acompanhamento e análise de políticas de igualdade de gênero 
 

Objetivo: 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, além de reflexões sobre temas importantes para a política. 

 
Justificativa: Uma das missões institucionais do Ipea consiste em diagnosticar problemas, 

acompanhar e avaliar os efeitos das políticas destinadas a combater as desigualdades 
sociais. Neste sentido, o projeto Políticas Sociais: Acompanhamento e Análise é de 
grande importância para a instituição, seus produtos vêm preenchendo o espaço 
deixado pela carência de informações e análises sistemáticas periodicamente 
organizadas sobre a conjuntura das políticas federais no Brasil e os problemas a 
elas relacionados. 

 
Metodologia: De acordo com as definições do Conselho Editorial do periódico, executam-se as 

atividades de levantamento de dados e informações, produção de textos preliminares 
para apoio e subsídio, realização de seminários e/ou oficinas de trabalho internas, 
interlocução com especialistas convidados e gestores das políticas, com vista à 
confecção de um texto-síntese a ser enviado ao Conselho Editorial do periódico. Em 
seguida, finaliza-se o texto de acordo com as orientações do Conselho Editorial e 
sugestões incorporadas a partir da realização de seminários internos. 

 
Coordenador: LUANA SIMOES PINHEIRO 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• NATÁLIA DE OLIVEIRA FONTOURA 
• LUANA SIMÕES PINHEIRO 
• ELIZABETH MARINS 

 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Capítulo de livro do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000314/2013 - Economia dos Cuidados: desigualdades e desafios para a redistribuição do 
trabalho doméstico 

 

Objetivo: Produzir reflexões sobre a (re)organização de um sistema de economia dos cuidados 
na sociedade brasileira frente a um cenário de alterações demográficas, políticas e 
sociais que produzirá efeitos relevantes, tais como: i) redução da oferta de trabalho 
doméstico não remunerado; ii) envelhecimento populacional; e iii) participação 
reduzida do Estado no campo das políticas de cuidados. 

 
Justificativa: Ao longo dos últimos anos, têm crescido, no campo das reflexões sobre gênero e 

divisão sexual do trabalho, a importância do conceito de economia dos cuidados. 
Percebidas ainda como responsabilidades femininas exclusivas, as atividades 
relacionadas ao cuidado (de crianças, idosos, doentes) impõem limites importantes à 
inserção das mulheres nos mais variados campos da vida social, bem como às 
possibilidades de exercício de sua cidadania de forma plena e autônoma. 

 
Metodologia: Levantamento bibliográfico sobre o campo temático, organização de discussões 

internas sobre os diferentes subtemas, exploração dos dados da Pnad e do Censo 
Demográfico. 

 
Coordenador: NATÁLIA DE OLIVEIRA FONTOURA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• NATÁLIA DE OLIVEIRA FONTOURA 
• LUANA SIMÕES PINHEIRO 

 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000315/2013 - Retrato das desigualdades de gênero e raça 

 

Objetivo: 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. O objetivo do Retrato  é tornar tais dados 
acessíveis, sobretudo para quem não tem familiaridade com microdados e pacotes 
estatísticos. Além disso, busca lançar luzes sobre as desigualdades estruturantes da 
sociedade brasileira, bem como acompanhar sua evolução ao longo dos anos. 

 
Metodologia: Produção, pelo Núcleo de Informações Sociais (Ninsoc) da Diretoria de Estudos e 

Políticas Sociais, de todos os indicadores que integram o Retrato das Desigualdades de 
Gênero e Raça 6ª edição, de forma a atualizar as tabelas disponíveis com os dados da 
Pnad 2013. 

 
Coordenador: LUANA SIMÕES PINHEIRO 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
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• LUANA SIMÕES PINHEIRO 
• NATÁLIA DE OLIVEIRA FONTOURA 

 

Produtos: 
 

• Evento de lançamento do Retrato das desigualdades de gênero e raça - 5a. edição e do portal do 
Retrato no site do Ipea 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/05/2014 
 

• Portal do retrato atualizado com a Pnad 2013 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 
média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000338/2013 - Racismo Ambiental 

 

Objetivo: Apresentar um estudo sobre a situação do Racismo Ambiental no Brasil, sensível a 
população negra relacionada com os resíduos sólidos. 

 
Justificativa: No Brasil, a localização do lixo está sujeita à desigualdade racial (Censo 2010, 66% 

dos(as) catadores(as) são negros). Com a previsão de encerramento do despejo de 
resíduos sólidos nos lixões até 2014, pensa-se compreender as alterações imputadas a 
população afetada, como catadores(as) de material reciclável. 

 
Metodologia: Fontes primárias (Censo 2010, grupo de trabalhadores coletores e classificadores de 

lixo e de material reciclável); 
Fontes secundárias; 
Entrevistas; 
Visita ao lixão de Brasília (DF) na Estrutural. 

 
Coordenador: FERNANDA LIRA GOES 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 
Equipe: 

• FERNANDA LIRA GOES 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• participação no CIISC 
 

Tipo: 
 

Representação do IPEA junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

Projeto P000314/2013 - Economia dos Cuidados: desigualdades e desafios para a redistribuição do 
trabalho doméstico 

 

Objetivo: Produzir reflexões sobre a (re)organização de um sistema de economia dos cuidados 
na sociedade brasileira frente a um cenário de alterações demográficas, políticas e 
sociais que produzirá efeitos relevantes, tais como: i) redução da oferta de trabalho 
doméstico não remunerado; ii) envelhecimento populacional; e iii) participação 
reduzida do Estado no campo das políticas de cuidados. 

 
Justificativa: Ao longo dos últimos anos, têm crescido, no campo das reflexões sobre gênero e 

divisão sexual do trabalho, a importância do conceito de economia dos cuidados. 
Percebidas ainda como responsabilidades femininas exclusivas, as atividades 
relacionadas ao cuidado (de crianças, idosos, doentes) impõem limites importantes à 
inserção das mulheres nos mais variados campos da vida social, bem como às 
possibilidades de exercício de sua cidadania de forma plena e autônoma. 

 
Metodologia: Levantamento bibliográfico sobre o campo temático, organização de discussões 

internas sobre os diferentes subtemas, exploração dos dados da Pnad e do Censo 
Demográfico. 

 
Coordenador: NATÁLIA DE OLIVEIRA FONTOURA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• NATÁLIA DE OLIVEIRA FONTOURA 
• LUANA SIMÕES PINHEIRO 

 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000315/2013 - Retrato das desigualdades de gênero e raça 

 

Objetivo: 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. O objetivo do Retrato  é tornar tais dados 
acessíveis, sobretudo para quem não tem familiaridade com microdados e pacotes 
estatísticos. Além disso, busca lançar luzes sobre as desigualdades estruturantes da 
sociedade brasileira, bem como acompanhar sua evolução ao longo dos anos. 

 
Metodologia: Produção, pelo Núcleo de Informações Sociais (Ninsoc) da Diretoria de Estudos e 

Políticas Sociais, de todos os indicadores que integram o Retrato das Desigualdades de 
Gênero e Raça 6ª edição, de forma a atualizar as tabelas disponíveis com os dados da 
Pnad 2013. 

 
Coordenador: LUANA SIMÕES PINHEIRO 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
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Projeto P000339/2013 - Desenvolvimento, trabalho e autonomia econômica na perspectiva das 
mulheres brasileiras 

 

Objetivo: Investigar a inserção e as condições de trabalho das mulheres no mercado informal e 
as possibilidades e limites para a construção de sua autonomia econômica. 

 
Justificativa: No atual cenário de crescimento econômico, a realização de investigações sobre em 

que medida as políticas de promoção do desenvolvimento econômico e de promoção 
da autonomia econômica das mulheres caminham e confluem insere-se na ordem do 
dia. Recoloca-se a questão central, instaurada pelos estudos acerca da relação entre 
mulheres e desenvolvimento, ou sobre em que medida o processo de crescimento 
econômico no modelo atual enfrenta ou reproduz a desigual situação das mulheres 
nas sociedades. 

 
Metodologia: Revisão de literatura 

Pesquisa qualitativa de campo (entrevistas semiestruturadas, visitas exploratórias, 
histórias de vida, grupos de discussão e observação) em três territórios: polo de 
confecções do agreste de Pernambuco; polo industrial de Barcarena/ PA; e setor da 
construção civil na cidade de São Paulo/ SP. 
Análise de dados quantitativos sobre mulheres no mercado de trabalho, autonomia 
econômica e crescimento. 
Análise de políticas públicas. 
A pesquisa qualitativa será liderada pela instituição parceira (SOS Corpo - Instituto 
Feminista para a Democracia) e o trabalho quantitativo será liderado pelo Ipea. 

 
Coordenador: NATÁLIA DE OLIVEIRA FONTOURA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• NATÁLIA DE OLIVEIRA FONTOURA 
• LUANA SIMÕES PINHEIRO 

 
Produtos: 

 
• Relatório com dados quantitativos selecionados sobre o tema mulheres, autonomia econômica e 

desenvolvimento 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 16/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 



356 Ciclo de Planejamento Estratégico do Ipea

COEDU - COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO 
 
Projeto P0021/2013 - Análise do ensino superior privado no Brasil 

 

Objetivo: O objetivo do estudo é fazer uma análise do ensino superior privado no Brasil. 
Pretende-se realizar um breve histórico do setor, com ênfase na emergência de 
grandes grupos atuantes em nível nacional. Também será levado em conta as políticas 
desenvolvidas pelo governo federal nos últimos anos, tais como Prouni e Fies. 

 
Justificativa: Nos últimos anos, o mercado de ensino superior privado passou por profundas 

mudanças. Um forte processo de fusões e aquisições resultou em um mercado 
dominado por poucos grupos, alguns deles estrangeiros. Parte desses grupos está 
listada na Bolsa de Valores, e outros pretendem seguir o mesmo caminho. Além do 
interesse no tema da educação, há também um aspecto interessante a ser 
considerado: a questão do comércio exterior de serviços. 

 
Metodologia: O estudo utilizará prioritariamente informações públicas: demonstrações financeiras, 

comunicados ao mercado e microdados do Censo da Educação Superior do Inep. Pode- 
se considerá-lo como um estudo setorial. 

 
Coordenador: LUIS CLAUDIO KUBOTA 

 
Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• LUIS CLAUDIO KUBOTA 
• DIVONZIR ARTHUR GUSSO 

 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 

Projeto P0053/2013 - Perfil educacional dos jovens brasileiros 
 

Objetivo:                 Como parte do conjunto de estudos relativos à juventude brasileira, serão analisados 
os indicadores de rendimento escolar e o perfil de atividades educacionais dos jovens 
de 15 a 29 anos de idade. 

 
Justificativa: Entre os principais problemas da desigualdade de oportunidades entre os jovens 

estão: baixa qualificação, atraso escolar e qualidade do ensino. As propostas para 
enfrentar o problema variam, mas praticamente todas incluem algum grau de 
transferência de certas responsabilidades pelo ensino básico para o governo federal, 
particularmente aquelas relacionadas a seu financiamento. Entender o perfil dos 
jovens beneficiários passa a ser muito relevante para melhor concepção das políticas. 

 
Metodologia: Estatísticas descritivas com dados das últimas Pesquisa Nacional por Amostras de 

Domicílios (PNADs). 
 

Coordenador: LUIS FELIPE BATISTA DE OLIVEIRA 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/07/2014 
 

Equipe: 
• LUIS FELIPE BATISTA DE OLIVEIRA 

 
Produtos: 
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COEDU - COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO 
 
Projeto P0021/2013 - Análise do ensino superior privado no Brasil 

 

Objetivo: O objetivo do estudo é fazer uma análise do ensino superior privado no Brasil. 
Pretende-se realizar um breve histórico do setor, com ênfase na emergência de 
grandes grupos atuantes em nível nacional. Também será levado em conta as políticas 
desenvolvidas pelo governo federal nos últimos anos, tais como Prouni e Fies. 

 
Justificativa: Nos últimos anos, o mercado de ensino superior privado passou por profundas 

mudanças. Um forte processo de fusões e aquisições resultou em um mercado 
dominado por poucos grupos, alguns deles estrangeiros. Parte desses grupos está 
listada na Bolsa de Valores, e outros pretendem seguir o mesmo caminho. Além do 
interesse no tema da educação, há também um aspecto interessante a ser 
considerado: a questão do comércio exterior de serviços. 

 
Metodologia: O estudo utilizará prioritariamente informações públicas: demonstrações financeiras, 

comunicados ao mercado e microdados do Censo da Educação Superior do Inep. Pode- 
se considerá-lo como um estudo setorial. 

 
Coordenador: LUIS CLAUDIO KUBOTA 

 
Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• LUIS CLAUDIO KUBOTA 
• DIVONZIR ARTHUR GUSSO 

 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 

Projeto P0053/2013 - Perfil educacional dos jovens brasileiros 
 

Objetivo:                 Como parte do conjunto de estudos relativos à juventude brasileira, serão analisados 
os indicadores de rendimento escolar e o perfil de atividades educacionais dos jovens 
de 15 a 29 anos de idade. 

 
Justificativa: Entre os principais problemas da desigualdade de oportunidades entre os jovens 

estão: baixa qualificação, atraso escolar e qualidade do ensino. As propostas para 
enfrentar o problema variam, mas praticamente todas incluem algum grau de 
transferência de certas responsabilidades pelo ensino básico para o governo federal, 
particularmente aquelas relacionadas a seu financiamento. Entender o perfil dos 
jovens beneficiários passa a ser muito relevante para melhor concepção das políticas. 

 
Metodologia: Estatísticas descritivas com dados das últimas Pesquisa Nacional por Amostras de 

Domicílios (PNADs). 
 

Coordenador: LUIS FELIPE BATISTA DE OLIVEIRA 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/07/2014 
 

Equipe: 
• LUIS FELIPE BATISTA DE OLIVEIRA 

 
Produtos: • Produto 1 

 

Tipo: 

 
 
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
 
 
Projeto P0054/2013 - Perfil dos beneficiários do Programa Mais Educação e relações com o Programa 
Bolsa Família 

 

Objetivo: Estudar as relações entre jornada escolar e desempenho dos estudantes beneficiários 
do programa. 

 
Justificativa: Uma eventual atenuação das disparidades educacionais reflete positivamente na 

distribuição de renda. Frequentemente os formuladores de política tentam melhorar as 
condições de ensino dos alunos mais vulneráveis. como por meio da ampliação da 
jornada escolar, por exemplo. Esse estudo se justifica pela necessidade de se entender 
se o foco nos alunos do PME seria  adequado. 

 
Metodologia: Descrição dos programas e viabilidade de integração das bases do cadastro único, 

censo escolar e PME para entender futuros desdobramentos. 
 

Coordenador: LUIS FELIPE BATISTA DE OLIVEIRA 
 

Data de Início: 03/03/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
 

Equipe: 
• LUIS FELIPE BATISTA DE OLIVEIRA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 03/03/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P0066/2013 - Oportunidades de formação profissional para os jovens brasileiros 
 

Objetivo: Verificar em que medida os jovens brasileiros têm acesso à formação profissional, em 
nível técnico ou superior, mediante o mapeamento da oferta e a estimação da 
demanda potencial. 

 
Justificativa: As desigualdades socioeconômicas e regionais afetam diretamente o acesso da 

população à educação escolar. Parcela considerável da desigualdade de acesso à 
educação formal pode ser atribuída às desiguais condições de oferta de ensino. 
Pretende-se com este estudo identificar onde se encontram os desequilíbrios entre 
oferta e demanda por formação profissional, de modo a contribuir para o redesenho 
de programas e ações voltados à formação profissional dos jovens brasileiros. 

 
Metodologia: O estudo compreende duas etapas distintas. Na primeira, serão coletados dados 

administrativos referentes à oferta de vagas pelas instituições de ensino, públicas e 
privadas, nos níveis técnico (médio) e superior, no intuito de mapear sua distribuição 
segundo as microrregiões e os municípios. Num segundo momento, serão levantadas 
as demandas potenciais de formação na faixa etária de 15 a 29 anos, considerando-se 
para tanto o nível educacional deste grupo etário, segundo os recortes territoriais 
mencionados, desagregado pelas variáveis renda, etnia/cor e nível de ocupação. 

 
Coordenador: PAULO ROBERTO CORBUCCI 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• PAULO ROBERTO CORBUCCI 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Capítulo de livro do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000331/2013 - Diagnóstico Social, Econômico e Cultural das populações atingidas por 
barragens 

 

Objetivo:                Construir uma metodologia para a realização de diagnóstico social, econômico e 
cultural das populações e áreas atingidas por barragens, com intuito de subsidiar 
ações e políticas públicas do Governo Federal voltadas a este público. 

 

 
 
 

Justificativa: O projeto é uma demanda da Secretaria-Geral da Presidência da República ao Ipea, que 
visa cumprir um acordo assinado pelo Governo Federal com o Movimento dos 
Atingidos por Barragens (MAB), onde está previsto a construção de uma metodologia 
para a realização do diagnóstico da dívida social do Estado Brasileiro com os atingidos, 
objetivando subsidiar ações para sua reparação. 

 
Metodologia: Estabelecimento de interlocução com os atores sociais e governamentais envolvidos 

na temática dos impactos às populações atingidas por barragens. 
Oficina para definição do conceito de "Dívida social do estado brasileiro com os 
atingidos por barragens", com a participação da SG-PR, MAB e Ipea. 
Elaboração de um questionário para aplicação junto aos atingidos por barragens. 
Elaboração dos instrumentos para coleta de dados qualitativos. 
Pré-teste do questionário e instrumentos qualitativos em três locais diferentes. 
Levantamento de custos médios para aplicação da metodologia em uma barragem. 
Descrição da metodologia: etapas, instrumentos, manual de aplicação do 
questionário, indicadores, roteiros de relatórios, e orientação de como executá-la. 

 
Coordenador: EDUARDO LUIZ ZEN 

 
Data de Início: 09/05/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• EDUARDO LUIZ ZEN 
 

Produtos: 
 

• Relatório final com a descrição da metodologia 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 09/05/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000333/2013 - Acompanhamento e análise de políticas de Educação 
 

Objetivo: Oferecer subsídios a formuladores, gestores e avaliadores das políticas públicas na 
área de educação, assim como a profissionais acadêmicos vinculados à área. 
Acompanhamento das políticas e programas educacionais sob a responsabilidade do 
MEC. 
Monitoramento da situação educacional no Brasil. 

 
 

Justificativa: Produzir estudos sobre o desenvolvimento brasileiro, oferecendo elementos para o 
acompanhamento, avaliação e formulação de políticas públicas, são funções do IPEA. 
No campo social, uma das missões consiste em “diagnosticar problemas, acompanhar 
e avaliar os efeitos das políticas destinadas a combater as desigualdades sociais”. 
Assim, o projeto Políticas Sociais: Acompanhamento e Análise vêm contribuir com 
informações e análises sobre a conjuntura das políticas sociais, incluindo a educação. 

 
Metodologia: A partir das orientações emanadas do Conselho Editorial do Boletim Políticas Sociais – 

acompanhamento e análise, são realizados levantamentos de dados e informações 
para a elaboração de uma versão preliminar do capítulo de educação. Submetida tal 
versão ao Conselho, são apresentadas sugestões à equipe responsável pela 
elaboração do texto, a partir das quais se elabora uma segunda versão. Ao longo 
desse processo, são realizados seminários internos com eventual participação de 
especialistas e gestores públicos, com vista ao aprimoramento do texto final a ser 
encaminhado ao Conselho Editorial. 

 
Coordenador: DIVONZIR ARTHUR GUSSO 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• EDUARDO LUIZ ZEN 
• DIVONZIR ARTHUR GUSSO 
• LUIS FELIPE BATISTA DE OLIVEIRA 
• PAULO ROBERTO CORBUCCI 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Capítulo de livro do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000373/2013 - Prêmio Bolsa Família e Educação 
 

Objetivo: Estabelecer em parceria com o MDS, INEP e Fundação Lehmann um prêmio a respeito 
de estudos sobre Bolsa Família e Educação. Difundir dados e informações junto à 
comunidade acadêmica brasileira e à sociedade em geral, dando reconhecimento aos 
métodos, técnicas e resultados desenvolvidos e aos ganhos de compreensão dos 
efeitos do PBF na política educacional, valorizando os trabalhos que contribuam para 
o avanço das políticas públicas e melhoria na educação. 

 
Justificativa: Estímulo a pesquisa acerca dos temas relativos aos resultados e impactos do 

Programa Bolsa Família sobre o desenvolvimento educacional de crianças e de 
adolescentes acompanhados por meio das condicionalidades do Programa. 

 
Metodologia: Proposta de Edital; 

Revisão sobre bases de dados elaboradas pela Senarc/MDS e INEP. 
 
 

Coordenador: LUIS FELIPE BATISTA DE OLIVEIRA 
 

Data de Início: 26/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• LUIS FELIPE BATISTA DE OLIVEIRA 

 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Representação do IPEA junto a outras instituições 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 26/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000383/2013 - Análise prospectiva dos recursos docentes na educação básica 
 

Objetivo: Compreender a dinâmica de constituição e reprodução dos recursos docentes 
empregados no ensino fundamental e médio do Brasil e suas tendências no médio e 
longo prazos e construir uma matriz prospectiva de disponibilidade de recursos 
docentes no Sistema Escolar Brasileiro para subsidiar as respectivas políticas públicas. 

 
Justificativa: Escasseiam na literatura brasileira estudos prospectivos sobre as dimensões e a 

dinâmica de movimentação de recursos docentes. Apesar de se manterem estáveis as 
matrículas, o copo docente aumenta 2% ao ano, com mudanças em suas idade média, 
níveis de escolaridade e padrões de qualificação profissional). Conquanto titulação 
formal não afete o desempenho escolar, qualificação e comportamento docente 
afetam, os resultados do ensino, exigindo o redesenho de políticas públicas mais 
eficazes. 

 
Metodologia: Empregar os dados dos Censos da Educação, da RAIS e da PNAD para construir uma 

matriz de disponibilidade de recursos docentes. Num segundo momento, esta matriz 
seria objeto de simulações ensaiando as relações entre suas variáveis com as dos 
fluxos escolares presentes e futuros, com vistas a estimar os fluxos de entradas e 
saídas do estoque em função dos requerimentos do sistema escolar. A consistência 
da  matriz seria testada, em cooperação com Secretarias de Educação em quatro U. 
Finalmente, seriam estimadas as demandas por diferentes tipos de recursos docentes 
e/ou as áreas críticas de intervenção sobre os perfis de qualificação docente ou sobre 
os padrões de utilização dessas disponibilidades. 

 
Coordenador: DIVONZIR ARTHUR GUSSO 

 
Data de Início: 15/01/2014 Data de Finalização: 19/06/2015 

 

Equipe: 
• DIVONZIR ARTHUR GUSSO 

 
Produtos: 

 

• Produto 3 - Nota Técnica Características dos Recursos Docentes da Educação Básica no Brasil 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/10/2014 Data de Finalização: 12/11/2014 
 

• Produto 1 - Relatório parcial com resultados analíticos 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/02/2014 Data de Finalização: 05/08/2014 
 

• Produto 2 - Relatório Final - matriz analítica e prospectiva 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 21/07/2014 Data de Finalização: 19/05/2015 
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Projeto P00001/2014 - Tecnologias da Informação e Comunicação e Educação 
 

Objetivo:               Identificar os padrões de emprego de TIC no processo de ensino-aprendizagem no 
ensino fundamental e médio e de percepção de suas possibilidades na qualificação 
desses processos. 

 
Justificativa: As tecnologias da informação e comunicação afetam diversas dimensões da vida 

moderna., notadamente a educação. Contudo não temos evidências de que, no 
Brasil, de que sua presença nas escolas venha melhorando o desempenho dos alunos 
por não estar em esses meios articulados a uma proposta pedagógica coerente. Não 
obstante, a existência de uma infraestrutura de informática nas escolas ainda pode 
representar um importante mecanismo de inclusão digital e de melhoria da educação. 

 
Metodologia: Pesquisa bibliográfica sobre TICs e educação, inclusive legislação; 

·Entrevistas junto a Diretores, Coordenadores, Professores e Alunos de instituições de 
ensino de Brasília, que utilizem as TICs em suas atividades pedagógicas. 
·Regravação destas entrevistas. 
·Análise multivariada dos microdados da TIC Educação; 
·Análise dessas tendências no Brasil e no mundo; 
·Análise dos instrumentos de políticas públicas empregados em outros países e no 
Brasil visando fomentar o uso consciente de TICs na educação. 

 
Coordenador: LUIS CLAUDIO KUBOTA 

 
Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 19/06/2015 

 
Equipe: 

• LUIS CLAUDIO KUBOTA 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 - Relatório Parcial com resultados preliminares 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 25/12/2014 
 

• Produto 2 - Relatório Final de Conclusões e Recomendações 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/01/2015 Data de Finalização: 19/06/2015 
 
 
COSAU - COORDENAÇÃO DE SAÚDE E CULTURA 



364 Ciclo de Planejamento Estratégico do Ipea

COSAU - COORDENAÇÃO DE SAÚDE E CULTURA 
 
Projeto P000198/2013 - Avaliação das Filas para Acesso ao Sistema Único de Saúde - SUS 

 

Objetivo: Estudar os aspectos econômicos das filas em saúde. 
 

Justificativa: Existem consideráveis dificuldades de acesso aos serviços de saúde no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS, o que contraria a Constituição Federal e os princípios 
básicos de integralidade, universalidade, e equidade do SUS. Parte das dificuldades 
decorre da existência de filas com tempos de espera muito longos, e imprevisíveis. O 
estudo avalia se está sendo efetivado o acesso com qualidade, humanizado e 
tempestivo da população ao sistema público de saúde brasileiro. 

 
Metodologia: O projeto envolve análises relacionadas aos parâmetros das filas, a análise das 

desigualdades de acesso, avaliações epidemiológicas e análise demográfica das filas 
para acesso ao SUS. Pretende-se utilizar as informações disponíveis no Datasus e 
aquelas provenientes de outras fontes eventuais como a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios PNAD do IBGE (Suplemento Saúde) para fazer uma avaliação 
descritiva das razões para a demora para atendimento ou para o não atendimento no 
SUS. 

 
Coordenador: ALEXANDRE MARINHO 

 
Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• ALEXANDRE MARINHO 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Produto 2: Membro da Câmara Técnica Nacional de Ética e Pesquisa em Transplantes do Ministério da 
Saúde, conforme Portaria MS/SAS 684 de 10/12/2010, publicada no DOU 237 de 13/12/2010, seção 2 
p.34. 

Tipo: 
 

Representação do IPEA junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000207/2013 - Avaliação de Eficiência em Ações, Sistemas e Programas Governamentais 
 

Objetivo: Pretende-se, por determinação explícita da Presidência do IPEA, avaliar a eficiência de 
instâncias organizacionais de nossa Instituição e analisar a eficiência de Ações, 
Sistemas e Programas Governamentais. Pretende-se dar ênfase especial aos setores 
de saúde, educação, esportes e arrecadação de tributos, de acordo com  a 
disponibilidade de dados. 

 
Justificativa: A avaliação da eficiência das Ações, Sistemas e Programas de Governo (ASPG) justifica- 

se no imperativo constitucional, de acordo com a EC 19/98, Art. 3º, que torna a 
avaliação de eficiência um dever para pesquisadores e agentes de governo. Trata-se 
de prioridade explícita da Presidência da República, da SAE, e da Presidência do IPEA. 

 
Metodologia: Estimar a eficiência relativa de instâncias de governo e do IPEA ao longo do tempo 

(séries temporais) ou comparando unidades correlatas entre si, no que se refere à 
capacidade de produção de produtos, de bens, de serviços, de geração de 
oportunidades e de arrecadação, dados os escassos recursos materiais e humanos 
disponíveis. 

 
Coordenador: ALEXANDRE MARINHO 

 
Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• ALEXANDRE MARINHO 

 
Produtos: 

 

• Produto 3 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Produto 3: Apresentação de Resultados do Projeto para o Presidente do IPEA e em Reuniões da 
Diretoria Colegiada do IPEA. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000231/2013 - Planejamento de Recursos Humanos no SUS 
 

Objetivo: Recursos humanos são um fator essencial em qualquer sistema de saúde. Esse projeto 
tem como objetivo investigar questões fundamentais para o funcionamento desse 
mercado de trabalho específico. Buscar-se-á identificar os critérios de escassez ou 
excesso da oferta de profissionais, assim como fatores que levam a fixação ou 
migração dos profissionais de saúde como forma de auxiliar o planejamento do SUS. 

 
Justificativa: Conhecer a oferta e demanda por profissionais de saúde é fundamental para o bom 

funcionamento de qualquer sistema de saúde, seja ele com financiamento público 
(como no SUS brasileiro) seja ele com financiamento privado (como o sistema 
americano). As questões levantadas pelo programa Mais Médicos quanto à escassez e 
problemas de fixação de profissionais em regiões remotas (ou periféricas das grandes 
cidades) demanda um conhecimento mais profundo para a orientação da política 
pública. 

 
Metodologia: Identificação dos profissionais de saúde nos registros administrativos identificando a 

quantidade total de vínculos e horas contratadas. 
Survey dos modelos/métodos utilizados em outros sistemas de saúde/países para 
avaliar a adequação entre oferta e demanda desses profissionais. 

 
Coordenador: MATHEUS STIVALI 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• MATHEUS STIVALI 
• LUCIANA MENDES SANTOS SERVO 
• ROBERTA DA SILVA VIEIRA 

 
Produtos: 

 

• Regulação do Trabalho em Saúde - Responsável: Matheus 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Avaliação dos vínculos trabalhistas de profissionais da saúde: RAIS e CNES - Responsáveis Luciana e 
Roberta 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000232/2013 - Fluxos Financeiros e Coordenação Federativa no SUS 
 

Objetivo: Identificar aperfeiçoamentos possíveis para as regras de transferências de recursos e 
informações relativas à política de saúde entre os três níveis da federação. 
Consolidar a produção normativa do MS relacionado às regras de transferências a 
outros entes. 

 
Justificativa: A organização descentralizada do SUS fornece uma série de benefícios, contudo há um 

trade-off de que muitas das informações dos municípios não são consolidadas em 
nível nacional (ex: compra de medicamentos) prejudicando o planejamento do 
sistema como um todo. É necessário coordenar o fluxo de informações e os fluxos 
financeiros, desenhando mecanismos de incentivo, de forma que a política 
descentralizada seja eficiente. 

 
Metodologia: Consolidação dos normativos de transferências sobre políticas específicas. 

Análise de dados de transferências de recursos (obrigatórias e voluntárias) e 
execução da política. 
Análise de mecanismos de transferência e formas de pagamento adotadas em outras 
políticas e outros países. 

 
Coordenador: MATHEUS STIVALI 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• MATHEUS STIVALI 
• ROBERTA DA SILVA VIEIRA 

 

Produtos: 
 

• Mecanismos de transferência e incentivos na Atenção Básica - Responsável: Roberta Vieira 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Orçamento de Saúde e Transferências Obrigatórias - Responsável: Matheus Stivali 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000228/2013 - Acesso a serviços de saúde 
 

Objetivo: Avançar na compreensão sobre o acesso da população aos serviços de saúde, levando- 
se em conta o papel do setor privado. Neste sentido, interessa saber como a 
organização do sistema público de saúde e do sistema privado e suas interações 
afetam o acesso aos serviços de saúde pela parte das pessoas que depende 
exclusivamente do SUS e pela parte que conta também com acesso via sistema 
privado, não se esquecendo de considerar o papel do Estado como regulador do 
sistema de saúde como um todo. 

 
Justificativa: A atual gestão federal elegeu o acesso como tema central de sua agenda, mas, apesar 

de parecer restringir-se ao SUS ao discutir o tema, continua a elaborar propostas que 
embutem incentivos para a ampliação do setor privado suplementar. Assim, insere-se 
esse objeto de pesquisa que pode não estar contemplado no debate governamental, 
mas cuja compreensão poderá ser objeto de interlocução e atuação mais qualificada 
do Ipea no debate sobre o sistema de saúde brasileiro. 

 
Metodologia: A primeira fase da pesquisa é baseada numa revisão da literatura tendo por objetivo 

analisar os efeitos conhecidos sobre a coexistência de um setor privado duplicado de 
forma suplementar ao sistema público sobre o acesso da população aos serviços de 
saúde. A segunda fase é baseada numa análise dos dados existentes para discutir 
acesso e atenção à saúde no sistema de saúde brasileiro. A terceira fase foca questões 
de equidade no acesso e a construção de indicadores de equidade. 

 
Coordenador: EDVALDO BATISTA DE SA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• EDVALDO BATISTA DE SA 
• LUCIANA MENDES SANTOS SERVO 
• MATHEUS STIVALI 

 
Produtos: 

 

• Análise das iniquidades no acesso a serviços de saúde a ser elaborada por Edvaldo Batista de Sá e 
Matheus Stivali 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• COAP e estrutura de oferta de serviços de saúde; a ser elaborado por Luciana Mendes Santos Servo 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Proposta e construção de indicadores de acesso e utilização de serviços de saúde; a ser elaborado por 
Edvaldo Batista de Sá, Luciana Mendes Santos Servo e Matheus Stivali 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000237/2013 - Acompanhamento e análise de políticas de saúde 
 

Objetivo: Analisar a política de saúde no ano de 2013 e ao logo do ano de 2014 levando em 
conta os objetivos e metas definidos nos programas e ações prioritários do Ministério 
da Saúde e no Plano Plurianual (PPA). A análise também considera as diretrizes 
constitucionais de acesso universal e atendimento igualitário e gratuito e, mais 
amplamente, os objetivos econômicos de eficiência e equidade. 

 
Justificativa: O governo federal historicamente tem desempenhado um papel importante na 

formulação e implementação da política de saúde e na redistribuição dos recursos 
financeiros. Contudo, as diretrizes constitucionais de acesso universal e atendimento 
igualitário e integral nem sempre são atingidos e ajustes na política e até mudanças de 
curso às vezes se fazem necessários. Nesse sentido, o acompanhamento da política 
pode contribuir para a tomada de decisões por parte de seus formuladores. 

 
Metodologia: Tendo em conta a estratégia definida pelo governo federal, analisa-se a política de 

saúde e busca-se entender se os seus objetivos estão sendo atingidos usando estudos 
científicos realizados a respeito das diversas políticas e seus resultados, diversas 
fontes de dados (sistemas de informações mantidos pelo MS, pesquisas realizadas 
pelo IBGE etc.) e documentos e/ou informações publicadas pelo MS (relatórios de 
gestão, sítio na internet etc.), pelos conselhos de saúde, pelos tribunais de conta e até 
pela imprensa. 

 
Coordenador: EDVALDO BATISTA DE SA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• EDVALDO BATISTA DE SA 
• ANDREA BARRETO DE PAIVA 
• LUCIANA MENDES SANTOS SERVO 
• MATHEUS STIVALI 
• ROBERTA DA SILVA VIEIRA 

 
Produtos: 

 

• Capítulo de Saúde do BPS; todos os servidores enumerados, além de Elisabeth Diniz Barros e Sergio 
Piola 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Análise das mudanças recentes na política de saúde que afetam a organização e a gestão do sistema 
de saúde; Elisabeth Diniz Barros 

 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
 

• Participação no Conselho Editorial do BPS; Edvaldo Batista de Sá 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000245/2013 - Acompanhamento e análise de políticas de cultura 
 

Objetivo: Acompanhamento das políticas culturais. 
 

Justificativa: É função da coordenação realizar o acompanhamento e assessoramento à esplanada. 
 

Metodologia: Análise de documentos institucionais, normas legais e processos de políticas públicas. 
 

Coordenador: FREDERICO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• FREDERICO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA 

 
Produtos: 

 

• Elaboração do capítulo de cultura BPS 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000247/2013 - Sistema de indicadores de percepção social - Cultura 

 

Objetivo: Elaboração de sistema de indicadores para o acompanhamento da percepção social 
no campo cultural (SIPS). 

 
Justificativa: Necessidade de estabelecer indicadores de acompanhamento dos fenômenos 

culturais do ponto vista da sociedade. 
 

Metodologia: Aplicação de questionário com amostragem aleatória em nível nacional. 
 

Coordenador: FREDERICO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
 

Equipe: 
• FREDERICO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA 

 
Produtos: 

 

• Relatório analítico tendo como referência os dados coletados em campo 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000243/2013 - Financiamento e gasto da saúde: contas-satélites de saúde do Brasil – 7ª fase 
 

Objetivo: Produzir a conta de saúde do setor público para o período 2010 a 2012. 
 

Justificativa: Em 2013 o Grupo Executivo de Contas, instituído pela Portaria Interministerial n. 437 
de março de 2006, percebeu a necessidade de produzir uma análise mais detalhada da 
parcela pública da Conta Satélite de Saúde (CSS) e converte-la em uma publicação 
mais voltada para gestores. Essa antecederá a publicação de toda a CSS, prevista para 
2015. Com isso, será, também, preenchida a lacuna de dois anos sem nenhuma 
publicação de análise da despesa pública de saúde utilizando a metodologia de contas. 

 
 

Metodologia: A partir da metodologia de Contas Nacionais (SCN/93 - ONU) e da metodologia do 
Sistema de Contas Nacionais da OCDE (SHA/OCDE), será produzida a conta de saúde 
do setor público para o período 2010 a 2012. Essa primeira publicação ainda será 
baseada na metodologia de contas  - ano de referência 2000, o que permitirá 
comparações como PIB e com outros indicadores macroeconômicos das contas 
nacionais. Nessa conta de saúde serão detalhados os indicadores de produção e 
realizadas aberturas das despesas finais, utilizando todas as fontes de informações 
disponíveis para análise do gasto e da produção do setor público na área de saúde. 

 
Coordenador: LUCIANA MENDES SANTOS SERVO 

 
Data de Início: 10/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 

 
Equipe: 

• LUCIANA MENDES SANTOS SERVO 
• ANDREA BARRETO DE PAIVA 

 
Produtos: 

 

• Livro contendo a conta de saúde do setor público 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 30/08/2014 
 

• Relatório a conta de saúde do setor público 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Evento para divulgação do livro 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/07/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
 

• Oficina de trabalho com parceiros 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/02/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• Ajudas-memórias das reuniões do grupo executivo de contas 
 

Tipo: 
 

Representação do IPEA junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 
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Projeto P000256/2013 - Necessidade de financiamento do SUS: Atenção Básica 
 

Objetivo: Estudar os custos da atenção básica a partir de uma função custo aplicando técnicas 
de análise econômica. 

 
Justificativa: A atenção básica é estruturada no SUS como a porta preferencial de entrada dos 

usuários do sistema. Em projeto recente sobre a necessidade de financiamento da 
atenção básica verificou-se que há poucos estudos no levantamento do custo da 
atenção básica em termos nacionais. O projeto visa cobrir essa lacuna aplicando 
outras metodologias para levantamento e entendimento do custo da atenção básica. 

 
Metodologia: A partir dos dados cross-section dos municípios brasileiros espera-se aplicar a 

metodologia de analise de fronteira estocástica para estimar a função custo da 
atenção básica. A variável dependente dessa análise será o gasto municipal em 
atenção básica e as variáveis independentes serão os insumos, indicador de preço dos 
insumos, variáveis de produto, qualidade da atenção à saúde  e outras que se julguem 
necessárias conforme o entendimento da metodologia. Há possibilidade de aplicação 
da técnica por mais de um ano. Espera-se obter resposta de eficiência alocativa dos 
insumos e economias de escala assim como os sistemas municipais considerados 
benchmark. 

 
Coordenador: ROBERTA DA SILVA VIEIRA 

 
Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• ROBERTA DA SILVA VIEIRA 

 
Produtos: 

 
• TD sobre o resultado das estimativas de custo da atenção básica utilizando as metodologias 

alternativas consideradas na revisão bibliográfica 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Revisão bibliográfica da literatura sobre metodologias de estimação de custos na atenção primária 
(atenção básica no Brasil) 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
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Projeto P000243/2013 - Participação no Comitê Consultivo Organizado Biblioteca Virtual em 
Economia da Saúde (BVS-Ecos) 

 

Objetivo: Contribuir para avaliação e certificação dos conteúdos das fontes de informação da 
BVS-ECOS, estabelecendo os controles de qualidade e definir critérios de seleção; 
apoiar a promoção da divisão de responsabilidades de cooperação e dos recursos 
disponíveis entre as instituições cooperantes da BVS-ECOS; discutir plano de trabalho 
e o orçamento anual para o desenvolvimento e manutenção da BVS-ECOS. 

 
Justificativa: A BVS-ECOS articula diversas instituições vinculadas à economia da saúde no País. O 

convite para o Ipea participar do Comitê Consultivo é um reconhecimento dos 
trabalhos e da atuação da Instituição nessa área. Além disso, permite conhecer os 
trabalhos que vem sendo realizados pelas instituições participantes e identificar 
parceiros futuros para trabalhos vinculados à economia da saúde. 

 
Metodologia: São realizadas de duas a quatro reuniões ao ano em  que os diversos membros tomam 

decisões a respeito da Biblioteca. 
 

Coordenador: EDVALDO BATISTA DE SA 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• EDVALDO BATISTA DE SA 

 
Produtos: 

 

• Definir arranjo para inclusão dos TDs produzidos pelo Ipea na BVS-ECOS 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000270/2013 - Analise de dados de estabelecimentos de saúde 

 

Objetivo: Consolidar as informações das diferentes bases de dados existentes sobre 
estabelecimentos de saúde no Brasil. 

 
Justificativa: Os prestadores de serviço privados representam uma grande parte dos prestadores 

de serviço no sistema de saúde, seja prestando serviços ao SUS, seja por 
financiamento privado. 
Para uma melhor análise e utilização das informações dos serviços de saúde faz-se 
necessário o desenvolvimento e ou adequação de uma classificação de 
estabelecimentos de saúde existente assim como a consolidação das informações 
acumuladas no CEMPRE e na AMS (IBGE) e no CNES (MS). 

 
Metodologia: Pareamento dos bancos de dados do cadastro de empresas do IBGE (CEMPRE), do 

cadastro de estabelecimentos de saúde do Ministério da Saúde (CNES) e dos dados da 
AMS estrutural e financeira. Serão selecionadas variáveis capazes de gerar indicadores 
que contribuam para obtenção de uma estrutura de classificação de estabelecimentos 
e empresas do setor. 

 
Coordenador: MATHEUS STIVALI 

 
Data de Início: 03/03/2014 Data de Finalização: 04/03/2016 

 

Equipe: 
• MATHEUS STIVALI 
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• LUCIANA MENDES SANTOS SERVO 
 

Produtos: 
 

• Estabelecimentos de Saúde: conceitos e possibilidades de compatibilização 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 03/03/2014 Data de Finalização: 15/12/2014 
 

• Termo de Cooperação para estudo das bases de estabelecimentos de saúde do IBGE e do ministério 
da Saúde 

 

Tipo: 
 

Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 03/03/2014 Data de Finalização: 04/03/2016 
 
 
Projeto P000275/2013 - Financiamento e gasto de saúde: uma análise da execução orçamentária e 
financeira 

 

Objetivo: Acompanhar a discussão acerca do financiamento da saúde, bem como produzir 
análises acerca deste tema no âmbito federal, estadual e municipal, referentes ao ano 
de 2013. 

 
Justificativa: A análise da execução orçamentária financeira federal nos permite verificar o nível de 

execução orçamentária do Ministério da Saúde, as prioridades da política brasileira 
mediante análise de programas e ações, o grau de descentralização dos recursos, bem 
como o cumprimento do mínimo que deve ser aplicado em saúde.  A importância 
atribuída ao Siops com a LC 141/12 apresentará grande impacto na disseminação de 
informações orçamentárias estaduais e municipais, que deverão ser bem exploradas. 

 
Metodologia: As análises da execução orçamentárias e financeiras serão realizadas a partir de dados 

informados no Siga Brasil e por informações disponibilizadas pela SPO do MS, para 
informações federais, bem como pelas informações constantes do SIOPS, para os 
Estados e Municípios. O acompanhamento do financiamento da saúde se dará, dentre 
outras formas, pela participação da Coordenação de Saúde do Ipea na Câmara Técnica 
do Siops e na Comissão para o Financiamento da Saúde - Cofin, do Conselho Nacional 
de Saúde. 

 
Coordenador: EDVALDO BATISTA DE SA 

 
Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• EDVALDO BATISTA DE SA 
 

Produtos: 
 

• Análise da execução orçamentária e financeira da saúde referente ao ano de 2013 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 10/04/2014 
 

• Análise do financiamento de saúde (este produto será realizado por profissional sênior) 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 15/07/2014 
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• Memória das reuniões da Câmara Técnica do Siops 
 

Tipo: 
 

Representação do IPEA junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Memória das reuniões da Cofin/CNS 
 

Tipo: 
 

Representação do IPEA junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000306/2013 - Participação na Rede Interagencial de Informações para a Saúde em 2014 

 

Objetivo: Participar das atividades e na elaboração de produtos da Rede Interagencial de 
Informações para a Saúde (RIPSA). 

 
Justificativa: Justificativa 

A equipe da Disoc participa dos Comitê de Gestão de Indicadores (CGI) Demográficos, 
Socioeconômicos e de Recursos, sendo responsável pela coordenação do CGI 
Socioeconômicos e elaboração de indicadores, bem como pelo cálculo de dois 
indicadores de recursos. Além disso, participa da Oficina Técnica Interagencial (OTI), 
principal instância da Ripsa, que reúne diversas instituições, entre elas, a Organização 
Pan-americana de Saúde e o Ministério da Saúde (http://www.ripsa.org.br). 

 
Metodologia: Cabe ao Ipea estimar ou preparar as bases para cálculo dos indicadores 

socioeconômicos provenientes da PNAD ou do Censo Demográfico, trabalho que 
envolve o Ninsoc. Responde, também, por dois indicadores (E7 e E8) do CGI Recursos. 
Esses compõem a publicação anual da Ripsa - Indicadores e Dados Básicos de Saúde 
(IDB), disponibilizado em papel e no site do Datasus. 
A metodologia de trabalho envolve estimativas de indicadores do IDB e proposição e 
discussão de novos indicadores em reunião com todos os membros de cada CGI. Após 
sua validação, esses indicadores são apresentados na OTI e, se aprovados, passam a 
ser calculados para compor o IDB. Em alguns momentos há constituição de comitês 
para trabalhar temas específicos, como, por exemplo, recursos humanos em saúde, 
idosos, gestão etc. 

 
Coordenador: LUCIANA MENDES SANTOS SERVO 

 
Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• LUCIANA MENDES SANTOS SERVO 
• ANDREA BARRETO DE PAIVA 

 
Produtos: 

 

• Ajudas-memórias das reuniões 2014 
 

Tipo: 
 

Representação do IPEA junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Organização de bases e cálculo de indicadores socioeconômicos 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/10/2014 
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• Revisão das fichas de qualificação indicadores existentes 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Organização de bases e cálculo dos indicadores de recursos 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
 

• Apresentação na 28a OTI 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Apresentação na 29a OTI 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
 
 
Projeto P000394/2013 - Participação social nas políticas culturais 

 

Objetivo: Elaborar reflexões a respeito dos processos de institucionalização da participação 
social nas políticas culturais. 

 
Justificativa: A coordenação de saúde e cultura da DISOC tem participação  direta no processo 

de formulação das políticas culturais. 
 

Metodologia: Gerar relatórios e gráficos. 
 

Coordenador: FREDERICO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
 

Equipe: 
• FREDERICO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
COSEG - COORDENAÇÃO SEGURIDADE SOCIAL E DEMOGRAFIA 
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COSEG - COORDENAÇÃO SEGURIDADE SOCIAL E DEMOGRAFIA 
 
Projeto P000100/2013 - Cobertura previdenciária dos jovens revisitada 

 

Objetivo: Analisar a cobertura previdenciária dos jovens entre os anos de 2002 e 2012, período 
marcado pela forte ampliação da cobertura da PEA como um todo. 

 
Metodologia: Análise de dados de diferentes Pnads e bases de dados do Ministério da Previdência 

Social. 
 

Coordenador: LEONARDO ALVES RANGEL 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• LEONARDO ALVES RANGEL 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Capítulo de livro do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000101/2013 - A cobertura previdenciária da PEA de 2002 a 2012 

 

Objetivo: Espera-se com este estudo apresentar dados sobre a cobertura previdenciária da PEA 
entre 2002 e 2012, bem como tentar identificar os eventuais efeitos das políticas de 
inclusão previdenciária nesse movimento de ampliação da cobertura observado nos 
últimos anos. 

 
Justificativa: O período que vai de 2002 a 2012 pode ser destacado pelo forte crescimento do 

emprego formal e elevação da cobertura previdenciária da PEA como um todo. Em 
paralelo a isso, na segunda metade da década de 2000, o Governo Federal adotou 
uma série de medidas com objetivo de incentivar a busca pelos indivíduos de sua 
filiação e contribuição à previdência social. 

 
Metodologia: Análise exploratória de dados da PNAD e, eventualmente, de dados administrativos do 

MPS. 
 

Coordenador: LEONARDO ALVES RANGEL 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
 

Equipe: 
• LEONARDO ALVES RANGEL 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000177/2013 -  Acompanhamento e Análise de  Políticas de Assistência Social 
 

Objetivo: Objetivo Geral: 
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 na área de Assistência Social. 

Objetivos Intermediários: 

Acompanhamento e análise permanentes das políticas sociais no âmbito do governo 
federal. 
Monitoramento das condições de vida da população. 

 
Justificativa: O acompanhamento da ação de governo constitui  parte dinâmica da política pública 

na medida em que fornece elementos necessários à correção de rumos e redefinição 
de prioridade. A identificação de temas para o desenvolvimento de pesquisa e 
avaliação é alimentada pelas informações que resultam do processo de 
acompanhamento do BPS. Sendo assim a realização do acompanhamento e da analise 
permanentes é uma etapa no processo contínuo de realimentação para melhorar a 
qualidade das políticas públicas. 

 
Metodologia: O projeto é realizado em 04 etapas. Na primeira, define-se o escopo dos textos, o 

cronograma e as estratégias de organização. Na segunda realiza-se a produção de 
textos preliminares, a atualização de bancos de dados, a realização de seminários e 
debates com especialistas e a elaboração de texto-síntese que é submetido ao 
Conselho Editorial. Na terceira, os textos-síntese são apreciados e debatidos por esse 
Conselho. Na última , os textos finais são novamente debatidos no Conselho e/ou por 
especialistas convidados. A metodologia permite amplo debate dos produtos 
periódicos  em diferentes instâncias e momentos. Além disso, contribui para 
aumentar a qualidade dos produtos, para a integração intersetorial na diretoria. E não 
só. Os produtos servem como subsídio para outras publicações. 

 
Coordenador: ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA 

 
Data de Início: 14/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Capítulo de livro do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 5 

 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 20/12/2014 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 20/12/2014 
 

• Produto 6 assessoramento governamental para melhorar política pública 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000181/2013 - População e Desenvolvimento Econômico: uma visão prospectiva 
 

Objetivo: Dar continuidade à discussão de como a redução do crescimento populacional e o 
acelerado processo de envelhecimento poderão afetar o desenvolvimento econômico 
através das relações macroeconômicas (formação de poupança, investimentos etc.) e 
a demanda por políticas públicas, em especial, educação, saúde, mercado de trabalho, 
previdência e assistência social. 

 
Justificativa: Justifica-se na necessidade de contínua atualização do modelo de previsão de longo 

prazo do comportamento da população para nortear a condução de políticas públicas 
e na atualização da discussão sobre as relações entre crescimento econômico e 
dinâmica populacional. Para isso, é necessária a consideração e análise das tendências 
de cada uma das componentes da projeção demográfica (fecundidade, mortalidade e 
migrações), e o desenvolvimento e aprimoramento de metodologias de estimação. 

 
Metodologia:        Consta do projeto um conjunto de projeções populacionais de longo prazo, com base 

nas tendências apontadas pelo Censo Demográfico de 2010. Serão desagregadas por 
alguns grupos populacionais: população em idade escolar, em idade de trabalhar, em 
idade de receber benefícios previdenciários etc. Serão produzidos estudos específicos 
sobre cada uma das componentes envolvidas nas projeções, e estudos especiais sobre 
políticas de educação, saúde, mercado de trabalho, previdência e assistência social. 

 
Coordenador: ANA AMELIA CAMARANO 

 
Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 30/12/2014 

 
Equipe: 

• ANA AMELIA CAMARANO 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Organização ou edição de livro 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 01/05/2013 Data de Finalização: 30/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/08/2013 Data de Finalização: 31/12/2013 
 

• Banco de dados com indicadores demográficos 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 30/12/2014 
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Projeto P000189/2013 - Colaboração para o Boletim Mercado de Trabalho (BMT) 
 

Objetivo: Dar continuidade à  participação do idoso na atividade econômica e o seu processo 
de saída. 

 
Justificativa: Idade avançada e invalidez resultam em perda da capacidade laboral, o que requer 

mecanismos que possam repor a renda desses indivíduos. Essa incapacidade pode ser 
causada por doenças crônicas, acidentes, condições de trabalho inadequadas etc. 
Atingem a população trabalhadora em idades diferentes, resultando em uma saída 
“precoce” da atividade econômica. Espera-se que uma política de renda para esse 
segmento deverá aumentar devido ao crescimento esperado para a população idosa 
no futuro. 

 
Metodologia: Os dados serão provenientes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) 

do IBGE referente aos anos de 1998 e de 2001 a 2012, bem como dos registros 
administrativos do DATAPREV do Ministério da Previdência Social. 
Serão calculados indicadores da população idosa sobre os seguintes temas: PEA, 
Ocupação, Desemprego, Rendimentos, Informalidade e Número de Benefícios de 
Aposentadoria. 
Além disso, propõe-se atualizar, na medida do possível, tais indicadores. 

 
Coordenador: ANA AMELIA CAMARANO 

 
Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 30/12/2014 

 

Equipe: 
• ANA AMELIA CAMARANO 

 
Produtos: 

 

• Nota técnica para o Boletim Mercado de Trabalho - Conjuntura e Análise 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Atualização do anexo estatístico do Boletim Mercado de Trabalho sobre a população idosa com os 
seguintes indicadores: População Economicamente Ativa, Ocupação, Desemprego, Rendimentos, 
Informalidade e Benefícios 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Atualização do anexo estatístico do Boletim Mercado de Trabalho sobre a população idosa no que diz 
respeito ao número de benefícios de aposentadoria 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 30/12/2014 
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Projeto P000192/2013 - Transição para as incapacidades no Brasil 
 

Objetivo:                Dar continuidade ao projeto anterior que estuda a relação entre o envelhecimento 
populacional e a transição para a aposentadoria, projetando o número de possíveis 
beneficiários do sistema de seguridade social. 

 
Justificativa: Idade avançada e invalidez resultam em perda da capacidade laboral, requerendo 

mecanismos que reponham a renda desses indivíduos. A perda é causada por doenças 
crônicas, acidentes, condições de trabalho inadequadas etc. Atingem a população em 
idades diferentes, resultando em uma saída “precoce” da atividade econômica. 
Espera-se a continuação nos ganhos em anos vividos e no crescimento da população 
beneficiária e o tempo em que esta recebe os benefícios. 

 
Metodologia: Os dados serão provenientes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) 

do IBGE referente aos anos de 1998 e de 2001 a 2011, do Censo Demográfico de 2010 
bem como dos registros administrativos do DATAPREV do Ministério da Previdência 
Social. 

 
 

Coordenador: ANA AMELIA CAMARANO  

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 30/12/2014 

Equipe: 
• ANA AMELIA CAMARANO 

 
Produtos: 

 

• Texto analisando o crescimento do número de beneficiários que poderá vir a ocorrer entre 2010 a 
2030 bem como o tempo em que estes passarão recebendo o benefício 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 30/12/2014 
 

• Planilhas eletrônicas em EXCEL com projeções de beneficiários até 2030 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 30/12/2014 
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Projeto P000197/2013 - Levantamento de informações sobre as condições vida dos idosos 
institucionalizados e de infraestrutura e serviços oferecidos pelas instituições de longa permanência 
brasileiras. 

 

Objetivo: Identificar o perfil dos residentes no Abrigo Cristo Redentor através de um 
levantamento censitário. Este perfil deve contemplar algumas características básicas, 
tais como sexo, idade, tempo de residência, motivos que o levaram para o abrigo, 
condições de saúde, de renda, laços familiares e afetivos. 

 
Justificativa: O Abrigo Cristo Redentor, com 77 anos de vida, é a única instituição pública federal em 

todo o território nacional. Acolhe aproximadamente 300 idosos, a grande maioria 
encaminhada pelo Ministério Público. Para que o Estado possa cumprir com a sua 
função de cuidar dos idosos frágeis é importante conhecer o seu perfil e a forma como 
as instituições lidam com isto. 

 
Metodologia: Levantamento dos cadastros das ILPIs junto ao Ministério de Desenvolvimento Social 

e Combate a Fome, aos Conselhos Estaduais e Municipais do Idoso, ás secretarias 
municipais e estaduais de Assistência Social, Promotorias de Justiça, Secretarias 
Municipais de Vigilância Sanitária, prefeituras, listas telefônicas, anúncios de jornais 
etc. para atualizar o cadastro existente. 
Pesquisa a ser realizada por telefone ou com base em questionários autoaplicáveis 
com os responsáveis das instituições. 

 
Coordenador: ANA AMELIA CAMARANO 

 
Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/12/2015 

 

Equipe: 
• ANA AMELIA CAMARANO 

 
Produtos: 

 

• Elaboração do relatório final 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2015 Data de Finalização: 30/12/2015 
 

• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/12/2015 
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Projeto P000198/2013 - Perfil e evolução do trabalho de crianças e adolescentes no Brasil 
 

Objetivo: Fornecer um panorama da evolução e da configuração do trabalho infantil que possa 
auxiliar no debate sobre políticas públicas destinadas a enfrentar o problema. 

 
Justificativa: Nos últimos anos, a melhoria no nível de renda das famílias mais pobres somou-se a 

redução bastante significativa dos índices de trabalho precoce. A despeito disto, o 
Censo 2010 apontou que 3,4 milhões de crianças e adolescentes, entre 10 e 17 anos, 
trabalham. É preciso aprimorar o diagnóstico dessa situação para avançar na 
elaboração de estratégias de enfrentamento ao problema. 

 
Metodologia: O trabalho será desenvolvido a partir da análise dos dados do Censo e da Pnad, 

recorrendo-se ainda à revisão da literatura existente sobre o tema. 
 

Coordenador: ANA CLEUSA SERRA MESQUITA 
 

Data de Início: 15/08/2014 Data de Finalização: 27/12/2014 
 

Equipe: 
• ANA CLEUSA SERRA MESQUITA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/08/2014 Data de Finalização: 27/12/2014 
 
 
Projeto P000207/2013 - Medidas Socioeducativas para o adolescente em conflito com a Lei: Avanços 
e Desafios 

 

Objetivo: Geral: Analisar as medidas socioeducativas (MSE) aos adolescentes em conflito com a 
lei e subsidiar o debate sobre a redução da idade penal. Específicos:(i)Principais 
mudanças que o ECA trouxe em relação à punibilidade (ii)Dificuldade na correta 
aplicação das MSE(iii)Problemas enfrentados no emprego das MSE: internação, 
prestação de serviços comunitários e liberdade assistida. (iv) Redução da idade penal 
versus nº de delitos por adolescentes? (v)Identificação de bons exemplos de aplicação 
das MSE. 

 
Justificativa: A crença no mito da impunidade dos adolescentes está ligada ao desconhecimento do 

Estatuto da Criança e do Adolescente por parte da sociedade, que prevê um conjunto 
de medidas aplicáveis ao adolescente autor de atos infracionais. Seus princípios 
remetem a responsabilidade da delinquência juvenil ao Estado, à sociedade e à 
família. Em que pese à existência das normas, a legislação não é cumprida. O Estado 
demonstra enorme dificuldade de aplicar, de forma adequada, as medidas 
socioeducativas. 

 
Metodologia: A metodologia implicará em: Levantamento bibliográfico, análise documental ( 

relatórios, normas, orientações técnicas ) levantamento de pesquisas prévias; 
levantamento de estatísticas disponíveis e entrevistas e entrevistas com informantes 
chaves. 

 
Coordenador: ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA 

 
Data de Início: 14/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA 
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Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Capítulo de livro do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 14/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000215/2013 - Relatório de Acompanhamento dos Objetivos do Desenvolvimento do 
Milênio para Crianças e Adolescentes 

 
Objetivo: Analisar a evolução das condições de vida de crianças e adolescentes brasileiras, bem 

como dos compromissos governamentais assumidos no âmbito dos Objetivos do 
Desenvolvimento do Milênio para essa parcela da população. 

 
Justificativa: O Brasil na Sessão Especial da Assembleia Geral da ONU sobre a Criança, em 2002, 

comprometeu-se a melhorar as condições de vida das crianças e adolescentes no país 
e em todo o mundo. Os compromissos assumidos foram transformados em um 
conjunto de metas e objetivos sociais nas áreas de educação, saúde, proteção e 
HIV/AIDS, que fazem parte de um documento denominado “Um Mundo para as 
Crianças”. Ao assiná-lo, o Brasil comprometeu-se com metas específicas relacionadas 
a crianças e adolescentes. 

 
Metodologia: 1- Selecionar e construir indicadores a partir das Informações dos Censos que 

dialogam com as metas dos ODMs para C&A 
2 - Calcular os Indicadores 
3 - Analisar o desempenho à luz das metas específicas nas áreas de educação, saúde, 
proteção e HIV/Aids. 

 
Coordenador: ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA 

 
Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 31/07/2014 

 
Equipe: 

• ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA 
 

Produtos: 
 

• Produto 2 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 

Projeto P000198/2013 - Perfil e evolução do trabalho de crianças e adolescentes no Brasil 
 

Objetivo: Fornecer um panorama da evolução e da configuração do trabalho infantil que possa 
auxiliar no debate sobre políticas públicas destinadas a enfrentar o problema. 

 
Justificativa: Nos últimos anos, a melhoria no nível de renda das famílias mais pobres somou-se a 

redução bastante significativa dos índices de trabalho precoce. A despeito disto, o 
Censo 2010 apontou que 3,4 milhões de crianças e adolescentes, entre 10 e 17 anos, 
trabalham. É preciso aprimorar o diagnóstico dessa situação para avançar na 
elaboração de estratégias de enfrentamento ao problema. 

 
Metodologia: O trabalho será desenvolvido a partir da análise dos dados do Censo e da Pnad, 

recorrendo-se ainda à revisão da literatura existente sobre o tema. 
 

Coordenador: ANA CLEUSA SERRA MESQUITA 
 

Data de Início: 15/08/2014 Data de Finalização: 27/12/2014 
 

Equipe: 
• ANA CLEUSA SERRA MESQUITA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/08/2014 Data de Finalização: 27/12/2014 
 
 
Projeto P000207/2013 - Medidas Socioeducativas para o adolescente em conflito com a Lei: Avanços 
e Desafios 

 

Objetivo: Geral: Analisar as medidas socioeducativas (MSE) aos adolescentes em conflito com a 
lei e subsidiar o debate sobre a redução da idade penal. Específicos:(i)Principais 
mudanças que o ECA trouxe em relação à punibilidade (ii)Dificuldade na correta 
aplicação das MSE(iii)Problemas enfrentados no emprego das MSE: internação, 
prestação de serviços comunitários e liberdade assistida. (iv) Redução da idade penal 
versus nº de delitos por adolescentes? (v)Identificação de bons exemplos de aplicação 
das MSE. 

 
Justificativa: A crença no mito da impunidade dos adolescentes está ligada ao desconhecimento do 

Estatuto da Criança e do Adolescente por parte da sociedade, que prevê um conjunto 
de medidas aplicáveis ao adolescente autor de atos infracionais. Seus princípios 
remetem a responsabilidade da delinquência juvenil ao Estado, à sociedade e à 
família. Em que pese à existência das normas, a legislação não é cumprida. O Estado 
demonstra enorme dificuldade de aplicar, de forma adequada, as medidas 
socioeducativas. 

 
Metodologia: A metodologia implicará em: Levantamento bibliográfico, análise documental ( 

relatórios, normas, orientações técnicas ) levantamento de pesquisas prévias; 
levantamento de estatísticas disponíveis e entrevistas e entrevistas com informantes 
chaves. 

 
Coordenador: ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA 

 
Data de Início: 14/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA 
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Projeto P000216/2013 - Proposta de curso sobre Planejamento Estratégico e Gestão de Políticas 
Públicas voltado para atender a demanda de Capacitação de países da África em especial os 
PALOPs e Timor Leste 

 

Objetivo: Geral: contribuir para o fortalecimento Institucional governamental de países da África 
em especial os PALOPs e Timor Leste por meio da capacitação dos quadros da 
administração pública nas áreas de: planejamento, orçamento, gestão, elaboração, 
implementação e avaliação de políticas públicas. 
Específico: elaborar proposta de curso sobre Planejamento Estratégico e Gestão de 
Políticas Públicas em Cabo Verde, de acordo com as especificidades de 
desenvolvimento das instituições públicas do país. 

 
Justificativa: O Centro de Políticas Estratégicas de Cabo Verde solicita cooperação com o Ipea na 

realização de curso que contribua para a consolidação institucional e funcionalidade 
de suas estruturas estatais. Destaca a importância da experiência do IPEA para a 
qualificação dos quadros de sua administração pública e contribuição para criar as 
condições institucionais para melhorar a gestão das políticas públicas naquele país. 

 
Metodologia: 1. Estudar as necessidades específicas de capacitação dos quadros da administração 

pública de Cabo Verde e de outros países da África em especial dos PALOS; 2. Definir os 
objetivos específicos do curso; 3. Selecionar e sequenciar conteúdos de acordo com os 
objetivos; 4. Definir métodos de aprendizagem, módulos e carga horária, 5. Identificar, 
entre os pesquisadores e técnicos do IPEA, aqueles que detém conhecimento e 
experiência nos conteúdos disciplinares para serem os capacitadores. 

 
Coordenador: ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA 

 
Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 18/08/2014 

 

Equipe: 
• ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA 

 
Produtos: 

 

• Construção de proposta de curso de formação /capacitação sobre Proposta de curso sobre 
Planejamento Estratégico e Gestão de Políticas Públicas voltado para atender a demanda de 
Capacitação de  da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 18/08/2014 
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Projeto P000228/2013 - Política Nacional do Idoso: 20 anos depois 
 

Objetivo: Analisar os avanços e as dificuldades na implementação da Política Nacional do Idoso 
(PNI). 

 
Justificativa: Como a Política Nacional do Idoso (PNI) completará 20 anos em 2014, propõe-se a 

organização de um livro que analise os seus avanços e as dificuldades na sua 
implementação. 

 
Metodologia: Os principais tópicos a serem contemplados: 

- O processo de construção da PNI e os atores envolvidos; 
- A implementação da PNI: a mudança ao longo dos anos nos órgãos coordenadores e 
a alocação orçamentária; 
- Análise das políticas setoriais e o papel dos ministérios responsáveis: Educação, 
Saúde, Trabalho e Previdência, Assistência Social, Cuidados de Longa Duração, Justiça, 
Esporte, Lazer e Cultura; 
- O papel da sociedade civil. 

 
 

Coordenador: ANA AMELIA CAMARANO  

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/12/2015 

Equipe: 
• ANA AMELIA CAMARANO 

 
Produtos: 

 

• Organização e publicação de livro 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/12/2015 
 
 
Projeto P000233/2013 - Participação no Conselho Nacional de Previdência Social 

 

Objetivo: Participar como conselheiro do Conselho Nacional de Previdência Social 
 

Justificativa: Ampliar a participação do IPEA em conselhos 
 

Coordenador: MARCELO ABI-RAMIA CAETANO 
 

Data de Início: 24/01/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• MARCELO ABI-RAMIA CAETANO 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Representação do IPEA junto a outras instituições 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 24/01/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000234/2013 - Acompanhamento e análise de políticas de previdência social 
 

Objetivo: Escrever capítulo de previdência no Boletim  de Política Social da DISOC. 
 

Justificativa: A previdência é parte relevante da política social e, portanto, necessita de um capítulo 
a parte no Boletim de Políticas Sociais. 

 
Coordenador: MARCELO ABI-RAMIA CAETANO 

 
Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• MARCELO ABI-RAMIA CAETANO 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Capítulo de livro do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 

Projeto P000237/2013 - Previdência e distribuição regional de renda 
 

Objetivo: Identificar como a previdência contribui para distribuição regional de renda. 
 

Justificativa: Em decorrência do elevado grau de desigualdade observado no Brasil, faz-se 
importante identificar como a política previdenciária afeta a desigualdade regional. 

 
Metodologia: Regressões econométricas e índices de Gini. 

 

Coordenador: MARCELO ABI-RAMIA CAETANO 
 

Data de Início: 14/01/2013 Data de Finalização:  30/05/2014 
 

Equipe: 
• MARCELO ABI-RAMIA CAETANO 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Capítulo de livro do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 14/01/2013 Data de Finalização: 30/05/2014 

 

Tipo: 
 

Republicação em língua estrangeira 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 14/01/2013 Data de Finalização: 30/05/2014 
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Projeto P000238/2013 - Dinâmica da Previdência Social Brasileira 
 

Objetivo: Capítulo do livro "População e Desenvolvimento Econômico: uma visão 
prospectiva", coordenado por Ana Amélia Camarano. 

 
Justificativa: Analisar impactos demográficos sobre a previdência social brasileira. 

 
Coordenador: MARCELO ABI-RAMIA CAETANO 

 
Data de Início: 05/08/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• MARCELO ABI-RAMIA CAETANO 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Capítulo de livro do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 05/08/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000239/2013 - Perfil dos segurados do FUNPRESP EXE 

 

Objetivo: Identificar o perfil do segurado do FUNPRESP EXE. 
 

Justificativa: Programas de seguro previdenciário correm risco de seleção adversa. Esse estudo 
procurará delimitar o quanto deste problema está presente no FUNPRESP EXE. 

 
Metodologia: Estudos quantitativos sobre o perfil do público do FUNPRESP EXE. 

 

Coordenador: MARCELO ABI-RAMIA CAETANO 
 

Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
 

Equipe: 
• MARCELO ABI-RAMIA CAETANO 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000242/2013 - Avaliação da Capacidade Fiscal da Implementação de um Programa de 
Transferência de Renda em Cabo Verde 

 

Objetivo: Prestar assessoria para Cabo Verde em conjunto com  o IPC para aprimoramento do 
programa de transferência de renda local. 

 
Justificativa: Ampliar a inserção internacional do IPEA assim como identificar viabilidade fiscal dos 

projetos propostos. 
 

Coordenador: MARCELO ABI-RAMIA CAETANO 
 

Data de Início: 09/09/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
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Projeto P000238/2013 - Dinâmica da Previdência Social Brasileira 
 

Objetivo: Capítulo do livro "População e Desenvolvimento Econômico: uma visão 
prospectiva", coordenado por Ana Amélia Camarano. 

 
Justificativa: Analisar impactos demográficos sobre a previdência social brasileira. 

 
Coordenador: MARCELO ABI-RAMIA CAETANO 

 
Data de Início: 05/08/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• MARCELO ABI-RAMIA CAETANO 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Capítulo de livro do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 05/08/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000239/2013 - Perfil dos segurados do FUNPRESP EXE 

 

Objetivo: Identificar o perfil do segurado do FUNPRESP EXE. 
 

Justificativa: Programas de seguro previdenciário correm risco de seleção adversa. Esse estudo 
procurará delimitar o quanto deste problema está presente no FUNPRESP EXE. 

 
Metodologia: Estudos quantitativos sobre o perfil do público do FUNPRESP EXE. 

 

Coordenador: MARCELO ABI-RAMIA CAETANO 
 

Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
 

Equipe: 
• MARCELO ABI-RAMIA CAETANO 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000242/2013 - Avaliação da Capacidade Fiscal da Implementação de um Programa de 
Transferência de Renda em Cabo Verde 

 

Objetivo: Prestar assessoria para Cabo Verde em conjunto com  o IPC para aprimoramento do 
programa de transferência de renda local. 

 
Justificativa: Ampliar a inserção internacional do IPEA assim como identificar viabilidade fiscal dos 

projetos propostos. 
 

Coordenador: MARCELO ABI-RAMIA CAETANO 
 

Data de Início: 09/09/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 

• MARCELO ABI-RAMIA CAETANO 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 09/09/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000266/2013 - Fluxos de renda do Estado e estratos de renda alta no Brasil 

 

Objetivo: Analisar a contribuição de transferências diretas públicas para a formação de um 
estrato de renda alta no Brasil. Transferências diretas incluem pagamentos de salários, 
aposentadorias, pensões, benefícios de proteção social às pessoas bem como o 
recolhimento de tributos diretos dessas pessoas. Especificamente, pretende-se 
mensurar, separadamente, as a contribuição do Estado para a formação desse estratos. 
O estrato é determinado por nível de renda. 

 
Justificativa: Não se sabe ao certo qual é o papel cumprido pelo setor público na estratificação da 

sociedade brasileira, incluindo-se aí os recolhimentos de impostos diretos e 
contribuições. O estudo permitirá identificar em detalhe a contribuição do Estado 
para a formação de elites econômicas na sociedade brasileira. 

 
Metodologia:         Decomposições estáticas do coeficiente de Gini aplicadas a dados da POF. Possível 

complementação por decomposições dinâmicas, se os resultados indicarem essa 
direção. 

 
Coordenador: MARCELO MEDEIROS COELHO DE SOUZA 

 
Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 19/11/2014 

 

Equipe: 
• MARCELO MEDEIROS COELHO DE SOUZA 

 
Produtos: 

 
• Texto Para discussão concluído e submetido ao editorial do Ipea, para publicação em conformidade 

com as decisões do editorial 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 19/11/2014 
 

• Artigo científico a ser submetido a periódico na área de sociologia, economia, ciência política ou afins, 
Qualis A1, A2 ou equivalente sem qualificação já definida. A aceitação e publicação do artigo está fora 
do controle do plano de trabalho 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis A1, A2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 19/11/2014 
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Projeto P000267/2013 - Envelhecimento e Desigualdade: a contribuição da Previdência Social 
 

Objetivo: Preparar um capítulo para o livro sobre envelhecimento populacional organizado por 
Ana Amélia Camarano. Este capítulo terá como base estudos anteriores e analisará 
contribuição da previdência social para a desigualdade de renda no Brasil – tanto os 
rendimentos quanto as contribuições previdenciárias. O capítulo especulará sobre o 
futuro da desigualdade associada à previdência e sobre eventuais medidas de política 
que poderiam alterar esse futuro. 

 
Justificativa: A previdência é a segunda mais importante fonte de rendimentos e a segunda mais 

importante fonte de tributos diretos no país. Transferências e contribuições 
previdenciárias compõem um sistema que afeta não só a desigualdade entre classes 
sociais como, também, entre gerações. É, portanto, um objeto prioritário de pesquisa 
nos estudos sobre envelhecimento populacional. 

 
Metodologia: Decomposições estáticas e dinâmicas do coeficiente de Gini, sobre microdados da POF. 

 

Coordenador: MARCELO MEDEIROS COELHO DE SOUZA 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 19/11/2014 
 

Equipe: 
• MARCELO MEDEIROS COELHO DE SOUZA 
• PEDRO HERCULANO GUIMARAES FERREIRA DE SOUZA 

 
Produtos: 

 

• Capítulo de livro Ipea em livro sobre envelhecimento populacional e políticas públicas organizado por 
Ana Amélia Camarano 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 19/11/2014 
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Projeto P000281/2013 - Efeito da Sazonalidade do IPCA na Gestão das Carteiras de Títulos Públicos 
dos Fundos de Pensão Brasileiros 

 

Objetivo: Avaliar se existe ineficiência na antecipação da sazonalidade do IPCA sobre a gestão 
das carteiras de títulos públicos por parte dos fundos de pensão. 

 
Objetivos Intermediários: 
·Testar sazonalidade no IPCA; 
·Entender dinâmica de gestão dos detentores de NTN-Bs, avaliando diferenças de 
escolhas entre gestores privados e do setor público; 
·Avaliar impacto da sazonalidade do IPCA na estrutura a termo de juros real  
da economia. 

 
Justificativa: Há sazonalidade no IPCA. Esta é mais elevada no primeiro e no último trimestre de 

cada ano. Dada a sazonalidade, supostamente, os agentes conseguiriam separar 
choques transitórios ocorridos em razão desta sazonalidade dos choques 
permanentes. Esta hipótese é de grande importância para políticas monetárias pois 
determina o impacto na  formação de expectativas dos agentes sobre nível futuro dos 
preços em respostas a efeitos sazonais. 

 
Metodologia: O objetivo do trabalho será investigar duas questões centrais: (I) Existe ineficiência no 

mercado de NTN-Bs? (II) Quais agentes geram esta ineficiência? Formalmente, duas 
hipótese nulas que serão testadas: 

 
- Hipótese I (Eficiência): A curva de juros reais não se altera com efeitos em preços 
puramente sazonais; 
- Hipótese II (Origem): Não há diferença sazonal entre variações de alocações entre 
gestores públicos e privados. 

 
A rejeição das hipóteses nulas apresentadas serão evidências a favor do efeito de 
sazonalidade (HI) e reação a efeitos espúrios oriundos da sazonalidade (HII). 

 
Coordenador: MARCELO DE SALES PESSOA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• MARCELO DE SALES PESSOA 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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COTRAB - COORDENAÇÃO DE TRABALHO E RENDA 
 
Projeto P0080/2013 - O mercado de trabalho para indivíduos com formação superior no Brasil 

 

Objetivo: Esse estudo tem como objetivo analisar de que maneira a área de formação se 
relaciona com os rendimentos no mercado de trabalho para indivíduos que 
concluíram o ensino superior no Brasil. 

 
Justificativa: Indivíduos com formação superior no Brasil recebem rendimentos três vezes maiores 

em comparação com os demais. Dependendo do tipo de formação, porém, os 
rendimentos no mercado de trabalho podem ser muito diferentes. Esse estudo tem 
como objetivo investigar como os rendimentos variam dependendo da área de 
formação, e em que medida os rendimentos refletem desajustes entre a área de 
formação do indivíduo e a sua ocupação no mercado de trabalho. 

 
 

Metodologia: A análise empírica é baseada nos dados do Censo demográfico de 2010, que oferece 
informações sobre a área de formação para aqueles que completaram o ensino 
superior. Além disso, são disponibilizados dados sobre ocupação e outras variáveis 
referentes ao mercado de trabalho e as características demográficas dos indivíduos. A 
partir dos dados do Censo, pode-se também associar cada área de formação a uma ou 
mais ocupações consideradas compatíveis com o tipo de curso. 

 
Coordenador: MAURICIO CORTEZ REIS 

 
Data de Início: 08/11/2013 Data de Finalização: 15/12/2014 

 

Equipe: 
• MAURICIO CORTEZ REIS 

 
Produtos: 

 

• Rendimentos do trabalho e ensino superior: uma análise das diferenças por área de formação 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 08/11/2013 Data de Finalização: 15/12/2014 
 

• Análise dos diferenciais de rendimentos entre trabalhadores brancos e negros com educação superior, 
enfatizando a importância da área de formação 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 08/11/2013 Data de Finalização: 15/12/2014 
 

• O estudo pretende estimar as Penalidades nos rendimentos que podem estar associadas ao fato de 
trabalhadores com formação superior atuarem em ocupações que não necessariamente exigem esse 
nível de qualificação. Além disso, pretende-se comparar o desempenho desse grupo com o de 
indivíduos com níveis mais baixos de escolaridade nas mesmas ocupações, procurando identificar de 
que maneira o tipo de qualificação adquirida durante o curso superior pode ser importante para o 
melhor desempenho mesmo nessas ocupações 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 08/11/2013 Data de Finalização: 15/12/2014 
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Projeto P0093/2013 - Diferenciais de rendimentos entre trabalhadores formais e informais 
 

Objetivo: Pretende-se analisar como as diferenças entre empregos formais e informais referentes 
à distribuição das ocupações pelos níveis de complexidade envolvidos nas execuções 
das tarefas influenciam o diferencial de rendimentos observado entre esses dois 
grupos no mercado de trabalho. 

 
Justificativa: Empregados com carteira recebem rendimentos substancialmente mais elevados do 

que empregados sem carteira. Uma parte desse diferencial pode ser explicada pelo 
tipo de tarefa executada e pela forma como essa tarefa é remunerada no mercado de 
trabalho. Dessa maneira, é importante analisar a contribuição desse fator para a 
diferença observada entre os rendimentos de trabalhadores formais e informais no 
Brasil. 

 
Metodologia: A metodologia empregada é baseada em decomposições dos diferenciais de 

rendimentos entre empregados formais e informais para diversos percentis da 
distribuição de rendimentos. 

 
Coordenador: MAURICIO CORTEZ REIS 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 15/12/2014 

 
Equipe: 

• MAURICIO CORTEZ REIS 
• ANA LUIZA NEVES DE HOLANDA BARBOSA 

 
Produtos: 

 
• Evolução e Decomposição do Diferencial de Salários entre os Setores Formal e Informal no Brasil: uma 

análise da última década 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 15/12/2014 
 

• Distribuição ocupacional e os diferenciais de rendimentos entre trabalhadores formais e informais 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 15/12/2014 
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Projeto P0097/2013 - Uma Avaliação do Benefício para Jovens do Programa Bolsa Família sobre a 
Alocação de Tempo de Jovens e Adultos 

 

Objetivo: Aferir os impactos do Benefício para Jovens (BJ) do Programa Bolsa Família sobre as 
decisões de estudar e trabalhar dos jovens. Os impactos sobre a oferta de trabalho 
dos adultos também será investigado. 

 
Justificativa: A população-alvo do BJ são as famílias pobres com filhos de 16 ou 17 anos. Como a 

evasão escolar nessa faixa etária é alta, a avaliação dos efeitos do programa é 
importante para saber se ele está gerando os impactos desejados sobre a frequência 
escolar desses jovens. Importante também conhecer se o programa não está gerando 
efeitos negativos sobre a oferta de trabalho dos adultos dos domicílios beneficiários. 

 
Metodologia: O método de identificação dos efeitos do BJ será o diferenças-em-diferenças, 

explorando a regra de elegibilidade que permite comparar os jovens de 16 anos 
(elegíveis) com os de 15 anos (não elegíveis). Como o BJ foi lançado em 2007, os anos 
de comparação serão os de 2006 e 2009. 

 
Coordenador: MIGUEL NATHAN FOGUEL 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• MIGUEL NATHAN FOGUEL 
 

Produtos: 
 

• Uma Avaliação do Programa Bolsa Variável Jovem sobre a Alocação de Tempo de Jovens e Adultos 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000104/2013 - Jovens e sindicatos: diagnóstico do período recente e perspectivas para o 
futuro 

 

Objetivo: Analisar o fenômeno da sindicalização juvenil no período recente, bem como realizar 
inferências para o futuro. 

 
Justificativa: A ideia é analisar o fenômeno da sindicalização juvenil no período recente, bem como 

realizar inferências para o futuro, respondendo perguntas como: em comparação com 
gerações anteriores, os jovens tendem a ser envolver mais ou menos com os 
sindicatos? E, atualmente, dentro dos vários grupos (e perfis) de jovens, quais tendem 
a se envolver mais, quais tendem a se envolver menos? 

 
Metodologia: Análise do fenômeno da sindicalização por meio dos microdados da Pnad/IBGE, 

observando tal fenômeno de um ponto de vista "quantitativo" (número e taxa de 
sindicalização) e também de um ponto de vista "qualitativo" (perfil dos jovens que se 
sindicalizam). 

 
Coordenador: ANDRE GAMBIER CAMPOS 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 

 

Equipe: 
• ANDRE GAMBIER CAMPOS 
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Produtos: 
• Produto 2 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 
 
Projeto P000104/2013 - Revista Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) 

 

Objetivo: Publicação quadrimestral de análises teóricas e empíricas sobre questões relacionadas 
com a economia brasileira. 

 
Justificativa: A Revista é um importante veículo de divulgação de pesquisas sobre a economia 

brasileira. 
 

Metodologia: Avaliação e edição de artigos acadêmicos. 
 

Coordenador: MAURICIO CORTEZ REIS 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
 

Equipe: 
• MAURICIO CORTEZ REIS 

 
Produtos: 

 

• Publicação de três números da revista 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000105/2013 - As categorias de trabalho e renda nos censos demográficos de países latino- 
americanos 

 

Objetivo: Recuperar o histórico de constituição e modificação das categorias analíticas de 
trabalho e renda nos censos demográficos de alguns países latino-americanos. 

 
Justificativa: O objetivo do projeto é verificar como as categorias analíticas de trabalho e renda, 

utilizadas pelos censos demográficos latino-americanos, variaram ao longo do tempo, 
em países como o Brasil, o Chile e o México, que disponibilizam materiais 
relacionados a censos demográficos em uma escala temporal bastante ampla (séculos 
XIX, XX e início do XXI). 

 
Metodologia: Recuperar o histórico dos instrumentos e dos manuais de coleta de informações dos 

censos demográficos, bem como recuperar o histórico dos resultados divulgados com 
base nos censos demográficos, enfocando as categorias analíticas de trabalho e renda, 
em países latino-americanos como o Brasil, o Chile e o México. 

 
Coordenador: ANDRE GAMBIER CAMPOS 

 
Data de Início: 03/03/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• ANDRE GAMBIER CAMPOS 
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Produtos: 
• Produto 1 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 03/03/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000187/2013 - Efeitos dos Pisos Salariais sobre o Mercado de Trabalho Formal 

 

Objetivo: Estimar o efeito da política de pisos salariais estaduais sobre o mercado de trabalho 
formal. 

 
Justificativa: O estudo visa quantificar os impactos da política de pisos salariais de alguns estados 

da Federação (especificamente, SP e PR) e, ao mesmo tempo, colaborar para uma 
maior compreensão dos efeitos do próprio salário mínimo nacional sobre o mercado 
de trabalho formal. 

 
Metodologia: Com base no processamento dos microdados da RAIS/MTE, pretende-se comparar o 

desempenho do mercado de trabalho formal dos municípios de SP que fazem 
fronteira com os demais estados (exclusive PR). O mesmo procedimento será aplicado 
para o caso do PR (excluindo SP da comparação). 

 
Coordenador: MIGUEL NATHAN FOGUEL 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
• MIGUEL NATHAN FOGUEL 

 
Produtos: 

 
• Efeitos dos Pisos Salariais sobre o Mercado de Trabalho Formal: Uma Análise com Base nos Municípios 

de Fronteira 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Impactos dos Pisos Salariais sobre o Mercado de Trabalho Formal: Uma Análise com Base nos 
Municípios de Fronteira 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000220/2013 - Inserção dos jovens no mercado de trabalho 
 

Objetivo: Analisar a inserção dos jovens no mercado de trabalho brasileiro e realizar uma 
avaliação de impacto do programa Jovem Aprendiz no que diz respeito à inserção dos 
jovens beneficiários no mercado de trabalho formal brasileiro. Serão realizados um 
panorama do mercado de trabalho de jovens no Brasil e uma avaliação dos efeitos do 
programa sobre a empregabilidade, experiência, rotatividade e salários dos 
beneficiários nesse mercado. 

 
Justificativa:           Indivíduos jovens apresentam taxas de desemprego mais elevadas do que os demais 

grupos etários, o que pode ser consequência da dificuldade para conseguir emprego 
ou de uma alta rotatividade. Saber a importância relativa dessas dimensões é 
fundamental para um bom desenho de políticas de emprego para os jovens. Vale dizer 
que já existem algumas políticas em curso que carecem de uma avaliação detalhada, 
como é o caso do estímulo ao uso do contrato de trabalho na modalidade de 
aprendizagem. 

 
Metodologia: Será utilizada a PNAD/IBGE e os microdados da RAIS/MTE. A primeira servirá de base 

para o panorama do mercado de trabalho juvenil e os efeitos do programa serão 
identificados e estimados comparando-se jovens de 17 anos (participantes e não 
participantes) com os de 18 anos, que até 2005 não eram elegíveis para o programa. 

 
Coordenador: MIGUEL NATHAN FOGUEL 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• MIGUEL NATHAN FOGUEL 
• GABRIEL LOPES DE ULYSSEA 

 
Produtos: 

 

• Panorama do mercado de trabalho juvenil 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Avaliação do programa Jovem Aprendiz sobre a inserção dos jovens no mercado de trabalho 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000228/2013 - Determinantes da Participação Feminina no Mercado de Trabalho Brasileiro 
 

Objetivo: Analisar os determinantes da participação feminina no mercado de trabalho brasileiro 
no período 1992/2012. 

 
Justificativa:         Ainda que nos últimos anos tenha havido um crescimento significativo da entrada 

das mulheres no mercado de trabalho, 
verifica-se um persistente e relevante diferencial entre as taxas de participação das 
mulheres e homens. 
O estudo vem contribuir para o debate sobre a entrada das mulheres no mercado de 
trabalho, principalmente, 
no que diz respeito à alocação do uso do tempo da mulher entre tarefas domésticas  
e trabalho. 

 
Metodologia:        Instrumental econométrico associado com a probabilidade de entrada da mulher no 

mercado de trabalho (modelos de resultado binário, multinomiais, de seleção, 
entre outros). 

 
Coordenador: ANA LUIZA NEVES DE HOLANDA BARBOSA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• ANA LUIZA NEVES DE HOLANDA BARBOSA 
• JOANA SIMOES DE MELO COSTA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000232/2013 - Descentralização e Qualidade da Educação 
 

Objetivo: O objetivo deste projeto é compreender como a autonomia escolar pode afetar a 
qualidade da escola. Com este fim, investiga-se como diferentes características do 
programa Dinheiro Direto na Escola afetam as escolas. Busca-se analisar os efeitos de 
mais recursos na escola e também da inclusão da comunidade escolar na gestão dos 
recursos. Além disso, discute-se como diferentes contextos locais interagem com a 
gestão local da escola. 

 
 

Justificativa: Como elevar a qualidade da educação é um debate sem consenso não apenas no 
Brasil, mas em todo o mundo. A descentralização das decisões relativas à escola é 
uma proposta promissora bastante presente no debate acadêmico e político. 
Aproveitamos a realidade brasileira através do programa Dinheiro Direto na Escola 
para avaliar e discutir em que medida este programa afeta a qualidade das escolas 
brasileiras. 

 
 

Metodologia: - Revisão da literatura relacionada ao tema; 
- Processamento e tabulação de dados do Censo Escolar e da Prova Brasil; 
- Análise econométrica. 

 
Coordenador: JOANA SIMÕES DE MELO COSTA 

 
Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 18/11/2014 

 
Equipe: 

• JOANA SIMÕES DE MELO COSTA 
 

Produtos: 
 

• Aumento de recursos autônomos melhora a escola? Evidências a partir do PDDE 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 18/11/2014 
 

• Qualidade da escola e participação da comunidade na gestão de recursos 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 18/11/2014 
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Projeto P000241/2013 - Análise do mercado de trabalho brasileiro 
 

Objetivo: Este projeto visa realizar análises sobre o mercado de trabalho brasileiro utilizando 
diferentes fontes de microdados. O objetivo final é contribuir para um maior 
entendimento de seu funcionamento e determinantes de seu desempenho, em 
particular: (1) análise dos principais indicadores do mercado de trabalho brasileiro ao 
longo das últimas décadas; e (2) análise de indicadores agregados – tais como a taxa de 
desemprego – e como estes são influenciados pelo desempenho econômico. 

 
Justificativa: Há uma escassez de estudos que façam uma análise ampla e sistemática das 

tendências de longo-prazo do mercado de trabalho brasileiro, bem como de seu 
desempenho vis-à-vis o ciclo econômico. Esse tipo de estudo constitui uma lacuna 
importante na literatura de mercado de trabalho brasileiro e que pode ser de imensa 
utilidade para formuladores de políticas, pesquisadores e a sociedade de maneira 
geral, uma vez que permite identificar mudanças estruturais no mercado de trabalho. 

 
Metodologia: Utilização de microdados da RAIS, Pnad e PME, combinadas com métodos 

econométricos. 
 

Coordenador: GABRIEL LOPES DE ULYSSEA 
 

Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• GABRIEL LOPES DE ULYSSEA 
• MAURICIO CORTEZ REIS 
• MIGUEL NATHAN FOGUEL 

 
Produtos: 

 

• Capítulo sobre transições no mercado de trabalho 
 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Capítulo sobre criação e destruição de postos de trabalho 
 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Capítulo sobre transições entre setores 
 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Organização do Mercado de Trabalho em Foco 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 18/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000264/2013 - A contribuição do cartão BNDES na geração de emprego e renda no setor 
formal 

 

Objetivo: Analisar os impactos de um programa de crédito para micro e pequenas empresas de 
larga escala, o Cartão-BNDES. Em particular, analisamos o impacto do programa sobre 
o crescimento do emprego formal, bem como outras variáveis de desempenho das 
empresas, tais como produtividade, crescimento e probabilidade de saída. 

 
Justificativa: O produto Cartão BNDES destaca-se como um importante motor para essa expansão 

do crédito às Micro e Pequenas Empresas. O produto sofreu forte expansão ao longo 
da segunda metade da década de 2000, chegando a 4.3 bilhões de Reais e quase 333 
mil empresas beneficiadas em 2010 [Machado, Parreiras e Peçanha (2011)]. Dada a 
magnitude do produto, é lícito esperar que ele possa ter um impacto significativo 
sobre a criação de emprego formal e desempenho das empresas de maneira geral. 

 
Metodologia: Análise utilizando modelos econométricos de forma reduzida (regressão em 

descontinuidade) e microdados da RAIS, PIA, PAS e PAC, bem como os microdados do 
programa. 

 
Coordenador: GABRIEL LOPES DE ULYSSEA 

 
Data de Início: 19/11/2013 Data de Finalização: 19/11/2014 

 

Equipe: 
• GABRIEL LOPES DE ULYSSEA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1: fatos estilizados 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 07/01/2014 Data de Finalização: 19/11/2014 
 

• Produto 2: análise de regressão 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 19/11/2014 
 
 
Projeto P000269/2013 - Expansão do EmpregoTotal e  do Tamanho das Empresas no Setor Formal 

 

Objetivo: Avaliar a evolução do nível de emprego formal a partir dos anos 90, procurando 
identificar a importância relativa do crescimento no número de empresas nesse e do 
tamanho médio dessas firmas. 

 
Justificativa: A expansão do emprego formal tem sido uma característica marcante do mtrab nos 

últimos tempos, refletindo as condições macroeconômicas e a adoção  de políticas de 
incentivo para a formalização das firmas, Esses fatores influenciam o surgimento de 
novas unidades e sua natureza, formais ou não, bem como das já existentes, afetando 
o número e o tamanho médio das empresas formais. Analisar a evolução dessas duas 
variáveis pode permitir a identificação de condicionantes do crescimento do emprego. 

 
Metodologia: Análise de decomposição 

 

Coordenador: LAURO ROBERTO ALBRECHT RAMOS 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização:  29/12/2014 
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Equipe: 
• LAURO ROBERTO ALBRECHT RAMOS 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 29/12/2014 
 
 
Projeto P000272/2013 - Tratamento dos Dados da SIPS 

 

Objetivo: Acompanhamento e tratamento dos dados da SIPS através de técnicas de calibração, 
imputação e recuperação dos pesos naturais das pesquisas de percepção SIPS. 

 
Justificativa: As pesquisas de percepção coletadas pelo IPEA constituem um elemento importante 

para a função do IPEA de produzir conhecimento e subsidiar políticas públicas. 
A possibilidade de calibração e de recuperação de pesos amostrais na análise dos dados 
coletados pela SIPS possibilitará uma maior eficiência na utilização desses dados. 
O desenvolvimento de tais técnicas aplicadas a SIPS contribuirá para uma maior e 
melhor utilização dos dados da SIPS. 

 
Metodologia: Adoção de técnicas de calibração e de cálculo dos pesos amostrais a fim de propor um 

método de tratamento dos dados da SIPS. 
 

Coordenador: JOANA SIMÕES DE MELO COSTA 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 19/11/2014 
 

Equipe: 
• JOANA SIMÕES DE MELO COSTA 

 
Produtos: 

 

• Proposta de calibração para dados das SIPS Anteriores 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 01/05/2014 
 

• Determinação dos Pesos Amostrais das SIPS Anteriores 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 01/06/2014 
 

• Calibração das SIPS do Primeiro Trimestre 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 01/04/2014 
 

• Calibração da SIPS do Segundo Trimestre 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 01/07/2014 
 

• Calibração da SIPS do Terceiro Trimestre 
 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 01/10/2014 
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Projeto P000283/2013 - Análise das Informações da PNAD Contínua 
 

Objetivo: Comparar tendências de comportamento de agregados do mercado de trabalho na 
PNAD contínua. 

 
Justificativa: É necessário avaliar a comparabilidade e tendências de comportamento dos estatísticas 

sobre os principais índices sobre o mercado de trabalho a partir da substituição das 
pesquisas domiciliares de emprego do IBGE, PNAD e PME, pela PNAD contínua, uma 
vez que a avaliação do desempenho e comportamento do mtrab é direta baseada nas 
indicações dessas estatísticas. 

 
Metodologia: Análise estatística. 

 

Coordenador: LAURO ROBERTO ALBRECHT RAMOS 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• LAURO ROBERTO ALBRECHT RAMOS 
• MAURICIO CORTEZ REIS 
• GABRIEL LOPES DE ULYSSEA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Nota técnica ou "position paper" 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000286/2013 - Viés de Gênero e Consumo no Brasil 

 

Objetivo: Investigar a presença de viés de gênero no consumo domiciliar e na oferta de mão de 
obra no Brasil. 

 
Justificativa: O papel desempenhado pelo homem e pela mulher na alocação intradomiciliar dos 

recursos traz importantes consequências para a economia. 
Um exemplo de política pública que reforça tal questão é o fato de o programa Bolsa 
Família repassar os recursos para a mãe, 
quando presente no domicílio. Análises mais detalhadas sobre a alocação 
intradomiciliar de recursos e o papel de gênero na economia são escassas no Brasil. 
O presente estudo almeja cobrir, em parte, essa lacuna. 

 
Metodologia: A metodologia terá como base o instrumental econométrico para estimação de 

sistemas de demanda e o uso de testes (a la Deaton, 1989) para avaliar os 
diferentes efeitos em resultados de alocação de renda intradomiciliar. 

 
Coordenador: ANA LUIZA NEVES DE HOLANDA BARBOSA 

 
Data de Início: 07/04/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• ANA LUIZA NEVES DE HOLANDA BARBOSA 
• JOANA SIMÕES DE MELO COSTA 

 
Produtos: 



404 Ciclo de Planejamento Estratégico do Ipea

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 07/04/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000316/2013 - Acompanhamento e Análise de Políticas de Trabalho e Renda 

 

Objetivo: Analisar a política de trabalho e renda no ano de 2013 e ao longo do ano de 2014 
levando em conta os objetivos e metas definidos nos programas e ações prioritários 
do MTE e, eventualmente, ações de outros Ministérios que digam respeito ao tema 
Trabalho, além  daqueles que constam no Plano Plurianual (PPA). A análise também 
considera as diretrizes constitucionais de acesso universal e atendimento igualitário e 
gratuito e, mais amplamente, os objetivos econômicos de eficiência e equidade. 

 
Justificativa: As políticas na área de trabalho são muito importantes para o desenvolvimento do 

país. As políticas de assistência ao trabalhador também têm um peso muito 
importante. Acompanhar os resultados dessas políticas e as condições de 
financiamento delas contribui para dar uma visão coerente do cenário das políticas 
sociais no Brasil. Além disso, eventuais análises podem até contribuir para a tomada 
de decisões por parte dos formuladores de políticas na área de Trabalho e Renda. 

 
Metodologia: Tendo em conta a estratégia definida pelo governo federal, analisa-se as políticas da 

área de trabalho e renda, com o objetivo de entender se os seus objetivos estão sendo 
atingidos. As fontes utilizadas para isso serão usando estudos científicos realizados a 
respeito das diversas políticas e seus resultados, diversas fontes de dados (sistemas de 
informações mantidos pelo MS, pesquisas realizadas pelo IBGE etc.) e documentos 
e/ou informações publicadas pelo MS (relatórios de gestão, sítio na internet etc.), 
pelos conselhos de saúde, pelos tribunais de conta e até pela imprensa. 

 
Coordenador: BRUNU MARCUS FERREIRA AMORIM 

 
Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
• BRUNU MARCUS FERREIRA AMORIM 
• ANDRE GAMBIER CAMPOS 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Capítulo de livro do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

Projeto P000283/2013 - Análise das Informações da PNAD Contínua 
 

Objetivo: Comparar tendências de comportamento de agregados do mercado de trabalho na 
PNAD contínua. 

 
Justificativa: É necessário avaliar a comparabilidade e tendências de comportamento dos estatísticas 

sobre os principais índices sobre o mercado de trabalho a partir da substituição das 
pesquisas domiciliares de emprego do IBGE, PNAD e PME, pela PNAD contínua, uma 
vez que a avaliação do desempenho e comportamento do mtrab é direta baseada nas 
indicações dessas estatísticas. 

 
Metodologia: Análise estatística. 

 

Coordenador: LAURO ROBERTO ALBRECHT RAMOS 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• LAURO ROBERTO ALBRECHT RAMOS 
• MAURICIO CORTEZ REIS 
• GABRIEL LOPES DE ULYSSEA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Nota técnica ou "position paper" 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000286/2013 - Viés de Gênero e Consumo no Brasil 

 

Objetivo: Investigar a presença de viés de gênero no consumo domiciliar e na oferta de mão de 
obra no Brasil. 

 
Justificativa: O papel desempenhado pelo homem e pela mulher na alocação intradomiciliar dos 

recursos traz importantes consequências para a economia. 
Um exemplo de política pública que reforça tal questão é o fato de o programa Bolsa 
Família repassar os recursos para a mãe, 
quando presente no domicílio. Análises mais detalhadas sobre a alocação 
intradomiciliar de recursos e o papel de gênero na economia são escassas no Brasil. 
O presente estudo almeja cobrir, em parte, essa lacuna. 

 
Metodologia: A metodologia terá como base o instrumental econométrico para estimação de 

sistemas de demanda e o uso de testes (a la Deaton, 1989) para avaliar os 
diferentes efeitos em resultados de alocação de renda intradomiciliar. 

 
Coordenador: ANA LUIZA NEVES DE HOLANDA BARBOSA 

 
Data de Início: 07/04/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• ANA LUIZA NEVES DE HOLANDA BARBOSA 
• JOANA SIMÕES DE MELO COSTA 

 
Produtos: 
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Projeto P000325/2013 - Custos Indiretos dos Acidentes de Trabalho no Brasil 
 

Objetivo: Estimar os custos econômicos dos acidentes de trabalho no Brasil a partir de bases de 
dados secundárias. 

 
Justificativa: No Brasil, somente no setor formal do mercado, são contabilizados anualmente cerca 

de 700 mil acidentes de trabalho. Os acidentes de trabalho têm um importante 
impacto tanto sobre a economia, quanto sobre o trabalhador. No caso deste último, 
além dos claros prejuízos à saúde, existem os custos indiretos, que são o tema da 
pesquisa. A análise desses custos, além de inédita, pode dar uma grande contribuição 
para se pensar políticas de promoção da saúde e segurança no trabalho. 

 
Metodologia: A literatura internacional calcula os custos indiretos dos acidentes para o trabalhador, a 

partir dos seguintes itens: a) perda salarial; b) probabilidade de ida para o desemprego; 
e, c) perda de produtividade. Vamos comparar as pessoas antes e depois do acidente e 
entre pessoas que sofreram e não sofreram acidentes de trabalho a partir de um 
painel, que é um dos métodos mais usados na literatura. Porém, no nosso caso específico,  
uma vez que a Rais cobre apenas o setor formal, levaremos em conta a probabilidade de 
saída desse setor e também a perda salarial advinda disso. Para realização desse projeto, 

                                  além da Rais, serão utilizados os registros identificados da Comunicação de Acidentes de 
                                  Trabalho (CAT) e uma parte da base de benefícios acidentários, o SUIBE.  

 
Coordenador: BRUNU MARCUS FERREIRA AMORIM 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• BRUNU MARCUS FERREIRA AMORIM 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000332/2013 - Evolução financeira do Fundo de Amparo ao Trabalhador e implicações para 
sua viabilidade. 

 

Objetivo: Analisar a evolução das finanças do Fundo de Amparo ao Trabalhador e discutir as 
implicações disso para sua viabilidade. 

 
Justificativa: A piora da situação financeira do fundo em 2012 e 2013, a ponto do TCU, por meio de 

um acórdão, estar exigindo ações para equacionar o problema, coloca de novo em 
evidência o debate sobre o modelo de construção do FAT. 

 
Metodologia: Vamos analisar a evolução da situação financeira do FAT com auxílio dos dados do 

MTE. Essa análise envolverá a execução financeira, o movimento das aplicações do 
FAT no extramercado, nos depósitos especiais e no BNDES. Vamos analisar as soluções 
normalmente trazidas à baila para equacionar as finanças do fundo, permitindo que 
ele continue a existir como uma fonte segura de financiamento do seguro, do abono 
salarial e de outros programas componentes do Sistema Público de Emprego. 

 
Coordenador: BRUNU MARCUS FERREIRA AMORIM 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• BRUNU MARCUS FERREIRA AMORIM 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000382/2013 - Análise da situação socioeconômica de catadores e outros segmentos sociais 
específicos organizados sob a forma de empreendimentos econômicos solidários. 

 

Objetivo: Elaboração e sistematização de diagnósticos e análises sobre catadores de material 
reciclável e outros segmentos sociais específicos organizados sob a forma de 
empreendimentos econômicos solidários, a partir de bases de dados existentes, em 
especial da Relação Anual de Informações Sociais e do Sistema Nacional de 
Informações em Economia Solidária, visando subsidiar as políticas públicas de 
economia solidária e de inclusão dos catadores na política nacional de resíduos sólidos. 

 
Justificativa: Esta parceria entre Senaes/MTE e IPEA fundamenta-se em: a) a necessidade de 

elaboração de diagnósticos específicos sobre a situação socioeconômica dos 
catadores de material reciclável; e b) a necessidade de dispor de informações 
gerenciais sobre a realidade da economia solidária no país a partir da RAIS e do SIES 
para subsidiar a tomada de decisões relativa à atuação da Senaes na promoção e 
fortalecimento da economia solidária. 

 
Metodologia:         Análise de dados do SIES, RAIS e Censos do IBGE por recortes subnacionais (regiões, 

estados, microrregiões e municípios), setores de atividade econômica e segmentos 
populacionais específicos, em especial de organizações formadas por catadores ou 
que atuam na coleta e reciclagem. Cruzamento de informações para subsidiar políticas 
públicas, sob a ótica da economia solidária, a partir da análise de dados do SIES e 
outras fontes, segundo recortes subnacionais e/ou setores de atividade econômica 
e/ou segmentos populacionais específicos. Análise de experiências e modelos de 
gestão para políticas municipais de resíduos sólidos com participação de catadores; 
Análise de experiências e modelos de gestão para logística reversa e encerramento dos 
lixões com inclusão e participação de catadores. 

 
Coordenador: SANDRO PEREIRA SILVA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• SANDRO PEREIRA SILVA 
 

Produtos: 
 

• Relatório sobre a situação socioeconômica de empreendimentos de economia solidária formados por 
catadores 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
 

• Nota Técnica sobre a Metodologia do SIES 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• Relatório sobre a análise de experiências em gestão pública municipal de resíduos sólidos com 
participação dos catadores 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Relatório nacional sobre a situação socioeconômica de catadores de material reciclável 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 28/02/2014 
 
 
NINSOC - NÚCLEO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS 

 
Projeto P000315/2013 - Migrações Internas por Mesorregião 

 

Objetivo: Estudar a dinâmica dos movimentos migratórios internos no Brasil. Levando em 
consideração diferentes aspectos, tanto dos lugares de origem e destino, como o 
perfil dos migrantes, tais como: escolaridade, faixa etária, sexo, renda e inserção no 
mercado de trabalho. 

 
Justificativa: Entende-se que as profundas transformações decorrentes da crise econômica e da 

alternância de ciclos de crescimento/estagnação vigentes nos anos 1990 e 2000, bem 
como da tendência acelerada de internacionalização da economia brasileira, 
redesenharam o perfil da estrutura produtiva e seu padrão locacional e impactaram 
sobremaneira o conjunto da sociedade. Nesse contexto, os movimentos migratórios 
sofreram profundas mudanças e merecem ser estudados, nos seus vários aspectos. 

 
 

Metodologia: O desenvolvimento da pesquisa que ora se propõe deverá se basear integralmente em 
dados secundários, especialmente aqueles levantados pelos Censos Demográficos de 
1991, 2000 e 2010. Os indicadores e as análises deverão contemplar o conjunto da 
dinâmica populacional e migratória das microrregiões geográficas do IBGE. Sempre 
que possível e recomendável, serão analisadas as regiões metropolitanas oficiais de 
cada estado bem como os municípios de maior peso nos processos migratórios. 

 
Coordenador: HERTON ELLERY ARAUJO 

 
Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• HERTON ELLERY ARAUJO 
• ANA LUIZA MACHADO DE CODES 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000321/2013 - Cinquenta Anos de Transformações Sociais – Um Olhar Sobre a Primeira 
Coorte Pós-1964 

 

Objetivo: Estudar as mudanças no perfil socioeconômico da população brasileira, nos últimos 
cinquenta anos, com foco na trajetória de vida da coorte nascida entre 1962 e 1967. 
Objetivos Intermediários: 
- Acompanhar as mudanças no perfil demográfico da população brasileira; 
- Delinear a trajetória educacional dos brasileiros nesse período; 
- Traçar as mudanças de renda e desigualdade ocorridas na sociedade brasileira entre 
os Censos de 1970 e 2010. 

 
Justificativa: Em 2014, o IPEA fará 50 anos de existência. Para comemorar essa ocasião, a Diretoria 

de Estudos Sociais produzirá trabalhos que representem sua capacidade de analisar as 
condições sociais por meio das informações existentes e correlacioná-las com as 
políticas públicas que podem afetá-las. 
O projeto mostra-se oportuno pela recente divulgação do Censo Demográfico de 
2010, em abril de 2012 – fato que nos possibilita estender o horizonte de análise. 

 
Metodologia: O trabalho será desenvolvido da seguinte forma: 

I) em primeiro lugar, definiremos uma coorte, os nascidos entre 1962 e 1967. Vamos 
seguir essa coorte nos Censos de 1980, 1991, 2000 e 2010. Assim poderemos 
comparar a evolução desse grupo nos diferentes momentos de suas vidas; 
II) para cada censo, utilizaremos também indicadores para outras faixas etárias, com o 
objetivo de mostrar diferenças, no tempo, para os grupos correspondentes. Com isso, 
podemos analisar os avanços ou retrocessos em suas condições de vida; 
III) para cada momento da vida da coorte em foco, pretendemos fazer uma 
contextualização da situação pela qual passa o país, inclusive fazendo alusão às 
políticas públicas mais afeitas aos problemas levantados. 

 
Coordenador: HERTON ELLERY ARAUJO 

 
Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• HERTON ELLERY ARAUJO 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000322/2013 - Migrações Internacionais no Brasil – Perfil e Movimento 
 

Objetivo: Delinear os principais fluxos e caracterizar o perfil dos imigrantes internacionais. 
Correlatamente, frente à atual configuração da economia internacional, importa saber 
como se comportam os fluxos emigratórios do Brasil. O propósito desta pesquisa, desta 
forma, é conhecer os migrantes internacionais e suas inserções na sociedade brasileira, 
assim como descrever os brasileiros que estão fora e como se dão suas inserções em 
países estrangeiros. 

 
Justificativa: Desde período pós-guerra, os grandes movimentos migratórios internacionais para o 

Brasil estavam arrefecidos. Recentemente, com a crise econômica na Europa e em 
outros países, os fluxos de entrada no Brasil têm voltado a se intensificar. Além disso, 
estudos mostram que há uma carência de mão de obra qualificada no Brasil, o que 
tem levado o governo a adotar medidas de estímulo à entrada de trabalhadores 
especializados no país. 

 
Metodologia: O trabalho será desenvolvido da seguinte forma: 

I) Revisão bibliográfica sobre migração internacional no Brasil; 
II) Levantamento das bases de dados existentes, tanto administrativas quanto 
domiciliares; 
III) Levantamento e análise da legislação brasileira sobre migração internacional 
IV) Análise de indicadores sociais dos migrantes internacionais. 

 
Coordenador: ANA LUIZA MACHADO DE CODES 

 
Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 31/07/2014 

 

Equipe: 
• ANA LUIZA MACHADO DE CODES 
• HERTON ELLERY ARAUJO 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
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Projeto P000323/2013 - Juventude e Políticas Sociais 
 

Objetivo: Subsidiar a política pública de juventude do governo federal com estudos relativos à 
situação social da juventude brasileira e das políticas públicas voltadas para os 
segmentos juvenis situados na faixa de 15 a 29 anos de idade. 

 
Justificativa: Um estudo específico das transformações e continuidades na situação social dos jovens 

na última década, incluindo dados do censo de 2010 e tendo em vista as políticas 
públicas de juventude, especialmente no que diz respeito às faixas etárias 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Juventude – Conjuve, ainda não foi realizado. 
Este projeto visa suprir essa lacuna, apresentando, ainda, a possibilidade de chegar à 
análise da realidade municipal em casos a serem posteriormente escolhidos. 

 
Metodologia: O trabalho será desenvolvido em diálogo com integrantes da Secretaria Nacional de 

Juventude de forma a propiciar efetiva contribuição do projeto ao aprimoramento das 
políticas públicas de juventude. Para tanto, a metodologia prevista estabelece os 
grupos de atividade abaixo relacionados, os quais podem ser realizados de forma 
simultânea ou consecutiva: 
- definição conjunta dos indicadores pertinentes à avaliação da situação social da 
juventude nos últimos 10 anos, elaboração de tabelas e gráficos seguindo os grupos 
de idade estabelecidos pelo Conjuve e produção de relatório analítico; 
- seleção de aspectos relevantes da situação social da juventude brasileira indicativos 
da necessidade de exame posterior mais detalhado e correlacionado à dimensão 
municipal ou regional. 

 
Coordenador: HERTON ELLERY ARAUJO 

 
Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• HERTON ELLERY ARAUJO 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000324/2013 - NINSOC - Núcleo de Informações Sociais 
 

Objetivo: Calcular indicadores sociais para as diversas coordenações da DISOC e para as 
representações da DISOC nos comitês e grupos de trabalho dos Ministérios Setoriais e 
junto aos fóruns de representação de participação social. 

 
Justificativa: Os técnicos da DISOC precisam de auxilio na manipulação das bases de dados do IBGE 

e dos ministérios setoriais e, muitas vezes, solicitam a própria execução dessa 
manipulação. Além disso, os programas para geração dos indicadores devem ser 
organizados para sua reprodução em futuras pesquisas e para a compatibilização de 
procedimentos. Assim, a DISOC fica segura na qualidade das informações que presta à 
sociedade. 

 
Metodologia: Os serviços são realizados por bolsistas, em geral estatísticos, que conheçam e 

manipulem bem as bases de dados utilizados na DISOC. O atendimento segue uma fila 
formada por ordem de prioridades: em primeiro lugar os projetos coletivos da DISOC, 
depois os projetos do plano de trabalho de cada coordenação, por ordem de chegada, 
e, se houver tempo, as diversas demandas de prospecção dos técnicos da DISOC. Vale 
ressaltar que o NINSOC presta valiosos serviços aos técnicos de outras diretorias que o 
procuram, assim como demandas esporádicas que surgem dos ministérios e órgãos da 
administração pública federal. 

 
Coordenador: HERTON ELLERY ARAUJO 

 
Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• HERTON ELLERY ARAUJO 
• ANA LUIZA MACHADO DE CODES 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000325/2013 - Comitê de Estatísticas Sociais 
 

Objetivo: Construir documentação padronizada das diversas bases de dados quer sejam registros 
administrativos, pesquisas sociais, censos, entre outros tipos de fontes de informação; 
Identificar potencialidades e lacunas das principais bases de dados do País com vistas à 
obtenção da visão sistêmica do que cabe avançar na produção e consistência das 
informações de natureza social; Avançar em direção à análise integrada dessas diversas 
bases. 

 
Justificativa: Frente às demandas por diagnósticos e definições de estatísticas sociais, revelou-se a 

necessidade de instituir a cooperação dos órgãos produtores de registros administrativos, 
pesquisas sociais, censos e outras fontes, com vistas ao fortalecimento e aprimoramento 
das informações estatísticas sociais oficiais, visando ampliar o uso, a variedade e 

                                  qualidade das informações. 
 

Metodologia: Promover o inventário das estatísticas sociais, em especial as oficiais, e atualizá-lo 
periodicamente; Viabilizar a consolidação, o aprimoramento, a comparabilidade e a 
facilidade do acesso à informação; Estimular a adoção de conceitos, classificações e 
métodos para o processamento, armazenamento e apresentação da informação 
estatística oficial que viabilizem o alcance do objetivo acima; Trabalhar para preencher 
as lacunas de informação e para ampliar as possibilidades de integração entre fontes; 
Organizar a demanda por informação e empreender ações coordenadas para otimizar 
a sua produção e o seu uso; Regulamentar e facilitar o acesso dos diversos órgãos do 
governo às bases de dados existentes, garantindo a transparência, visibilidade, 
legibilidade e inteligibilidade. 

 
Coordenador: HERTON ELLERY ARAUJO 

 
Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• HERTON ELLERY ARAUJO 
• ANA LUIZA MACHADO DE CODES 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Representação do IPEA junto a outras instituições 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Quantidade:  1 02/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 Data de Início: 

 

CGINT - COORDENAÇÃO-GERAL DE PESQUISA EM RELAÇÕES ECONÔMICAS E POLÍTICAS 
INTERNACIONAIS 

 
Projeto P0068/2013 - Cadeias Globais de Valor e Complementaridade Produtiva na América do Sul 

 

Objetivo: Analisar o potencial da economia brasileira e de países selecionados da América do 
Sul, em participarem de cadeias globais de valor (CGV) na região, por meio do 
denominado “fatiamento” do processo produtivo. Mais especificamente, o projeto 
consiste em mapear a demanda brasileira e sul-americana por produtos 
intermediários com relação à capacidade de oferta regional, para se identificar os 
segmentos produtivos onde, em princípio, seria possível promover 
complementaridades produtivas. 

 
Justificativa: 

 
 
 

O aumento rápido nas importações de produtos industriais provenientes da Ásia, em 
todos os países latino-americanos e a intensidade desse processo, associada a outros 
elementos, tem motivado, no Brasil, um debate sobre a existência de um processo de 
desindustrialização. Nesse contexto, o projeto visa avaliar o potencial de 
complementaridade da economia de países da região de modo a propor políticas de 
aumento de competitividade. 

 

Metodologia: O foco das atividades deste projeto está concentrado em dois eixos de trabalho: 

 

1.Mapeamento dos segmentos com potencial para complementariedade entre 
cadeias produtivas. 
2.Identificação das barreiras à complementariedade entre  processos  produtivos dos 
países da América do Sul. 

 

A primeira etapa do projeto consiste em mapear a demanda brasileira e sul-americana 
por produtos intermediários com relação à capacidade de oferta regional, para se 
identificar os segmentos produtivos onde em princípio seria possível promover 
complementaridades produtivas. 

 

Uma vez identificados os setores e segmentos específicos, serão iniciados os trabalhos 
do segundo eixo, que consiste em identificar as razões de por que não ocorre uma 
complementaridade entre as cadeias produtivas. 

 

Coordenador: RENATO COELHO BAUMANN DAS NEVES 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização:  26/12/2014 

 

Equipe: 
• RENATO COELHO BAUMANN DAS NEVES 
• CARLOS EDUARDO LAMPERT COSTA 

 

Produtos: 

 

• Relatório de pesquisa analisando os dados de comércio exterior e a matriz de insumo-produto do 
Brasil 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
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• Relatório de Pesquisa analisando os dados de comércio exterior e da matriz de insumo-produto de 
cada país selecionado 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/05/2014 
 

• Relatório de Pesquisa compatibilizando os dados de comércio com a matriz de insumo-produto de 
cada país selecionado 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 05/05/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• Relatório Final  avaliando o potencial de complementaridade produtiva das economias da América do 
Sul 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/10/2014 Data de Finalização: 26/12/2014 
 

• Mapas de transação comercial, com identificação de potencial de encadeamento produtivo entre o 
Brasil e os países selecionados 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/08/2014 Data de Finalização: 26/12/2014 
 

• Matriz Regional de Insumo-Produto 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/08/2014 Data de Finalização: 26/12/2014 
 
 
Projeto P0084/2013 - Financiamento do desenvolvimento e a Iniciativa de Integração Física dos 
Países da América do Sul (IIRSA) 

 

Objetivo: Avaliar Politica Publica adotada em 2000 com a finalidade de promover o 
financiamento do processo de integração física dos países da América do Sul. A 
iniciativa contou com a participação de 12 países sul-americanos e com o apoio 
técnico do BNDES , do BID, da CAF e do FONPLATA. 

 
Justificativa: Lançada em Brasília em 2000 a Iniciativa IIRSA, sob a coordenação politica do Brasil, 

esta politica publica de integração econômica, com mais de 13 anos de instituída, 
obteve avanços técnicos importantes, mas pouco se fez em termos da implementação 
de mais de 500 projetos concebidos. Cabe, portanto, realizar uma avaliação desta 
politica publica, identificando seus avanços e percalços, assim como as suas 
perspectivas imediatas. 

 
Metodologia: A pesquisa requererá, basicamente, levantamento bibliográfico e estatístico e, 

entrevistas com autoridades e executores da Iniciativa. A principal referencia esta 
constituída pelo comitê técnico IIRSA, localizado no Ministério do Planejamento e que 
atualmente constitui a unidade técnica de assessoramento do Conselho Sul- 
Americano de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN), da UNASUL. 

 
Coordenador: CARLOS EDUARDO LAMPERT COSTA 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 

 
Equipe: 

• CARLOS EDUARDO LAMPERT COSTA 
 

Produtos: 
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• Relatório de Pesquisa analisando os dados de comércio exterior e da matriz de insumo-produto de 
cada país selecionado 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/05/2014 
 

• Relatório de Pesquisa compatibilizando os dados de comércio com a matriz de insumo-produto de 
cada país selecionado 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 05/05/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• Relatório Final  avaliando o potencial de complementaridade produtiva das economias da América do 
Sul 

 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/10/2014 Data de Finalização: 26/12/2014 
 

• Mapas de transação comercial, com identificação de potencial de encadeamento produtivo entre o 
Brasil e os países selecionados 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/08/2014 Data de Finalização: 26/12/2014 
 

• Matriz Regional de Insumo-Produto 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/08/2014 Data de Finalização: 26/12/2014 
 
 
Projeto P0084/2013 - Financiamento do desenvolvimento e a Iniciativa de Integração Física dos 
Países da América do Sul (IIRSA) 

 

Objetivo: Avaliar Politica Publica adotada em 2000 com a finalidade de promover o 
financiamento do processo de integração física dos países da América do Sul. A 
iniciativa contou com a participação de 12 países sul-americanos e com o apoio 
técnico do BNDES , do BID, da CAF e do FONPLATA. 

 
Justificativa: Lançada em Brasília em 2000 a Iniciativa IIRSA, sob a coordenação politica do Brasil, 

esta politica publica de integração econômica, com mais de 13 anos de instituída, 
obteve avanços técnicos importantes, mas pouco se fez em termos da implementação 
de mais de 500 projetos concebidos. Cabe, portanto, realizar uma avaliação desta 
politica publica, identificando seus avanços e percalços, assim como as suas 
perspectivas imediatas. 

 
Metodologia: A pesquisa requererá, basicamente, levantamento bibliográfico e estatístico e, 

entrevistas com autoridades e executores da Iniciativa. A principal referencia esta 
constituída pelo comitê técnico IIRSA, localizado no Ministério do Planejamento e que 
atualmente constitui a unidade técnica de assessoramento do Conselho Sul- 
Americano de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN), da UNASUL. 

 
Coordenador: CARLOS EDUARDO LAMPERT COSTA 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 

 
Equipe: 

• CARLOS EDUARDO LAMPERT COSTA 
 

Produtos: 

Quantidade:  1 Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 01/12/2014  

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 
 
Projeto P000256/2013 - Integração Produtiva com  América Latina e Caribe e Mapa da Presença 
Brasileira em Países da Região 

 

Objetivo: Produzir conhecimento organizado sobre as relações econômicas entre o Brasil e 
países selecionados do Caribe. Apresentação dos estudos sobre comércio e integração 
produtiva realizados em 2013 (Guiana, Suriname e República Dominicana). Elaboração 
de mapa da presença brasileira na Guiana, Suriname, República Dominicana e 
Venezuela. Início da pesquisa “Análise de Comércio e Identificação de Possibilidades 
de Integração Produtiva” com Guiana Francesa, Trinidad & Tobago, Jamaica, Cuba e 
Haiti. 

 
Justificativa: Aprofundar estudos desenvolvidos em 2013, previstos em acordos com Suriname e 

República Dominicana e expandi-los para outros países de região. Estudos previstos 
em acordos com o Suriname, República Dominicana e Guiana e demandados pelo 
MDIC e MRE. O Brasil não possui estudo detalhado sobre as possibilidades a 
articulação produtiva com esses países. Há crescente interesse brasileiro no Caribe e 
pouco conhecimento organizado no país. 

 
Metodologia: A situação presente pode ser analisada a partir do cruzamento de matrizes insumo- 

produto, enquanto as potencialidades devem ser observadas em função de quatro 
elementos: i) o padrão de comércio de bens intermediários dos países com o resto do 
mundo; ii) as prioridades de desenvolvimento setorial do Estado e dos demais agentes 
econômicos; iii) recursos naturais e humanos não aproveitados; e iv) condição da 
infraestrutura física e dos instrumentos logísticos para a expansão dos fluxos 
bilaterais. O mapa da presença brasileira será construído a partir de informações do 
MRE, de governos locais e de pesquisa de campo. 

 
Coordenador: Pedro Silva Barros 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
• Pedro Silva Barros 

 
Produtos: 

 

• Sobre Guiana e Suriname 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Sobre República Dominicana 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Relatório de Pesquisa sobre os demais países 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
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Projeto P000276/2013 - Estudo mais profundo sobre a integração produtiva entre a Venezuela e o 
norte do Brasil nos setores agrícola (fertilizante-soja), naval fluvial e granito. 

 

Objetivo: Estudo econômico sobre os setores econômicos Naval Fluvial – Soja e fertilizantes – 
Granito para identificar as potencialidade de complementação produtiva binacional e 
fazer sugestões de políticas a serem adotadas pelos dois governos para alcançar a 
integração de cadeias produtivas. 

 
Justificativa: Seguir as diretrizes da reunião ministerial bilateral de indústria Brasil-Venezuela de 19 

de agosto de 2013, na Suframa, para elaborar um estudo econômico que sirva de base 
para avaliar as oportunidades de negócios nos setores de a) Indústria Naval Fluvial, b) 
Complexo Fertilizantes-Soja e c) Granito, com o objetivo de fortalecer a integração de 
cadeias produtivas. A proposta foi apresentada e discutida no FCCR do Mercosul e 
está respaldada pelo Acordo Marco CAF-IPEA de 2011. 

 
Metodologia: Seleção de quatro pesquisadores por meio da revisão de doze currículos (seis de 

especialistas brasileiros e seis de especialistas venezuelanos) e uma Chamada Pública 
do Ipea para seleção de dois especialistas. Cinco dias de pesquisa de campo em 
Caracas para os pesquisadores brasileiros e venezuelanos. Cinco dias de pesquisa de 
campo em Ciudad Guayana para os pesquisadores brasileiros e venezuelanos. Cinco 
dias de pesquisa de campo em Manaus e Boa Vista para os pesquisadores brasileiros e 
venezuelanos. 4 videoconferências entre os pesquisadores brasileiros e venezuelanos. 
Realização de seminário para apresentação dos resultados do relatório final com a 
participação dos pesquisadores dos dois países e representantes dos governos. 

 
Coordenador: Pedro Silva Barros 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 29/08/2014 

 

Equipe: 
• Pedro Silva Barros 

 
Produtos: 

 

• Relatório final da pesquisa contendo vários tópicos 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 29/08/2014 
 
 
Projeto P000300/2013 - Conclusão do livro sobre Relações Brasil-Venezuela e a Missão do Ipea na 
Venezuela” com o capítulo de avaliação sobre a primeira presidência pro tempore da Venezuela no 
bloco (17 de janeiro – Cúpula Presidencial do Mercosul em Caracas) 

 

Objetivo: Reunir e divulgar os estudos realizados pela Missão do Ipea na Venezuela. 
 

Justificativa: Ainda não há uma publicação que reúne textos contemporâneos sobre a relação 
Brasil-Venezuela, tão pouco o material produzido pela Missão do Ipea na Venezuela 
entre 2010 e 2013. 

 
Metodologia: Os artigos foram escritos por pesquisadores vinculados à Missão do Ipea na Venezuela 

e convidados. Os textos foram discutidos e estão em fase final de revisão. O capítulo 
sobre a presidência pro tempore da Venezuela será finalizado em fevereiro. 

 
Coordenador: Pedro Silva Barros 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
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Equipe: 
• Pedro Silva Barros 

 
Produtos: 

 

• Livro com versão em português e outra em espanhol. 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 
 
Projeto P000301/2013 - Curso “Economia Brasileira e sua Inserção Internacional”, no Instituto 
Cultural Brasil-Venezuela (ICBV) e no Centro de Estudos Latino-Americano Rómulo Gallegos (CELARG). 

 

Objetivo: Difundir conhecimentos sobre o Brasil, sua política econômica e exterior e os estudos 
desenvolvidos pela Missão do Ipea na Venezuela. 

 
Justificativa: A missão do Ipea na Venezuela realizou diversos cursos sobre políticas públicas, 

planejamento e integração regional entre 2011 e 2013. Há demanda por um curso 
focado nos temas contemporâneos do Brasil e a necessidade de divulgar com mais 
profundidade os estudos realizados pela Missão do Ipea na Venezuela. 

 
Metodologia: Aulas expositivas. Uma turma em português, outra em espanhol. 

 

Coordenador: Pedro Silva Barros 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 29/08/2014 
 

Equipe: 
• Pedro Silva Barros 

 
Produtos: 

 

• Dez apresentações para o governo, universidades ou centros de pesquisa da Venezuela. 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 29/08/2014 
 

• 100 alunos formados, particularmente (mas não exclusivamente) funcionários públicos venezuelanos 
funcionários internacionais lotados em Caracas. 

 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 29/08/2014 
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Projeto P000302/2013 - Pesquisa de campo Canal Cassiquiare e a integração fluvial Brasil-Venezuela 
Objetivo: Produzir relatório de viagem técnica sobre reconhecimento do percurso fluvial entre 

Puerto Ayacucho (estado Amazonas da Venezuela) e São Gabriel da Cachoeira (estado 
Amazonas do Brasil) com análise econômica e social da região. 

 
Justificativa: Aprofundar temas tratados no artigo “Cassiquiare: o canal da integração fluvial entre 

Brasil e Venezuela”. A integração de infraestrutura tem sido tema recorrente nas 
relações bilaterais Brasil-Venezuela, porém há grande escassez de conhecimento 
atualizado sobre o canal Cassiquiare, a conexão natural entre as bacias do Orinoco e 
Amazônica. 

 
Metodologia: 1) Definição do roteiro de viagem com reuniões com autoridades governamentais e 

especialistas venezuelanos. 2) Elaboração de questionário e roteiro de entrevistas 
para autoridades locais e comunidades ribeirinhas. 3) Reuniões com o Comando do 
Exército da Amazônia (São Gabriel da Cachoeira e Manaus) para apresentação da 
viagem e de outras pesquisas da Missão do Ipea na Venezuela. 4) Elaboração de 
Relatório de Pesquisa. 

 
Coordenador: Pedro Silva Barros 

 
Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 

 

Equipe: 
• Pedro Silva Barros 

 
Produtos: 

 
• Relatório de Pesquisa “Canal Cassiquiare: aspectos socioeconômicos para a integração Amazônia- 

Orinoco”. 
 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (publicado com editorial) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 
 
Projeto P000375/2013 - Conselho de Think-Tanks BRICS e Fórum Acadêmico dos BRICS 

 

Objetivo: Organização do Conselho de Think-Tanks BRICS e do Fórum  Acadêmico BRICS, que 
serão realizados no Rio de Janeiro entre os dias 17 e 19 de março de 2014. 

 
Justificativa: O IPEA é a instituição que coordena o Conselho de Think-Tanks BRICS  e o Fórum 

Acadêmico BRICS no Brasil. 
 

Coordenador: RENATO COELHO BAUMANN DAS NEVES 
 

Data de Início: 15/03/2013 Data de Finalização:  31/03/2015 
 

Equipe: 
• RENATO COELHO BAUMANN DAS NEVES 

 
Produtos: 

 

• Fórum Acadêmico dos BRICS 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/03/2013 Data de Finalização: 31/03/2015 
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Projeto P000302/2013 - Pesquisa de campo Canal Cassiquiare e a integração fluvial Brasil-Venezuela  

 

• Conselho dos Think-Tanks BRICS 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 15/03/2013 Data de Finalização: 31/03/2015 
 
 
Projeto P000377/2013 - Participação na Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX) 

 

Objetivo: Participação na Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX) e seus grupos 
técnicos, de acordo com o previsto no Decreto 3.502, de 12/06/2000. 

 
Justificativa: O IPEA é órgão convidado da COFIEX, no papel de assessor a temas específicos 

apresentados nas propostas de financiamento submetidas ao Colegiado. 
 

Metodologia: Participação de reuniões e elaboração de pareceres. 
 

Coordenador: CARLOS EDUARDO LAMPERT COSTA 
 

Data de Início: 08/01/2014 Data de Finalização:  17/12/2014 
 

Equipe: 
• CARLOS EDUARDO LAMPERT COSTA 

 
Produtos: 

 

• Representação junto à CAFIEX 
 

Tipo: 
 

Representação do IPEA junto a outras instituições 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 08/01/2014 Data de Finalização: 17/12/2014 
 
 
Projeto P00008/2014 - Revista Tempo do Mundo 

 

Objetivo: Publicar revista internacional semestral, voltada a pesquisadores brasileiros e 
estrangeiros, bilíngue, idealizada para promover debates com ênfase na temática do 
desenvolvimento em uma perspectiva Sul-Sul. 

 
Justificativa: 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. 

 
Coordenador: RENATO COELHO BAUMANN DAS NEVES 

 
Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 26/12/2014 

 
Equipe: 

• RENATO COELHO BAUMANN DAS NEVES 
 

Produtos: 
 

• Publicação com periodicidade semestral 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 07/01/2013 Data de Finalização: 26/12/2014 
 
 
COGIN - COORDENAÇÃO DE ESTUDOS EM INSTITUIÇÕES E GOVERNANÇA INTERNACIONAL 
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COGIN - COORDENAÇÃO DE ESTUDOS EM INSTITUIÇÕES E GOVERNANÇA 
INTERNACIONAL 

Projeto P0034/2013 - O papel das questões de defesa, paz e segurança na inserção internacional 
brasileira 

 
Objetivo: Objetivo geral: Contribuir ao debate sobre as políticas públicas na área da defesa 

nacional, fornecendo subsídios para formuladores de políticas públicas e 
integrantes civis/militares do governo federal com poder de decisão na área da 
defesa. 

 
Objetivos Intermediários: 
1. Estudar políticas para a indústria de defesa, sobretudo de exportações 
de armamentos; 
2. Analisar a percepção da opinião pública em relação à defesa nacional; 
3. Estudar disputas marítimas contemporâneas. 

 
Justificativa: A defesa nacional tem estado cada vez mais presente nos debates políticos, 

acadêmicos e econômicos no país. Contudo, o tema ainda carece de reflexão mais 
abrangente no Brasil. Dessa forma, duas áreas de estudo foram selecionadas para 
que nelas sejam realizadas pesquisas com maior profundidade, quais sejam: i) 
indústria de defesa; ii) opinião pública e defesa nacional; e iii) disputas marítimas. 

 
Metodologia: Análise histórico-comparativa e estatística. 

 Atividades e procedimentos: 
a) Revisão bibliográfica; 
b) Levantamento de dados; 
c) Elaboração de textos para discussão; 
d) Realização de Seminários. 

 
Coordenador: RODRIGO FRACALOSSI DE MORAES 

 Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 

 
Equipe: 

• RODRIGO FRACALOSSI DE MORAES 
• ANDRE DE MELLO E SOUZA 

 
Produtos: 

 
• INTERMEDIAÇÃO ESTATAL NAS EXPORTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MILITARES: OS CASOS DE RÚSSIA 

E FRANÇA 
O objetivo do texto será analisar a intermediação das compras e vendas de equipamentos militares 
em dois dos maiores exportadores de equipamentos militares do mundo: Rússia e França. Ambos 
possuem instituições dedicadas, no todo ou em parte, à intermediação de compras e vendas de 
armamentos no exterior, quais sejam, respectivamente, a Rosoboronexport e a Direction Générale 
de l'armement (DGA). 

Tipo: TD 

 
Quantidade:  1 

 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 

 
• A ASCENSÃO MILITAR CHINESA E A SEGURANÇA REGIONAL NO LESTE E SUDESTE DA ÁSIA 

O objetivo do trabalho é analisar o crescente poderio militar chinês no Leste e Sudeste da Ásia desde 
1990, destacando, ainda, como o contexto de crise econômica nos Estados Unidos representa 
oportunidade para a China expandir seu poder militar no Pacífico. 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 

 
Quantidade:  1 

 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
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Projeto P0034/2013 - O papel das questões de defesa, paz e segurança na inserção internacional  

 

• PERCEPÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA NO BRASIL SOBRE A DEFESA NACIONAL E AS FORÇAS ARMADAS: 
DETERMINANTES DA CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES MILITARES DO PAÍS 
- Dada a complexidade das variáveis relacionadas com a confiança depositada pela população nas 
instituições militares, bem como seu inevitável imbricamento com os efeitos de diversas outras 
políticas públicas, o emprego de técnicas estatísticas se mostra útil para se avançar na compreensão 
deste fenômeno social. O estudo buscará, nesse sentido, oferecer uma contribuição a essa agenda de 
pesquisa por meio da análise estatística de uma série de fatores identificados no questionário do 
SIPS - Defesa Nacional (2011) como possíveis determinantes para o grau de confiança da população 
brasileira nas Forças Armadas. 
- Artigo escrito em conjunto com Edison Benedito da Silva Filho, técnico de planejamento e pesquisa 
da Dinte. 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis B1, B2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 18/07/2014 
 

• AS COALIZÕES GLOBAIS LIDERADAS PELOS ESTADOS UNIDOS NA GUERRA 
CONTRA O TERROR (2001-2011): PARA ALÉM DO UNILATERALISMO 
- O artigo analisa os objetivos do governo dos Estados Unidos na construção de coalizões 
internacionais para a chamada Guerra contra o Terror. 
- Artigo escrito em conjunto com André de Mello e Souza, técnico de planejamento e pesquisa da 
Dinte. 

 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis B1, B2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 
 

• ESTUDO COMPARATIVO SOBRE MODELOS DE TRADINGS DE DEFESA INTERNACIONAIS VINCULADAS 
AOS SEUS RESPECTIVOS GOVERNOS 
- Trata-se de relatório organizado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), com 
colaboração de algumas instituições, entre elas o Ipea. 

Tipo: 
 

Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/10/2014 

 

 

COGIN - COORDENAÇÃO DE ESTUDOS EM INSTITUIÇÕES E GOVERNANÇA 
INTERNACIONAL 

Projeto P0034/2013 - O papel das questões de defesa, paz e segurança na inserção internacional 
brasileira 

 
Objetivo: Objetivo geral: Contribuir ao debate sobre as políticas públicas na área da defesa 

nacional, fornecendo subsídios para formuladores de políticas públicas e 
integrantes civis/militares do governo federal com poder de decisão na área da 
defesa. 

 
Objetivos Intermediários: 
1. Estudar políticas para a indústria de defesa, sobretudo de exportações 
de armamentos; 
2. Analisar a percepção da opinião pública em relação à defesa nacional; 
3. Estudar disputas marítimas contemporâneas. 

 
Justificativa: A defesa nacional tem estado cada vez mais presente nos debates políticos, 

acadêmicos e econômicos no país. Contudo, o tema ainda carece de reflexão mais 
abrangente no Brasil. Dessa forma, duas áreas de estudo foram selecionadas para 
que nelas sejam realizadas pesquisas com maior profundidade, quais sejam: i) 
indústria de defesa; ii) opinião pública e defesa nacional; e iii) disputas marítimas. 

 
Metodologia: Análise histórico-comparativa e estatística. 

 Atividades e procedimentos: 
a) Revisão bibliográfica; 
b) Levantamento de dados; 
c) Elaboração de textos para discussão; 
d) Realização de Seminários. 

 
Coordenador: RODRIGO FRACALOSSI DE MORAES 

 Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 19/12/2014 

 
Equipe: 

• RODRIGO FRACALOSSI DE MORAES 
• ANDRE DE MELLO E SOUZA 

 
Produtos: 

 
• INTERMEDIAÇÃO ESTATAL NAS EXPORTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MILITARES: OS CASOS DE RÚSSIA 

E FRANÇA 
O objetivo do texto será analisar a intermediação das compras e vendas de equipamentos militares 
em dois dos maiores exportadores de equipamentos militares do mundo: Rússia e França. Ambos 
possuem instituições dedicadas, no todo ou em parte, à intermediação de compras e vendas de 
armamentos no exterior, quais sejam, respectivamente, a Rosoboronexport e a Direction Générale 
de l'armement (DGA). 

Tipo: TD 

 
Quantidade:  1 

 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 

 
• A ASCENSÃO MILITAR CHINESA E A SEGURANÇA REGIONAL NO LESTE E SUDESTE DA ÁSIA 

O objetivo do trabalho é analisar o crescente poderio militar chinês no Leste e Sudeste da Ásia desde 
1990, destacando, ainda, como o contexto de crise econômica nos Estados Unidos representa 
oportunidade para a China expandir seu poder militar no Pacífico. 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 

 
Quantidade:  1 

 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
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Projeto P0059/2013 - Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e Política Externa  

 

Projeto P0054/2013 - O funcionamento do Mercosul como coalizão internacional no governo Dilma 
(2011-2014) 

 

Objetivo: Investigar a existência de afinidade de preferências políticas entre o Brasil e os demais 
sócios do Mercosul sobre diferentes áreas temáticas da política internacional, 
eventualmente comparando com a afinidade de preferências políticas do Brasil com 
os outros países que compõem os BRICS, além de outros países em desenvolvimento, 
de maneira a analisar se o bloco regional funcionou como coalizão internacional no 
governo Dilma (2011-2014). 

 
Justificativa: Ainda que existam numerosas controvérsias entre os Estados Partes do Mercosul, 

principalmente no que se refere a um grupo determinado de temas comerciais, desde 
sua formação o bloco regional apresentou para a política externa brasileira um 
sentido estratégico de coalizão internacional. Em outras palavras, a partir da atuação 
conjunta com os vizinhos, o Brasil buscou somar recursos de poder para elevar a 
efetividade da defesa de seus interesses. Portanto, cumpre investigar essa estratégia. 

 
Metodologia: Em primeiro lugar, será avaliada a convergência de votos entre os países do Mercosul 

na Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) em comparação com a convergência 
de votos do Brasil com os BRICS, de forma a dimensionar em qual contexto o país 
apresentou maior afinidade de preferências políticas. Em segundo lugar, serão 
comparados os conteúdos dos comunicados conjuntos das cúpulas semestrais do 
Mercosul com as declarações conjuntas das cúpulas IBAS, ASPA, ASA e BRICS com o 
objetivo de verificar se houve convergência de posições entre esses contextos nesse 
período. Eventualmente, serão consultadas posições tradicionais da política externa 
dos Estados Partes do Mercosul, de forma a complementar a análise. 

 
Coordenador: WALTER ANTONIO DESIDERA NETO 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 03/07/2014 

 
Equipe: 

• WALTER ANTONIO DESIDERA NETO 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 03/07/2014 
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Projeto P000260/2013 - Os conflitos comerciais Brasil-Argentina nas gestões Dilma-Cristina  

 

 

Projeto P0059/2013 - Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e Política Externa 

Objetivo: Dar continuidade ao 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. No período 
em questão, o objeto dos estudos terão situa-se no item "3" e trata de analisar o 
papel do Brasil na política de CID, segundo a perspectiva de três doadores 
tradicionais. 

 
Justificativa: O Governo brasileiro desenvolve uma diversificada agenda de cooperação 

internacional em benefício de países em desenvolvimento. Em estratégia de 
cooperação sul-sul, a política externa brasileira vem confirmando diretrizes que 
colocaram o país em evidência no sistema internacional e vem enaltecendo a 
importância política da participação brasileira em processos decisórios. A aquisição de 
expertise nas políticas públicas credenciaram o país como um importante prestador 
de cooperação técnica. 

 
Metodologia: A metodologia utilizada será a de política comparada. 

 

Coordenador: GUILHERME DE OLIVEIRA SCHMITZ 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 12/12/2014 
 

Equipe: 
• GUILHERME DE OLIVEIRA SCHMITZ 

 

Produtos: 
 

• Produto 3 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 12/12/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 12/12/2014 



428 Ciclo de Planejamento Estratégico do Ipea

Projeto P000261/2013 - Os sócios menores no Mercosul: 2003-2013  

 

 

Projeto P000260/2013 - Os conflitos comerciais Brasil-Argentina nas gestões Dilma-Cristina 
Objetivo: Analisar, de um lado, as razões pelas quais se desenvolveram os conflitos comerciais 

entre o Brasil e a Argentina nas gestões Dilma-Cristina e, de outro lado, a forma como 
foram encaminhadas as negociações para que elas pudessem ser superadas. Desde 
2001 a Argentina sofre de carência de divisas e tem déficits com o Brasil, motivos 
pelos quais drásticas medidas restritivas às importações foram tomadas desde 2011 
pelo governo argentino, afetando principalmente as exportações brasileiras. 

 
Justificativa: Apesar de se caracterizar como uma união aduaneira, o Mercosul é um bloco 

econômico que apresenta institucionalidade frágil, não apresentando um mecanismo 
sólido para a solução de controvérsias comerciais. Em função de o bloco se organizar 
na forma intergovernamental, a intervenção presidencial tem se caracterizado como o 
principal instrumento para a solução das disputas. Cumpre analisar, portanto, de que 
maneira o governo Dilma encaminhou essas questões. 

 
Metodologia: A análise será realizada a partir do levantamento das medidas restritivas adotadas pela 

Argentina desde 2011, a qual será complementada com dados dos fluxos comerciais 
bilaterais entre Brasil e Argentina no período, de maneira a verificar os efeitos dessas 
medidas. Entrevistas com diplomatas brasileiros fornecerão as informações a respeito 
de como foram encaminhadas as negociações governamentais para superar os 
conflitos. No que couber, comparações com disputas passadas entre os dois países 
desde a criação do bloco econômico serão levantadas para sinalizar possibilidades de 
superação de controvérsias que permaneçam em aberto. 

 
Coordenador: WALTER ANTONIO DESIDERA NETO 

 
Data de Início: 04/07/2014 Data de Finalização: 09/09/2014 

 

Equipe: 
• WALTER ANTONIO DESIDERA NETO 

 
Produtos: 

• BEPI 

Tipo: 

 
 
 
 
Artigo em boletim periódico do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 03/07/2014 Data de Finalização: 10/09/2014 
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Projeto P000260/2013 - Os conflitos comerciais Brasil-Argentina nas gestões Dilma-Cristina  

 

 

Projeto P000261/2013 - Os sócios menores no Mercosul: 2003-2013 

Objetivo: Analisar a trajetória percorrida pelo Paraguai e o Uruguai no Mercosul entre 2003 e 
2013, com foco em suas demandas pela redução das assimetrias estruturais, passando 
pela conquista da criação do Fundo para Convergência Estrutural do Mercosul 
(Focem), a resistência do parlamento paraguaio em ratificar a entrada da Venezuela 
no bloco, a crise das papeleiras do Uruguai, a suspensão paraguaia em 2012, 
chegando ao seu provável retorno em 2013. 

 
Justificativa: O Paraguai é um dos países mais pobres da América do Sul e, no contexto do 

Mercosul, é o sócio de menor tamanho econômico. Desde 2007, o Brasil tem 
cooperado diretamente para o desenvolvimento paraguaio e uruguaio tanto 
bilateralmente como por meio do financiamento de projetos do Focem. Portanto, é 
fundamental compreender a trajetória recente desses países, uma vez que trazem 
reflexos, financeiros e de segurança, para o Brasil. 

 
Metodologia: A análise se baseará essencialmente em pesquisa bibliográfica e documental. Será 

dado destaque na descrição da narrativa histórica da trajetória paraguaia e uruguaia 
no Mercosul de 2003 a 2013 às questões que afetam o Brasil. 

 
Coordenador: WALTER ANTONIO DESIDERA NETO 

 
Data de Início: 10/09/2014 Data de Finalização: 19/11/2014 

 
Equipe: 

• WALTER ANTONIO DESIDERA NETO 
 

Produtos: 

• BEPI 

Tipo: 

 
 
 
 
Artigo em boletim periódico do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 10/09/2014 Data de Finalização: 19/11/2014 
 
 
Projeto P000272/2013 - Política de Imigração Nacional: regime, instituições e prospectivas 

 

Objetivo: Realizar estudos acerca da imigração de estrangeiro com visto de trabalho permanente 
e temporário para o Brasil. Observar os fluxos, prever os polos de êxodos e de atração 
de imigrantes no mundo e propor políticas públicas o caso em tela, por meio da 
análise de entraves burocráticos e da legislação brasileira. 

 
Justificativa: O Brasil tem sido considerado com um polo de atração da migração global, além disso, 

estudos tem levantado a hipótese de "apagões" de profissionais no país. 
 

Metodologia: A metodologia utilizada será pelo meio da utilização de instrumento empíricos 
(compilação de dados), de análise de processo burocrático e da legislação nacional. 

 
Coordenador: GUILHERME DE OLIVEIRA SCHMITZ 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  01/07/2014 

 

Equipe: 
• GUILHERME DE OLIVEIRA SCHMITZ 
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Projeto P000261/2013 - Os sócios menores no Mercosul: 2003-2013  

 

Produtos: 
• Produto 1 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/07/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/07/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 01/07/2014 
 
 
Projeto P000275/2013 - Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional (Cobradi) 

 

Objetivo: Identificar e descrever as ações da Cobradi; configurar o perfil da cooperação 
brasileira nos continentes e países segundo setores, temas e ações; 
e compilar os dispêndios anuais do governo federal a partir de método desenvolvido 
no Ipea. 

 
Justificativa: Os estudos da Cobradi representam o compromisso do governo federal em dar maior 

transparência às ações da cooperação brasileira no mundo mediante o livre acesso e a 
divulgação junto à sociedade brasileira e internacional. 
O tema é de interesse crescente e consta na pauta de fóruns internacionais e globais 
nessas duas primeiras décadas do século XXI. Nesse contexto, os estudos Cobradi têm 
o potencial de aportar subsídios à participação mais qualificada do Brasil nesses 
fóruns. 

 
Metodologia: O levantamento anual de dados e informações ocorre mediante o preenchimento de 

formulário eletrônico em sistema desenvolvido pelo Ipea e verificados no Sistema 
Integrado de Administração Financeira (Siafi). Os dados lançados são referendados 
pelas autoridades das respectivas instituições participantes e posteriormente são 
qualificados mediante aproximação de saberes e conhecimentos individuais ou 
institucionais  O delineamento da pesquisa assemelha-se ao que na academia é 
designado como pesquisa-ação. constitui-se em processo contínuo, sistemático e 
empiricamente fundamentado no conhecimento da realidade e dos gastos com a 
cooperação internacional. O processo é cíclico e se inicia com a  implantação de 
melhorias no processo de registro e dimensionamento dos gastos públicos. 

 
Coordenador: JOÃO BRIGIDO BEZERRA LIMA 

 
Data de Início: 04/06/2012 Data de Finalização: 30/09/2014 

 
Equipe: 

• JOÃO BRIGIDO BEZERRA LIMA 
 

Produtos: 
 

• Relatório 2011-2013 (port.) 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/06/2012 Data de Finalização: 30/09/2014 
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• Relatório 2011 (ing.) 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 30/04/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• O perfil COBRADI em África em 2011 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/12/2013 Data de Finalização: 28/07/2014 
 
 
Projeto P000324/2013 - A Agência de Cooperação Brasileira (ABC): Origens, Mandatos, Recursos e 
Desafios 

 

Objetivo: Discutir a história institucional do sistema de cooperação internacional para o 
desenvolvimento brasileiro e particularmente da Agência Brasileira de Cooperação 
(ABC), abordando suas origens, seus mandatos, seus recursos e seus desafios atuais; 
bem como indicar políticas e reformas institucionais adequadas para superar tais 
desafios. 

 
Justificativa: A crescente importância da cooperação internacional para o desenvolvimento do Brasil 

tem sido evidenciada, sobretudo a partir de 2003, em termos do volume de recursos 
empregados, do número de projetos criados e do número de países beneficiados. Em 
2013 a presidenta Dilma Rousseff anunciou a intenção de criar nova agência de 
cooperação para África e América Latina que trataria também de comércio e 
investimento. 

 
Metodologia: Entrevistas semiestruturadas, análise de documentos e de dados disponíveis. 

 

Coordenador: ANDRE DE MELLO E SOUZA 
 

Data de Início: 02/12/2013 Data de Finalização: 29/08/2014 
 

Equipe: 
• ANDRE DE MELLO E SOUZA 

 
Produtos: 

 

• Artigo no BEPI 
 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/12/2013 Data de Finalização: 29/08/2014 
 

• Capítulo de livro a ser editado no México 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro externo 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/12/2013 Data de Finalização: 29/08/2014 
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Projeto P000331/2013 - A Cooperação para o Desenvolvimento do Brasil na África: Um Novo 
Modelo? 

 

Objetivo: Mapear a cooperação para o desenvolvimento do Brasil na África, apresentar alguns 
casos de projetos específicos, e, por fim, explorar a questão de se e em que medida 
essa cooperação é sustentável no longo prazo e é capaz de oferecer um modelo 
distinto tanto daquele dos países membros do Comitê de Assistência para o 
Desenvolvimento (CAD) da OCDE como do dos demais países emergentes. 

 
Justificativa: A crescente importância da cooperação internacional para o desenvolvimento do 

Brasil tem sido evidenciada, sobretudo a partir de 2003, em termos do volume de 
recursos empregados, e do número de projetos criados e de países beneficiados. O 
maior crescimento do número desses países beneficiados ocorreu na África, e o 
continente responde pela maior parte da cooperação técnica brasileira. A presidenta 
Dilma Rousseff anunciou a criação de nova agência de cooperação para África e 
América Latina. 

 
 

Metodologia: Entrevistas semiestruturadas, análise de documentos e de dados disponíveis. 
 

Coordenador: ANDRE DE MELLO E SOUZA 
 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 28/11/2014 
 

Equipe: 
• ANDRE DE MELLO E SOUZA 

 

Produtos: 
 

• Artigo no BEPI 
 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 27/06/2014 
 

• Apresentação na ISA 
 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/11/2013 Data de Finalização: 28/03/2014 
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Projeto P000333/2013 - Repensando a Cooperação Internacional para o Desenvolvimento 
 

Objetivo: Apresentar uma discussão geral sobre a cooperação internacional para o 
desenvolvimento, incluindo a evolução histórica de suas vertentes Norte-Sul e Sul-Sul, 
os organismos multilaterais de desenvolvimento e as instituições bilaterais do Comitê 
de Assistência ao Desenvolvimento, os atores não-governamentais, e da cooperação 
para o desenvolvimento da América Latina, do Brasil e da China e Índia. 

 
Justificativa: A crescente importância da cooperação internacional para o desenvolvimento do 

Brasil tem sido evidenciada, sobretudo a partir de 2003, em termos do volume de 
recursos empregados, do número de projetos criados e do número de países 
beneficiados. 

 
Metodologia: Redação de 8 capítulos temáticos, divididos em três partes: I) História e Conceitos; II) 

Atores; e III) Estudos de Caso. 
 

Coordenador: ANDRE DE MELLO E SOUZA 
 

Data de Início: 31/01/2013 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

Equipe: 
• ANDRE DE MELLO E SOUZA 
• JOÃO BRIGIDO BEZERRA LIMA 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Capítulo de livro do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 31/01/2013 Data de Finalização: 31/03/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 31/01/2013 Data de Finalização: 31/03/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 31/01/2013 Data de Finalização: 31/03/2014 

 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 31/01/2013 Data de Finalização: 31/03/2014 
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Projeto P000335/2013 - A Assistência Internacional Privada para o Desenvolvimento: Princípios 
Humanitários, Objetivos Desenvolvimentistas e Interesses Organizacionais na Alocação de Recursos 
por ONGs 

 

Objetivo: Determinar quais os critérios utilizados por organizações não governamentais 
transnacionais para alocar seus recursos destinados à assistência para o 
desenvolvimento entre países. Em particular, determinar em que medida a 
necessidade dos países receptores e os interesses das organizações doadoras 
determinam a alocação dos recursos privados de ONGs para o desenvolvimento. 

 
Justificativa: Uma quantidade significativa e crescente de recursos destinados à assistência 

internacional para o desenvolvimento tem sido canalizada por meio de atores 
privados, não governamentais. Os orçamentos das maiores ONGs de 
desenvolvimento chegam a US$ 500 milhões por ano, e superam os orçamentos 
anuais para essa assistência de diversos países da OCDE.  No entanto, não há dados 
disponíveis acerca de como essa assistência é distribuída entre países ou estudos que 
expliquem tal distribuição. 

 
Metodologia: A identificação das ONGs transnacionais que operam nos Estados Unidos e que são 

incluídas na amostra é baseada nas respostas obtidas em surveys com especialistas 
em cada uma das seguintes áreas de desenvolvimento: saúde, educação, água, 
saneamento e infraestrutura, e respostas a calamidades públicas. A construção da 
base de dados é feita a partir dos dados fornecidos por essas ONGs relativos à 
alocação dos seus recursos privados para a assistência internacional para o 
desenvolvimento entre os países receptores nos últimos anos para os quais esses 
dados se encontram disponíveis.  A análise dos determinantes dessa assistência será 
essencialmente econométrica, baseada em regressões de mínimos quadrados 
ordinários. 

 
Coordenador: ANDRE DE MELLO E SOUZA 

 
Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 30/12/2015 

 
Equipe: 

• ANDRE DE MELLO E SOUZA 
 

Produtos: 
 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 30/12/2015 

 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis A1, A2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 30/12/2015 
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Projeto P000363/2013 - Refugiados e Imigrantes no Brasil 
 

Objetivo: Este projeto objetiva caracterizar os perfis sócio demográficos de pessoas refugiadas 
no Brasil no período de 1998-2013 a partir do exame e análise de 3.800 processos 
deferidos de solicitação de refúgio mantidos no Comitê Nacional para Refugiados 
(CONARE) do Ministério da Justiça e a partir daí, pesquisar suas  condições de vida, 
considerando-se as políticas públicas de proteção, apoio e integração mantidas pelo 
governo federal e organizações da sociedade civil. 

 
Justificativa: Produzir subsídios ao comitê Nacional de Refugiados (CONARE) e ao Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) para o aperfeiçoamento da 
política nacional de refúgio. Fornecer suporte técnico e institucional às ações de 
governo para a elaboração e implementação de políticas públicas para refugiados e 
imigrantes e difundir conhecimento. 

 
Metodologia: A pesquisa utiliza método de triangulação na análise dos dados sócio demográficos 

extraídos dos processos de solicitação de refúgio, mediante o emprego dos softwares 
Lime Survey para a elaboração de questionário eletrônico e do IMN SPSS para análise 
estatística das informações coletadas. 

 
Coordenador: JOÃO BRIGIDO BEZERRA LIMA 

 
Data de Início: 04/02/2013 Data de Finalização: 22/10/2014 

 
Equipe: 

• JOÃO BRIGIDO BEZERRA LIMA 
 

Produtos: 
 

• Perfis sócio demográficos das pessoas refugiadas no Brasil 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/02/2013 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• Metodologia da pesquisa perfil dos refugiados 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 09/12/2013 Data de Finalização: 28/04/2014 
 

• Políticas públicas de proteção, apoio e integração de refugiados no Brasil 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 08/04/2013 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Condições de vida de refugiados e migrantes no Brasil 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 04/02/2014 Data de Finalização: 22/10/2014 
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Projeto P000379/2013 - Mapeamento e análise das posições do Brasil e dos EUA nos principais fóruns 
multilaterais 

Objetivo: Estabelecer um mapa das convergências e divergências dos dois países nos grandes 
fóruns e entidades de governança global. 

 
Justificativa: Pouco se sabe a respeito das diferenças e semelhanças da posição desses dois países 

no cenário global. Desenhar um painel dessas convergências e divergências podem 
oriental a política externa brasileira. 

 
Metodologia: Levantamento das posições a partir de leitura documental. 

 

Coordenador: MARCELO ALMEIDA DE BRITTO 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 29/08/2014 
 

Equipe: 
• MARCELO ALMEIDA DE BRITTO 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Nota técnica ou "position paper" 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 29/08/2014 
 
 
Projeto P000380/2013 - Análise da evolução dos investimentos estrangeiros diretos coreanos no 
Brasil 

 

Objetivo: Estabelecer um ou mais padrões do investimento japonês no Brasil. 
 

Justificativa: Orientar as políticas públicas brasileiras no sentido de aproveitar melhor as 
potencialidades dessa relação. 

 
Metodologia: Análise documental. 

Utilização das estatísticas de investimento direto externo no Brasil. 
 

Coordenador: MARCELO ALMEIDA DE BRITTO 
 

Data de Início: 02/09/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• MARCELO ALMEIDA DE BRITTO 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Nota técnica ou "position paper" 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/09/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
COINT - COORDENAÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
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Projeto P000379/2013 - Mapeamento e análise das posições do Brasil e dos EUA nos principais fóruns  

 

 
COINT - COORDENAÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 
Projeto P000201/2013 -  Sistema de Acompanhamento dos Acordos de Cooperação Técnica 
Internacional 

 

Objetivo: Criar  e manter alimentado um sistema de registro com informações atualizadas sobre 
os Acordos de Cooperação Técnica (ACT) Internacional que o Ipea possui em 
vigência, facilitando a relação interinstitucional e a definição e execução de planos de 
trabalhos derivados dos acordos. O sistema funcionará para divulgação dos ACTs entre 
as Diretorias, visando informar sobre a existência dos parceiros internacionais e seus 
objetivos. 

 
Justificativa: O Ipea possui 34 ACTs em vigência assinados com instituições multilaterais ou de 

outros países. Contudo, um número muito reduzido possui Planos de Trabalho em 
andamento. Constitui-se, portanto, um quadro de baixa efetividade das parcerias 
internacionais firmadas pelo IPEA. Um desdobramento imediato da criação do sistema 
seria o incremento de informações sobre as pesquisas que os parceiros internacionais 
estão realizando e o recebimento sistemático de publicações para divulgação interna. 

 
Metodologia: O sistema irá estimular a identificação de potencialidades para a cooperação bilateral 

com a participação de técnicos das Diretorias na execução de Planos de Trabalho no 
âmbito dos Acordos. O sistema será elaborado de forma que permita derivar os 
seguintes subprodutos: 1) informações sobre a instituição parceira e o potencial de 
cooperação bilateral com o Ipea; 2) informações sobre expertise disponível em cada 
instituição estrangeira que possam ser acionadas pelo Ipea através do ACTs; 3) 
informações sobre práticas e variáveis de performance aplicadas nas instituições com 
as quais o Ipea tem acordos que possam ser comparadas com às do Ipea e após 
avaliação e comparação da eficiência, serem incorporadas nos processos de pesquisa 
do Ipea (ações de benchmarking). 

 
 

Coordenador: VITORIA EMILIA SANTOS COSTA GEHRE 
 

Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização: 14/11/2014 
 

Equipe: 
• VITORIA EMILIA SANTOS COSTA GEHRE 

 

Produtos: 
 

• Produto 1 Relatório Descritivo com os avanços alcançados pelo sistema: quantidade de Planos de 
Trabalho em execução que sejam derivados de ACTs internacionais; quantidade de intercâmbios de 
pesquisadores realizados que tenham sido proporcionados por ACTs; quantidade de publicações 
conjuntas com parceiros internacionais. 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 13/01/2014 Data de Finalização: 14/11/2014 
 
 
CORIN - COORDENAÇÃO DE ESTUDOS EM RELAÇÕES ECONÔMICAS INTERNACIONAIS 
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CORIN - COORDENAÇÃO DE ESTUDOS EM RELAÇÕES ECONÔMICAS INTERNACIONAIS 
 

Projeto P0067/2013 - Sistema Monetário e Financeiro Internacional 

Objetivo: Analisar o processo de mudança das instituições financeiras mundiais e locais nos 
BRICS e nas economias centrais, com ênfase no desenvolvimento do sistema bancário 
e do mercado de capitais. 

 
Justificativa: Os desdobramentos atuais da crise internacional se refletem na recuperação frágil das 

economias centrais e na perda de dinamismo dos países emergentes, que, 
capitaneados pelos BRICS, buscam desempenhar um papel mais influente nas 
reformas do sistema financeiro internacional. 
Cumpre ao IPEA, como órgão responsável pela pesquisa e subsídio técnico aos 
formuladores de políticas públicas, analisar esses desdobramentos e propor soluções 
para o fortalecimento econômico do país no cenário global. 

 
Metodologia: 1) Reuniões inter-diretorias e oficinas internas para a definição de cronograma dos 

produtos e metodologia de trabalho comum. 
2) Levantamento de dados primários e secundários dos BRICS e economias centrais 
(EUA, UE, Japão) sobre: 
- integração financeira com vizinhos 
- atuação de bancos de investimento 
- derivativos denominados em moedas domésticas nos mercados globais 
- acordos para trocas em moedas locais 
- fluxos de comércio/investimento com vizinhos. 
3) Elaboração de estudos sobre o sistema bancário na China e na zona do Euro, com 
recomendações de políticas p/ Brasil. 
4) Elaboração de estudos sobre mercado de capitais e financiamento a infraestrutura 
na China e na zona do Euro, com recomendações de políticas p/ Brasil. 
5) Oficinas internas para discussão e validação dos trabalhos. 

 
Coordenador: EDISON BENEDITO DA SILVA FILHO 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• EDISON BENEDITO DA SILVA FILHO 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 01/09/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
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CORIN - COORDENAÇÃO DE ESTUDOS EM RELAÇÕES ECONÔMICAS INTERNACIONAIS 
 

Projeto P0067/2013 - Sistema Monetário e Financeiro Internacional 

Objetivo: Analisar o processo de mudança das instituições financeiras mundiais e locais nos 
BRICS e nas economias centrais, com ênfase no desenvolvimento do sistema bancário 
e do mercado de capitais. 

 
Justificativa: Os desdobramentos atuais da crise internacional se refletem na recuperação frágil das 

economias centrais e na perda de dinamismo dos países emergentes, que, 
capitaneados pelos BRICS, buscam desempenhar um papel mais influente nas 
reformas do sistema financeiro internacional. 
Cumpre ao IPEA, como órgão responsável pela pesquisa e subsídio técnico aos 
formuladores de políticas públicas, analisar esses desdobramentos e propor soluções 
para o fortalecimento econômico do país no cenário global. 

 
Metodologia: 1) Reuniões inter-diretorias e oficinas internas para a definição de cronograma dos 

produtos e metodologia de trabalho comum. 
2) Levantamento de dados primários e secundários dos BRICS e economias centrais 
(EUA, UE, Japão) sobre: 
- integração financeira com vizinhos 
- atuação de bancos de investimento 
- derivativos denominados em moedas domésticas nos mercados globais 
- acordos para trocas em moedas locais 
- fluxos de comércio/investimento com vizinhos. 
3) Elaboração de estudos sobre o sistema bancário na China e na zona do Euro, com 
recomendações de políticas p/ Brasil. 
4) Elaboração de estudos sobre mercado de capitais e financiamento a infraestrutura 
na China e na zona do Euro, com recomendações de políticas p/ Brasil. 
5) Oficinas internas para discussão e validação dos trabalhos. 

 
Coordenador: EDISON BENEDITO DA SILVA FILHO 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• EDISON BENEDITO DA SILVA FILHO 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 01/09/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 

 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 Projeto P0067/2013 - Sistema Monetário e Financeiro Internacional  

 

• Organização de livro sobre instituições econômicas da zona do euro 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Organização de livro sobre a integração econômica da china e entorno 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P0085/2013 - O Brasil nas Cadeias Globais de Valor: políticas comerciais e industriais para 
estimular a inserção internacional brasileira 

 

Objetivo: O trabalho tem como objetivo geral identificar os instrumentos de política que têm 
incidência relevante sobre o padrão de inserção das empresas brasileiras no comércio 
mundial. O projeto buscará (i) analisar a evolução recente da composição do comércio 
exterior brasileiro, (ii) identificar setores industriais que têm relevância no processo de 
fragmentação da produção   e (iii) comparar as políticas  adotadas pelo país com 
aquelas vigentes nos principais atores internacionais. 

 
Justificativa: As características de dotação de fatores e de localização geográfica são fatores 

estruturais relevantes para o padrão de inserção do país nas cadeias de valor. Mas, 
em boa medida, as implicações positivas ou negativas desses fatores para o processo 
de integração às cadeias podem ser afetadas pelas políticas e instituições públicas.  A 
interferência mais evidente se dá por meio de políticas comerciais tradicionais para 
aumentar a competitividade das empresas. 

 
Metodologia: A pesquisa será composta das seguintes etapas:

1. Revisão da literatura sobre cadeias de valor e políticas comerciais relacionadas. 
2. Avaliação da evolução recente dos fluxos de comércio do Brasil . 
3. Identificação de setores em que o processo de fragmentação da produção é mais 
acentuado no âmbito mundial e que sejam, ao mesmo tempo, importantes na 
estrutura industrial brasileira. 
4. Caracterização da organização da produção nos setores identificados como 
relevantes na etapa 2. 
5. Comparação das políticas brasileiras com as políticas e práticas internacionais. 
Identificação dos temas que estão em negociação nos principais foros de negociações 
comerciais internacionais que podem ter impactos sobre os interesses e estratégias 
brasileiras. 

 
 

Coordenador: IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA 
• FLAVIO LYRIO CARNEIRO 
• MARCELO JOSE BRAGA NONNENBERG 

 
Produtos: 

 

• Análise de CGVs 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• As políticas públicas adotadas em outros países em diversos setores para melhor informar o debate 
sobre formulação de políticas públicas no Brasil relacionadas à inserção em cadeias de valor 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Inserção em cadeias de valor 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Políticas públicas e CGVs 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Estudos de setores específicos 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• O Brasil e as CGVs 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Cadeias de valor e políticas públicas 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Experiência internacional com CGVs 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Inserção em CGVs e regulação do comércio internacional 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 
• Produto 11 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Workshop para apresentação e discussão de produtos do projeto 
 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

Projeto P0067/2013 - Sistema Monetário e Financeiro Internacional  

 

• Organização de livro sobre instituições econômicas da zona do euro 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Organização de livro sobre a integração econômica da china e entorno 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P0085/2013 - O Brasil nas Cadeias Globais de Valor: políticas comerciais e industriais para 
estimular a inserção internacional brasileira 

 

Objetivo: O trabalho tem como objetivo geral identificar os instrumentos de política que têm 
incidência relevante sobre o padrão de inserção das empresas brasileiras no comércio 
mundial. O projeto buscará (i) analisar a evolução recente da composição do comércio 
exterior brasileiro, (ii) identificar setores industriais que têm relevância no processo de 
fragmentação da produção   e (iii) comparar as políticas  adotadas pelo país com 
aquelas vigentes nos principais atores internacionais. 

 
Justificativa: As características de dotação de fatores e de localização geográfica são fatores 

estruturais relevantes para o padrão de inserção do país nas cadeias de valor. Mas, 
em boa medida, as implicações positivas ou negativas desses fatores para o processo 
de integração às cadeias podem ser afetadas pelas políticas e instituições públicas.  A 
interferência mais evidente se dá por meio de políticas comerciais tradicionais para 
aumentar a competitividade das empresas. 

 
Metodologia: A pesquisa será composta das seguintes etapas:

1. Revisão da literatura sobre cadeias de valor e políticas comerciais relacionadas. 
2. Avaliação da evolução recente dos fluxos de comércio do Brasil . 
3. Identificação de setores em que o processo de fragmentação da produção é mais 
acentuado no âmbito mundial e que sejam, ao mesmo tempo, importantes na 
estrutura industrial brasileira. 
4. Caracterização da organização da produção nos setores identificados como 
relevantes na etapa 2. 
5. Comparação das políticas brasileiras com as políticas e práticas internacionais. 
Identificação dos temas que estão em negociação nos principais foros de negociações 
comerciais internacionais que podem ter impactos sobre os interesses e estratégias 
brasileiras. 

 
 

Coordenador: IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA 
• FLAVIO LYRIO CARNEIRO 
• MARCELO JOSE BRAGA NONNENBERG 

 
Produtos: 

 

• Análise de CGVs 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P0088/2013 - Análise das negociações comerciais internacionais (OMC e acordos 
preferenciais) e agenda do G20 

Objetivo: Produzir notas sobre o estágio atual das principais negociações comerciais em 
andamento, tanto multilaterais quanto preferenciais, na OMC e no G20.  

Justificativa: É essencial acompanhar o estágio das negociações comerciais, tanto multilaterais, no 
âmbito da OMC, quanto dos principais acordos preferenciais para avaliar seu eventual 
impacto sobre a economia brasileira.  

Metodologia: Acompanhamento conjuntural: Análise de conteúdo de documentos jornalísticos e 
oficiais.  

Coordenador: IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA  

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014  

Equipe: 
• IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA 
• MARCELO JOSE BRAGA NONNENBERG 
• FLAVIO LYRIO CARNEIRO  

Produtos:  

• NT - conjuntura  

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper"  

Quantidade:  1  

• NT - conjuntura 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 

 

Tipo: 
 

Nota técnica ou "position paper"  

Quantidade:  1  

• Produto 3 

 

Data de Início: 01/07/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo)  

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P0088/2013 - Análise das negociações comerciais internacionais (OMC e acordos  

 

Projeto P000178/2013 - IED e as cadeias globais de valores: o caso do Brasil 
 

Objetivo: O objetivo do projeto é analisar o perfil dos investimentos diretos realizados no Brasil 
por empresas estrangeiras e por empresas brasileiras no exterior, de modo a verificar 
se esses investimentos visam à produção de bens finais (investimento horizontal) ou 
se estão inseridos em alguma cadeia global (ou regional) de valor (investimento 
vertical). 

 
Justificativa: As cadeias globais de valores têm transformado significativamente o panorama dos 

fluxos globais de comércio e investimento. Ao mesmo tempo o Brasil tem se 
consolidado como um dos mais importantes destinos para os investimentos 
estrangeiros diretos (IDE) e como uma das principais fontes de IDE entre os países em 
desenvolvimento. Neste trabalho, analisaremos se os investimentos feitos no Brasil 
visam à inserção do país em cadeias globais (ou regionais) de valores. 

 
Metodologia: Para alcançar o nosso objetivo, analisaremos a literatura sobre cadeias de valores e 

investimento direto estrangeiro. A partir dessa análise, lançaremos mão da análise 
quantitativa dos dados disponíveis em bases eletrônicas para mensurar de que forma 
IDE vindo para o Brasil se insere no contexto das relações econômicas externas. 

 
Coordenador: ELTON JONY JESUS RIBEIRO 

 
Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 20/08/2014 

 
Equipe: 

• ELTON JONY JESUS RIBEIRO 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 20/08/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 20/08/2014 
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Projeto P000257/2013 - As relações econômicas entre a China e seus vizinhos 

Objetivo: Analisar a crescente interdependência entre as economias de Taiwan e Coreia do Sul e 
a China. 

 
Justificativa: Taiwan e Coreia do Sul tornaram-se dois símbolos do processo de catching up, citados 

como casos raros de desenvolvimento econômico tardio. Porém, a ascensão da China 
pode colocar em risco o modelo de crescimento destes países, baseado no upgrade 
contínuo nas cadeias de valor. A experiência destes dois países em como lidar com a 
China pode oferecer importantes insights para o Brasil, que ainda se encontra em 
patamar de desenvolvimento bastante inferior e pouco integrado às cadeias de valor. 

 
Metodologia:         Será realizado um estudo da evolução histórica da relação entre estes países, com 

foco sobre as relações comerciais, de investimento direto e a integração produtiva 
entre os países. 

 
Coordenador: ANDRE GUSTAVO DE MIRANDA PINELI ALVES 

 
Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 26/05/2014 

 
Equipe: 

• ANDRE GUSTAVO DE MIRANDA PINELI ALVES 
 

Produtos: 
 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 26/05/2014 
 
 
Projeto P000258/2013 - Porque o Brasil não gerou uma Samsung ou uma Hyundai? 

 

Objetivo: Revolver a enorme literatura sobre o "milagre sul-coreano" em busca dos fatores 
explicativos do surgimento de empresas líderes em setores dinâmicos da economia 
mundial. 

 
Justificativa: Após seis décadas de esforço industrializante, amparado por uma infinidade de 

políticas de apoio e proteção à indústria nacional, o Brasil tem caminhado a passos 
largos para voltar a ser uma economia primário exportadora. Este projeto buscará 
analisar quais os fatores, do ponto de vista microeconômico, fizeram com que firmas 
líderes no mercado mundial surgissem em economias de desenvolvimento 
retardatário, como a Coreia do Sul, mas não no Brasil. 

 
Metodologia: Existe uma grande controvérsia sobre os fatores determinantes do "milagre sul- 

coreano" - teria sido resultado de investimentos maciços em educação ou de política 
industrial? Este projeto buscará fugir um pouco desta discussão, com um enfoque 
microeconômico que explique as razões do surgimento e consolidação de firmas 
líderes em setores dinâmicos e intensivos em P&D em uma economia de 
desenvolvimento retardatário. 

 
Coordenador: ANDRE GUSTAVO DE MIRANDA PINELI ALVES 

 
Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• ANDRE GUSTAVO DE MIRANDA PINELI ALVES 
• ELTON JONY JESUS RIBEIRO 
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Projeto P000257/2013 - As relações econômicas entre a China e seus vizinhos  

 

Produtos: 
 

• TD com os resultados da pesquisa 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 

Projeto P000276/2013 - Boletim de Economia e Política Internacional 
 

Objetivo: Publicar 3 edições do Boletim de Economia e Política Internacional. 
 

Justificativa: Manter periodicidade de publicação do BEPI. 
 

Metodologia: Editoração e publicação do periódico. 
 

Coordenador: IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA 
• EDISON BENEDITO DA SILVA FILHO 

 
Produtos: 

 

• Editoração e publicação do BEPI 16 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Editoração e publicação do BEPI17 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Editoração e publicação do BEPI 18 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000290/2013 - Os BRICS e seus vizinhos: comércio e acordos regionais 

 

Objetivo: Analisar as relações comerciais dos BRICS com seus vizinhos. 
 

Justificativa: Relevância dos BRICS na agenda econômica internacional e particularmente de suas 
relações com seu entrono. 

 
Metodologia: Uso de dados de fluxos e índices de comércio. Mapeamento de acordos preferenciais 

de comércio. 
 

Coordenador: IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/03/2014 
 

Equipe: 
• IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA 
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Produtos: 
• Organização e publicação de um livro sobre os BRICS e seus vizinhos com enfoque sobre comércio e 

acordos regionais 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 
 
Projeto P000297/2013 - A economia política da política comercial brasileira 

Objetivo: Análise da economia política da política comercial brasileira. 

Justificativa: Relevância do tema para a agenda de política comercial no Brasil. 

Metodologia: Uso de entrevistas semiestruturadas e de documentos oficiais. 
 

Coordenador: IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  30/04/2014 
 

Equipe: 
• IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA 

 

Produtos: 
 

• Produto 3 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Artigo em boletim periódico do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Apresentação de paper na convenção anual da ISA 2014 
 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 
 
Projeto P000298/2013 - A agenda comercial do G20: propostas para a presidência australiana 

 

Objetivo: Analisar a agenda comercial do G20 e fazer propostas para a presidência australiana 
nessa área. 

 
Justificativa: Importância do G20 para a agenda econômica internacional. 

 
Metodologia: Uso de dados de comércio e documentos oficiais (G20, OMC, acordos preferenciais). 

 

Coordenador: IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

Equipe: 
• IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA 

 
Produtos: 

 

• Agenda comercial do G 20 
 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/01/2014 
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• Artigo sobre presidência australiana no G-20 
 

Tipo: 
 

Artigo em periódico não classificado no Qualis 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 
 
Projeto P000326/2013 - Integração asiática e liderança regional da China 

 

Objetivo: Analisar a integração asiática por meio de acordos e regimes plurilaterais na Ásia. 
 

Justificativa: A integração asiática por meio de acordos regionais tem sido profícua a partir da 
década de 2000. Consta-se esse panorama ao da América do Sul, no qual o 
regionalismo perdeu intensidade no mesmo período. Os estudos buscarão analisar as 
causas e os processos que engendraram esse fenômeno. 

 
Metodologia: Análise por meio de estatísticas, dados e indicadores de comércio internacional, bem 

como fontes secundárias acerca das negociações, regimes internacionais regionais e 
dinâmica do comércio intra-asiático e arquitetura das instituições regionais correlatas 
ao tema. 

 
Coordenador: RICARDO GINICOLO BACELETTE 

 
Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização:  30/06/2014 

 
Equipe: 

• RICARDO GINICOLO BACELETTE 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 

 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/01/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
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Projeto P000327/2013 - A economia política das transformações socioeconômicas da China: 
estratégias para lidar com a armadilha da renda média 

 

Objetivo: Analisar de que forma as  transformações socioeconômicas que vêm ocorrendo na 
China nas últimas duas décadas repercutem no processo político chinês e da 
estratégia para lidar com o fenômeno da armadilha da renda média em análise 
comparativa com o Brasil. 

 
Justificativa: As transformações socioeconômicas ocorrida na China nas últimas duas décadas têm 

impacto significativo na economia mundial, dado o tamanho, dinamismo e grau de 
interdependência econômica em que hoje se encontra o maior país asiático e segunda 
economia mundial. Faz-se necessário, portanto, obter melhor compreensão dessas 
transformações e seus impactos. 

 
Metodologia:         Análise de dados primários e fontes secundárias acerca das tendências e indicadores 

econômicos, à luz das novas reformas em curso apresentados pelo 18o Congresso do 
Partido Comunista da China. 

 
Coordenador: RICARDO GINICOLO BACELETTE 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 08/09/2014 

 
Equipe: 

• RICARDO GINICOLO BACELETTE 
 

Produtos: 
 

• Produto 2 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 08/09/2014 
 
 
Projeto P000375/2013 - A Dinâmica do Relacionamento do Brasil com os Bancos Multilaterais de 
Desenvolvimento: 1990-2012 

 

Objetivo: Analisar a dinâmica de atuação dos principais BMD no Brasil no período 1990-2012, 
procurando detectar os principais determinantes das modificações do padrão de 
financiamento dessas instituições, assim como prospectar tendências futuras de 
atuação desses organismos. 

 
Justificativa: Os BMDs tem sido importantes fontes de financiamento do investimento público no 

Brasil. O relacionamento do país com essas instituições remonta a década de 1950 e 
em períodos recentes tem  se aprofundado. Nesse contexto, um estudo do 
relacionamento do país com os principais BMD, focado nas questões políticas do 
relacionamento, assim como na composição e desempenho da carteira de 
financiamentos e modalidades de financiamento são importantes para melhor 
conhecer as peculiaridades desses organismos. 

 
Metodologia: A pesquisa será realizada com base em levantamentos estatísticos, bibliografia sobre o 

tema e entrevistas estruturadas com funcionários do governo e dos organismos. 
 

Coordenador: MANUEL JOSE FORERO GONZALEZ 
 

Data de Início: 21/01/2013 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

Equipe: 
• MANUEL JOSE FORERO GONZALEZ 
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Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 
• Artigo no BEPI 

 

Data de Início: 21/01/2013 Data de Finalização: 29/11/2013 

 

Tipo: 
 

Artigo em boletim periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 03/02/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
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(PRESI)
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ASCOM - ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO 
 
Projeto P000140/2013 - Biblioteca do Século XXI 

 

Objetivo: Implementar serviços que transformem a biblioteca do Ipea em referência nacional. 
 

Justificativa: Mudanças no perfil da biblioteca do Ipea devem ocorrer o quanto antes, condição 
para que possa, inclusive, cumprir o seu objetivo. As atividades e os procedimentos 
deste projeto possibilitarão a sua transformação em referência nacional. 

 
Metodologia: - Levantamento das necessidades; 

- Identificação das prioridades; 
- Avaliação e seleção das prioridades mais urgentes; 
- Definição das ações de acordo com os recursos financeiros disponíveis; 
- Execução das ações. 

 
Coordenador: LUCIA REGINA PONTES LEMOS 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
• MARGARIDA MARIA PACHECO DE ARAUJO 

 

Produtos: 
 

• Novo procedimento para compras de livros 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Comissão de Informação e Conhecimento (CIC) 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

• E-books 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Software de desenvolvimento de bibliotecas/RVBI 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Obra e infraestrutura física 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Software de legislação 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Segurança e circulação 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 01/08/2014 
 
 
Projeto P000213/2013 - Participação da Livraria Ipea em eventos contemplados com a Chamada de 
Apoio a Eventos do Ipea e onde a divulgação de publicações do Instituto seja relevante 

 

Objetivo: Contar com a presença da Livraria Ipea em ao menos 70% dos eventos contemplados 
com ajuda do Instituto via Chamada Pública de Eventos, e onde a divulgação das 
publicações do Ipea seja relevante. 

 
Justificativa: Promover a divulgação e disseminação de estudos do Ipea na sociedade brasileira, 

atendendo à ação de "disseminação" do conteúdo produzido pelo Instituto, conforme 
exposto em sua missão. 

 
Metodologia: - Definição dos eventos que contarão com apoio financeiro do Ipea em 2013. 

- Definição daqueles onde a presença da Livraria será relevante 
- Definição de quais (e quantas) publicações são mais adequadas para o público 
frequentador do referido evento. 
- Envio de publicações e de representante da Livraria ao evento em questão. 
- Controle de vendas e doações para inserção no sistema da Livraria Ipea. 

 
Coordenador: MARIA DO SOCORRO ELIAS DE MENESES 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
• MARIA DO SOCORRO ELIAS DE MENESES 
• SUELY FREIRE PONTES LIMA 
• ISA MARIA LOBO VALADARES 
• RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO 
• WAGNER DA SILVA OLIVEIRA 
• GERALDO BELO DA SILVA 

 
Produtos: 

 

• Relatório anual de participação da Livraria Ipea em eventos 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000215/2013 - Distribuição e comercialização das publicações editadas pelo Ipea 
 

Objetivo: Disseminar as publicações do Ipea, seja por meio da comercilização de livros, seja pela 
distribuição de revistas, boletins, TDs e outros. 

 
Justificativa: Promover a divulgação e disseminação de estudos do Ipea na sociedade brasileira. 

 
Metodologia: Depois de impressos, precificados e incluídos no patrimônio, os livros editados pelo 

Ipea serão comercializados por meio de eventos, da loja do Edifício BNDES ou pela 
internet. As demais publicações serão distribuídas internamente para autores e 
diretoria, assim como para a lista de remessa automática (que inclui instituições 
governamentais, de ensino e da sociedade civil). Estarão também disponíveis para 
atender públicos de interesse (governo, academia, imprensa, sociedade civil). 

 
A revista Desafios do Desenvolvimento será distribuída por meio de mailing próprio 
com cerca de 7 mil assinantes. 

 
Coordenador: PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA 
• MARIA DO SOCORRO ELIAS DE MENESES 
• SUELY FREIRE PONTES LIMA 
• RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO 
• ISA MARIA LOBO VALADARES 
• WAGNER DA SILVA OLIVEIRA 
• GERALDO BELO DA SILVA 

 
Produtos: 

 

• Relatório anual de distribuição das publicações 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relatório anual de movimentação financeira (livros do patrimônio) 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000216/2013 - Sistema integrado de gestão de estoque e vendas da Livraria Ipea 
 

Objetivo: Dispor de um sistema encarregado de controlar a entrada e saída de publicações do 
Ipea (listadas como patrimônio ou não, impressas ou digitais - EPUB) e gerenciar o 
registro patrimonial. 

 
Justificativa: Automatizar o processo de controle de estoque e patrimônio da Livraria, feito 

atualmente por meio de planilhas de Excel, garantindo o atendimento rápido e eficaz 
de demandas por publicações por parte de usuários internos e externos ao Ipea. O 
sistema é essencial para dar celeridade e maior precisão a um dos mecanismos de 
disseminação do conhecimento produzido pelo Instituto, ação prevista na missão do 
Ipea. 

 
Metodologia: O levantamento das necessidades para o sistema será feito por meio de reuniões com a 

área de desenvolvimento da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação após 
definição de política de distribuição e venda das publicações do Ipea por parte da 
Presidência da casa e após benchmarking em instituições similares que já dispõem de 
tal sistema, como a FUNAG, o IBGE e a Embrapa. 

 
Coordenador: PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 

 

Equipe: 
• PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA 
• MARIA DO SOCORRO ELIAS DE MENESES 

 

Produtos: 
 

• Portaria, norma ou estabelecimento de política, por parte do Ipea, referente à distribuição, doação e 
comercialização de suas publicações. 

 

Tipo: 
 

DIDES - Portarias, normas, resolução e boletins internos 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/05/2014 
 

• Relatório: descrição de requisitos do sistema 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/05/2014 
 

• Sistema destinado à gestão de estoque da Livraria, para automatizar o controle de entrada e saída de 
publicações, assim como as doações, distribuições e vendas, em produtos impressos e digitais (EPUB). 
O prazo de finalização é 30/11/2014. Por falha do Ipea Projetos, porém, o campo "Data de 
Finalização" só permite inserções até julho. 

 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 
média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
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Projeto P000217/2013 - Atendimento de solicitações recebidas por meio do Serviço Eletrônico de 
Informação ao Cidadão (E-SIC) e Fale Conosco 

 

Objetivo: Manter a assiduidade e pontualidade quanto à manutenção do sistema E-SIC – Serviço 
de Informação ao Cidadão/Ipea/CGU, assim como do sistema Fale Conosco. 

 
Justificativa: Atender às exigências da Lei nº 12.527/2011 (Acesso à Informação) e proporcionar à 

sociedade um atendimento rápido e eficaz via Fale Conosco. 
 

Metodologia: As solicitações recebidas por meio do sistema E-SIC são encaminhas às áreas 
responsáveis e devem ser respondidas no prazo de 10 dias (prorrogável por mais 10 
dias). Cabe aos servidores gestores do E-SIC trabalhar para o pronto atendimento das 
demandas. Da mesma forma, as demandas recebidas via Fale Conosco são 
encaminhadas às áreas responsáveis. As responstas são enviadas aos interessados o 
mais rápido possível. 

 
Coordenador: MARIA DO SOCORRO ELIAS DE MENESES 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• MARIA DO SOCORRO ELIAS DE MENESES 
• FERNANDO SILVA BOITEUX 

 
Produtos: 

 

• Relatório anual de pedidos de acesso à informação e solicitantes (E-SIC). 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relatório anual de demandas e demandantes que acionaram o serviço Fale Conosco. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000267/2013 - Atendimento à imprensa via telefone, internet e presencialmente 

 

Objetivo: Atender às demandas de imprensa recebidas pelos canais de telefone, internet e 
presencialmente durante todo o ano de 2014. 

 
Justificativa: O trabalho de atendimento à imprensa é crucial para a divulgação do trabalho do 

Ipea. Ter acesso a informações do Instituto de maneira organizada e ágil atende ao 
princípio da liberdade de imprensa. Esse trabalho também é parte da missão do Ipea, 
de "disseminar" o conhecimento produzido pelo Instituto. 

 
Metodologia: Trata-se de processo de rotina na ASCOM, com canais bem definidos (telefone, 

internet e presencialmente). A demanda é recebida por um dos canais, analisada por 
um assessor de imprensa e comunicação, que define os destinatários (em cada 
diretoria e assessoria, ou gabinete). Caso o destinatário não seja a pessoa mais 
adequada para responder, a ASCOM encaminha a demanda para outro porta-voz, até 
que a solicitação seja atendida. 

 
Coordenador: FERNANDA CRISTINE CARNEIRO 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
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Equipe: 
• FERNANDA CRISTINE CARNEIRO 
• JOÃO CLAUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA 
• MARINA RIBEIRO NERY COSTA CEZAR 
• PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA 
• JOSE PERES COSTA 

 
Produtos: 

 

• Textos, vídeos e áudios jornalísticos publicados em mídias impressas e digitais no Brasil e no exterior, 
relativos a conteúdos produzidos no Ipea. O levantamento dos itens desse produto é realizado por 
empresa especializada em gestão da informação. 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Registros de e-mails com as comunicações entre jornalistas e assessores de Imprensa e Comunicação 
do Ipea relatando a demanda, o dia e a hora de entrada destas. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000269/2013 - Atualizar o layout e publicador do Portal Ipea, adaptando-o às maiores 
demandas dos usuários 

 

Objetivo: Implementar novo layout do Portal Ipea e migrar para versão 3.0 do JOOMLA. 
 

Justificativa: Modernizar a ferramenta que dá suporte ao Portal Ipea e torná-lo mais adaptado às 
necessidades dos usuários, de acordo com registros da ferramenta de medição de 
acessos AWstats. Juntamente à atualização do layout, deve ocorrer a configuração de 
nova ferramenta de busca no Portal, para tornar a procura mais eficaz e dividida por 
seções/categorias. 

 
Metodologia: Migração do conteúdo para nova versão do JOOMLA (com apoio da CGTIC). Análise 

das demandas dos usuários, elaboração de propostas de layout, definição do novo 
layout e implementação do desenho na home page e páginas internas. 

 
Coordenador: PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  19/11/2014 

 

Equipe: 
• PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA 
• FERNANDO SILVA BOITEUX 
• ANTENOR FRANCILINO DA CRUZ 
• JOÃO CLAUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA 

 
Produtos: 

 

• Novo Portal Ipea 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 19/11/2014 
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• Projeto de layout a ser implementado ao novo Portal Ipea durante 2014. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 28/02/2014 
 

• Desenvolvimento, por parte da CGTIC/DIDES, de ferramenta de busca no Portal Ipea, em versão 3.0, 
de acordo com E-pedido enviado pela ASCOM em dezembro de 2012. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 
 

Projeto P000283/2013 - Gerenciamento do Acervo do Arquivo Central 
 

Objetivo: Gerenciamento do acervo documental do Ipea. 
 

Justificativa: Atender à legislação federal e a normas do CONARq aplicadas conforme plano de 
classificação do Ipea. 

 
Metodologia: Recebimento, classificação, inserção na base de dados. Arquivamento de documentos 

físicos. 
 

Coordenador: PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA 

 
Produtos: 

 

• Atendimento ao público - Aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo Arquivo Central. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Classificação de Documentos 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Cadastramento dos Documentos no SIGDOC 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Treinamento aos Servidores dos Arquivos Setoriais 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000279/2013 - Rotinas da Biblioteca 
 

Objetivo: Atender à demanda informacional dos seus usuários internos, servindo de apoio às 
atividades de pesquisa do Ipea e dispondo os recursos necessários para o 
desenvolvimento dos projetos e pesquisa por eles realizados. 

 
Justificativa: A biblioteca existe para atender às necessidades de informações bibliográficas do 

Ipea, sendo os seus objetivos compatíveis com os do Instituto. Nesse sentido, é 
fundamental que se estabeleça um projeto para o perfeito desenvolvimento de suas 
atividades rotineiras (gerenciamento, processamento técnico, referência, circulação, 
desenvolvimento de coleções e legislação). 

 
Metodologia: - Definição das atividades rotineiras da Biblioteca, bem como seus respectivos setores 

e colaboradores; 
- Adaptação das atividades rotineiras com os objetivos da biblioteca; 
- Integração com o projeto Biblioteca do Século XXI, que visa à modernização da 
biblioteca. 

 
Coordenador: LUCIA REGINA PONTES LEMOS 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• MARGARIDA MARIA PACHECO DE ARAUJO 
 

Produtos: 
 

• Processamento técnico 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Desenvolvimento de coleções 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

• Legislação 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

• Gerenciamento 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Referência e circulação 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000293/2013 - Panorama Ipea - Programa de TV 
 

Objetivo: O Panorama Ipea tem como objetivo divulgar para a sociedade de uma maneira 
acessível o conhecimento produzido pelo Instituto.  Em 2014, a meta é gravar ao 
menos 25 edições do programa. 

 
Justificativa: O Panorama Ipea vai ao encontro da missão do Instituto de "disseminar conhecimento 

para aperfeiçoar as políticas públicas e contribuir para o planejamento do 
desenvolvimento brasileiro". O programa visa ajudar o público a refletir sobre temas 
da atualidade de maneira crítica e aprofundada. 

 
Metodologia: O Panorama Ipea é uma parceria do Ipea com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC). 

Cada programa tem duração de 30 minutos e aprofunda um assunto por meio do 
debate de dois especialistas, um técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea e um 
convidado fora do Instituto, com a intermediação do apresentador. O contéudo 
reflete a produção das Diretorias do Instituto, com temas econômicos, sociais, 
políticos, regionais, urbanos e ambientais, setoriais e internacionais. O programa é 
semanal e é transmitido de segunda a domingo no Canal NBR, em diferentes horários. 
A gravação do Panorama é transmitida ao vivo pelo Portal Ipea, a fim de possibilitar 
que internautas participem pelo twitter enviando perguntas e comentários. Desde 
2010, já foram gravadas mais de cem edições do programa. 

 
Coordenador: FERNANDA CRISTINE CARNEIRO 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• FERNANDA CRISTINE CARNEIRO 
 

Produtos: 
 

• Relatório anual de programas produzidos, com os respectivos convidados e temas, e os arquivos com 
a íntegra de cada transmissão 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000305/2013 - Manutenção do Ambiente Web 
 

Objetivo: Permitir ao Ipea uma presença digital eficiente e eficaz, de forma a alcançar seus 
públicos de interesse. 

 
Justificativa: Os meios digitais do Ipea (Portal, hotsites, boletim eletrônico, redes sociais) são um 

canal importante de difusão do conhecimento do Ipea para o governo federal e a 
sociedade em geral. Ademais, sua utilização responde à disseminação do 
conhecimento produzido pelo Instituto, prevista na missão do Ipea. 

 
Metodologia: A manutenção do Ambiente Web envolve as seguintes atividades de rotina: 

 
- Publicação de conteúdo em portais, hotsites e intranet (notícias, vídeos, fotos, 
publicações, chamadas públicas, entre outros) 
- Produção e publicação de conteúdo em redes sociais (fotos, textos, infográficos etc.) 
- Edição e envio de boletins informativos (Boletim Ipea, Informativo da Livraria, entre 
outros) 
- Desenvolvimento de novos hotsites 
- Manutenção em portais e hotsites 
- Criação de identidades visuais 
- Monitoramento de acessos (sites e redes sociais) 

 
Coordenador: PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA 
• FERNANDO SILVA BOITEUX 
• ANTENOR FRANCILINO DA CRUZ 

 
Produtos: 

 

• Relatório anual de atividades - Ambiente Web 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000307/2013 - Digitalização do acervo histórico do Ipea 
 

Objetivo: Digitalizar até 300 publicações (livros, boletins, relatórios e outros documentos) do 
acervo histórico do Ipea. 

 
Justificativa: Em comemoração os 50 anos de sua fundação, o Ipea disponibilizará acesso 

eletrônico remoto a obras importantes de seu acervo que se encontram esgotadas 
e/ou das quais só haja exemplares em papel, permitindo a ampla disseminação dos 
estudos e pesquisas do Instituto produzidos ao longo de sua história. 

 
Metodologia: Um levantamento realizado pela Divisão de Biblioteca e Arquivo do Ipea relacionou 

1,3 mil títulos, editados pelo Instituto ao longo de sua história, prioritários para 
digitalização. Parte desse acervo será digitalizado por empresa contratada, que 
entregará, ao Ipea, arquivos digitais em PDF e/ou outros formatos definidos pela 
equipe do projeto. 

 
Coordenador: PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe:  

• PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA 
 

Produtos: 
 

• Termo de Referência da contratação 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 15/01/2014 
 

• Contratação de empresa terceirizada 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 16/01/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Primeiro lote (200 publicações) 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 20/04/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• Segundo lote (100 publicações) 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/09/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000320/2013 - Atualização das informações do arquivo no site do Ipea 

Objetivo: Atualizar as informações do arquivo central no site do Ipea. 

Justificativa: Última atualização feita em fevereiro de 2006. 

Metodologia: Levantamento do quantitativo de documentos cadastrados e guardados no arquivo. 
 

Coordenador: PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 20/11/2014 
 

Equipe: 
• PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA 
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Produtos: 
 

• Atualização das  informações do arquivo no site do Ipea 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 11/03/2014 
 
 
Projeto P000319/2013 - Divulgação de informações sobre a produção do Ipea via internet e intranet 

 

Objetivo: Divulgar para públicos específicos ou gerais, por internet ou intranet, informações em 
diferentes mídias (texto, imagem, áudio ou vídeo) sobre a produção do Ipea. 

 
Justificativa: A divulgação de informações sobre a produção do Ipea via internet e intranet é 

essencial para que os públicos interno e externo tomem conhecimento do trabalho 
realizado pelo Instituto. Atende ao princípio da publicidade na administração pública e 
também é parte da missão do Ipea, de "disseminar" o conhecimento produzido pelo 
Instituto. 

 
 
 

Metodologia: A divulgação de informações sobre a produção do Ipea via internet e intranet realiza- 
se das seguintes maneiras: 
- Produção e inserção de texto no Portal Ipea, nos hotsites do Ipea, nas redes sociais e 
na intranet. 
- Produção e inserção de foto, áudio, vídeo ou imagem  no Portal Ipea, nos hotsites do 
Ipea, nas redes sociais e na intranet. 
- Produção e envio de "Comunicas" e convites eletrônicos a todo o Ipea ou a públicos 
específicos interna ou externamente. 
- Produção e envio de avisos de pauta, releases ou outros documentos via mailing list 
a públicos específicos. 
- Produção e envio de informativos eletrônicos (como Informe Livraria Ipea e Boletim 
Ipea para Jornalistas) via mailing list a públicos específicos. 

 
Coordenador: JOÃO CLAUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• ANTENOR FRANCILINO DA CRUZ 
• FERNANDA CRISTINE CARNEIRO 
• FERNANDO SILVA BOITEUX 
• JOÃO CLAUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA 
• JOÃO VIANA DA SILVA 
• MARINA RIBEIRO NERY COSTA CEZAR 
• PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA 

 
Produtos: 

 
• Relação de notícias publicadas anualmente no Portal Ipea, em hotsites Ipea e na intranet, assim como 

nas redes sociais 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Banco de imagens produzidas durante o ano referentes à disseminação do trabalho do Ipea 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Banco de vídeos e áudios produzidos durante o ano referentes à disseminação do trabalho do Ipea 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relação de "Comunicas" e convites eletrônicos produzidos e divulgados durante o ano para públicos 
interno e externo. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relação de boletins informativos (como Informe Livraria Ipea e Boletim Ipea para Jornalistas) 
produzidos e divulgados durante o ano, para públicos interno e externo. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relação de avisos de pauta, press releases e outros documentos produzidos e enviados via mailing list, 
durante o ano, para públicos interno e externo. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000325/2013 - Modernização do Audiovisual do Ipea 

 

Objetivo: Modernizar o equipamento audiovisual do Ipea, bem como o cenário do programa de 
TV Panorama Ipea. 

 
Justificativa: O equipamento audiovisual apresenta problemas constantes, prejudicando a 

produção de vídeos. A câmera, Sony HVR-V1U/V1N, modelo de 2006, ainda faz uso de 
fitas DV para gravação (não realiza gravação digital) e está com problemas nos ajustes 
de foco e exposição, gerando imagens distintas do padrão broadcast exigido pela EBC, 
parceira na realização do programa. O cenário do Panorama Ipea também precisa ser 
renovado, pois apresenta desgastes de poltronas, carpete e do painel (é o mesmo 
desde 2009). 

 
Metodologia: É necessária a compra de novos equipamentos audiovisuais (câmara, equipamentos 

de luz, de som, canopla, cases, gravador digital de voz, bateria recarregável e 
carregador de bateria) por meio de TR e a renovação do cenário do programa de TV 
Panorama Ipea (compra de TV para exposição de gráficos e imagens, renovação do 
carpete, cadeiras e painel). A primeira etapa é o levantamento dos requisitos 
necessários, com base em nova proposta de cenário a ser discutida entre Ipea e EBC. 
Em seguida, o TR é elaborado, para dar início ao processo de aquisição. 

 
Coordenador: FERNANDA CRISTINE CARNEIRO 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• FERNANDA CRISTINE CARNEIRO 
 



464 Ciclo de Planejamento Estratégico do Ipea

Produtos: 
• Programas Panorama Ipea na TV transmitidos pelo canal NBR e transmitidos via internet. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Videoteipes produzidos para cada edição do programa Panorama Ipea e para divulgação no canal do 
Ipea no Youtube e Portal Ipea. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000329/2013 - Documentário - Jubileu de Ouro do Ipea 

 

Objetivo: Produzir um documentário sobre os 50 anos do Instituto em comemoração do jubileu 
do Ipea. 

 
Justificativa: O documentário tem como finalidade dar visibilidade à ação do Instituto de fornecer 

suporte técnico e institucional às ações governamentais para a formulação e 
reformulação de políticas públicas e programas de desenvolvimento brasileiros, ao 
longo desses 50 anos. 

 
Metodologia: Com o auxílio de uma empresa contratada, a equipe da ASCOM irá produzir um 

documentário que retrate o papel do Ipea ao longo destes 50 anos na formulação e 
no aprimoramento de políticas públicas, e a apropriação do conhecimento 
produzido pelo Instituto por parte da sociedade brasileira. 

 
Coordenador: FERNANDA CRISTINE CARNEIRO 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 

 
Equipe: 

• FERNANDA CRISTINE CARNEIRO 
• PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA 

 
Produtos: 

 

• Documentário - um curta metragem em comemoração ao jubileu do Ipea 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
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Projeto P000330/2013 - Produção e execução de eventos 
 

Objetivo: Proporcionar a divulgação do trabalho produzido pelo Ipea por meio de eventos 
realizados dentro ou fora das instalações do Instituto, quais sejam: seminários, 
palestras, oficinas de trabalho, conferências, coletivas de imprensa, debates, reuniões, 
entre outros. 

 
Justificativa: O projeto responde ao princípio da publicidade na administração pública e está 

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

 
Metodologia: A produção e a execução de eventos no Ipea atendem às seguintes etapas: 

- Elaboração de cadastro no formulário "E-pedido" pela unidade demandante do 
evento. 
- A Coordenação de Eventos da ASCOM recebe o pedido com a solicitação do evento e 
a discriminação deste – detalhamento das informações básicas e dos serviços 
demandados (filmagem, foto, elaboração de banner, saia de mesa, videoconferência 
etc.). 
- A Coordenação encaminha as solicitações de serviços aos responsáveis pela 
preparação da infraestrutura demandada. 
- Em caso de necessidade, a Coordenação solicita serviços terceirizados à empresa 
licitada para esta finalidade. 
- A Coordenação confere a execução dos serviços e recebe uma avaliação (feita pelo 
demandante) do trabalho realizado. 

 
Coordenador: LUIZ FERNANDO CORTEZ 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• LUIZ FERNANDO CORTEZ 
• INA BRITO MONTEIRO GONCALVES 

 
Produtos: 

 

• Produto 2 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno) 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 1 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Tipo: 
 

Organização de oficina de trabalho 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Relatórios mensais com quantidade, tipos, locais e demandantes de eventos internos ou externos. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000333/2013 - Produção de artes gráficas de divulgação do Ipea e de instituições parceiras 
 

Objetivo: Proporcionar às unidades do Ipea e aos parceiros do Instituto material gráfico 
de divulgação de eventos e/ou produtos para públicos interno e externo. 

 
Justificativa: O trabalho de identidade visual é uma das etapas do processo de preparação e 

execução do evento, assim como a prestação de informações sobre o referido evento. 
Esses trabalhos atendem ao princípio da publicidade na administração pública federal e 
estão relacionados à "disseminação" de conhecimento prevista na missão do Ipea. 

 
Metodologia: O trabalho de elaboração de artes gráficas de divulgação do Ipea ocorre mediante as 

seguintes etapas: 
- A unidade demandante preenche formulário "E-pedido" com a solicitação de arte 
gráfica para um evento ou produto do Ipea. 
- A solicitação é encaminhada pela Coordenação de Eventos do Ipea aos designers 
responsáveis pelo serviço. 
- A arte é revisada e submetida à aprovação dos demandantes. 
- Com a aprovação, o material é encaminhado ao executor (gráfica ou Ambiente Web). 

 
Coordenador: LUIZ FERNANDO CORTEZ 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• LUIZ FERNANDO CORTEZ 
• INA BRITO MONTEIRO GONÇALVES 

 
Produtos: 

 

• Relação de arquivos produzidos para atender às solicitações do Instituto durante o ano de 2014. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000335/2013 - Produção editorial institucional 
 

Objetivo: Produzir as publicações solicitadas pelas unidades do Ipea para publicação nos 
formatos digital e impresso. 

 
Justificativa: A impressão e disponibilização de arquivos digitais das publicações do Ipea atendem à 

iniciativa de disseminação do conhecimento prevista na missão atual do Ipea. Ao 
mesmo tempo, esses produtos são demonstrações de atendimento ao princípio da 
publicidade na administração pública federal. 

 
Metodologia: O Editorial estabeleceu processo de produção bem definido, que pode ser resumido 

nas etapas a seguir: 
 

- Recebimento dos originais; 
- Revisão e padronização textual; 
- Aprovação da revisão pelos autores; 
- Editoração eletrônica; 
- Aprovação da editoração pelos autores; 
- Arte-finalização para publicação impresssa e digital. 

 
 

Coordenador: CLAUDIO PASSOS DE OLIVEIRA 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• CLAUDIO PASSOS DE OLIVEIRA 
• AEROMILSON TRAJANO DE MESQUITA 
• ANDREA BOSSLE DE ABREU 
• BERNAR JOSE VIEIRA 
• JOSE CARLOS TOFETI 
• LUCIANA BASTOS DIAS 
• MARCO AURELIO DIAS PIRES 
• MIRIAM NUNES DA FONSECA 
• REGINALDO DA SILVA DOMINGOS 
• ROBERTO DAS CHAGAS CAMPOS 

 
Produtos: 

 

• Todos os produtos editoriais do Ipea, à exceção daqueles de divulgação rápida, finalizados na 
Assessoria de Imprensa e Comunicação (como Comunicados do Ipea, notas técnicas e indicadores). A 
relação é atualizada mês a mês. 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000336/2013 - E-books em EPUB 
 

Objetivo: Elaboração de e-books em EPUB, proporcionando o acesso às publicações do Ipea em 
formato adequado também a dispositivos móveis. 

 
Justificativa: O aumento na quantidade de dispositivos móveis para leitura no Brasil requer que o 

Ipea se adapte a essa nova tecnologia. Ademais, ela contribui para o cumprimento da 
missão de disseminação do conhecimento produzido no Instituto. 

 
Metodologia: O processo de produção de e-books no Ipea requer estrutura específica e inédita no 

Instituto, sendo composto por etapas como: 
 

- Recebimento dos originais por parte do Editorial (encaminhados pelos demandantes); 
- Tratamento de texto e imagens por revisores e designers; 
- Editoração eletrônica em EPUB; 
- Aprovação da revisão textual e editoração eletrônica pelos demandantes; 
- Arte-finalização para publicação e divulgação. 

 
Coordenador: CLAUDIO PASSOS DE OLIVEIRA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• CLAUDIO PASSOS DE OLIVEIRA 
• AEROMILSON TRAJANO DE MESQUITA 
• ANDREA BOSSLE DE ABREU 
• BERNAR JOSE VIEIRA 
• JOSE CARLOS TOFETI 
• LUCIANA BASTOS DIAS 
• MARCO AURELIO DIAS PIRES 
• MIRIAM NUNES DA FONSECA 
• REGINALDO DA SILVA DOMINGOS 
• ROBERTO DAS CHAGAS CAMPOS 

 
Produtos: 

 

• Ao menos dez livros em formato EPUB concluídos até o final de 2014 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000337/2013 - Manual do Editorial On-line 
 

Objetivo: - Permitir que todos os servidores e colaboradores (internos e externos) do Ipea 
tenham acesso on-line a normas de revisão e editoração eletrônica, para e-books 
em EPUB inclusive. 
- Disponibilizar aos órgãos de Estado e à sociedade civil manual de referência nas 
áreas de revisão textual e editoração eletrônica, inlcuindo a confecção de e-books em 
EPUB. 

 
Justificativa: Redução de problemas operacionais e de erros de forma em conteúdos 

encaminhados ao Editorial do Ipea por meio da disponibilização de instrumento de 
referência, padronização e gestão do conhecimento. 

 
Metodologia: O projeto tem as seguintes etapas: 

 
- Mapeamento do conteúdo a ser oferecido; 
- Definição da plataforma; 
- Produção do site; 
- Revisão e teste junto à CGTIC/DIDES; 
- Implementação. 

 
Coordenador: CLAUDIO PASSOS DE OLIVEIRA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• CLAUDIO PASSOS DE OLIVEIRA 
• AEROMILSON TRAJANO DE MESQUITA 
• ANDREA BOSSLE DE ABREU 
• BERNAR JOSE VIEIRA 
• JOSE CARLOS TOFETI 
• LUCIANA BASTOS DIAS 
• MARCO AURELIO DIAS PIRES 
• MIRIAM NUNES DA FONSECA 
• REGINALDO DA SILVA DOMINGOS 
• ROBERTO DAS CHAGAS CAMPOS 

 
Produtos: 

 

• Hotsite do Manual do Editorial do Ipea produzido e implementado até o final de 2014 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000339/2013 - Serviços de Reprografia e Encadernação 
 

Objetivo: Oferecer ao Instituto serviços de reprografia e encadernação de documentos, em cor 
ou preto e branco. 

 
Justificativa: Os serviços de reprografia de documentos originais, assim como a encadernação, são 

essenciais para atividades finalísticas do Ipea e também de divulgação dos trabalhos 
realizados pelo Instituto. 

 
Metodologia: Os serviços de reprografia e encadernação de documentos originais podem ser 

acionados pessoalmente, em sala no 9º andar do Ipea, em Brasília, por telefone ou 
por e-mail. 
- O demandante solicita a produção das fotocópias e/ou a encadernação do 
documento. 
- Situações que possam ir de encontro à legislação de direitos autorais ou que 
requeiram grande quantidade de papel são submetidas à aprovação do assessor-chefe 
da ASCOM. 
- Autorizado, o serviço é registrado e executado conforme a solicitação. 
- O produto é entregue ao demandante no local acertado. 

 
Coordenador: EURIPEDES RODRIGUES CALDEIRA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 21/11/2014 

 
Equipe: 

• EURIPEDES RODRIGUES CALDEIRA 
• EDILSON CEDRO SANTOS 
• VALDIR AGUIAR LIRIO 
• WELTON DOS SANTOS 

 
Produtos: 

 

• Relatórios mensais de utilização das impressoras do setor de Reprografia em Brasília, fornecidos pela 
CGTIC/DIDES 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 21/11/2014 
 

• Relatórios mensais sobre as unidades do Ipea demandantes dos serviços de Reprografia em Brasília, 
tipo de trabalho e quantidade de páginas. 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 21/11/2014 
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Projeto P000340/2013 - Revista Desafios do Desenvolvimento 
 

Objetivo: Levar ao conhecimento da sociedade brasileira informações relevantes para o 
processo de desenvolvimento do país, vinculadas a temas de pesquisa no Ipea ou de 
interesse das unidades do Instituto. 

 
Justificativa: A publicação de revista informativa trimestral é instrumento relevante para o 

cumprimento de parte da missão do Ipea, que trata da "disseminação" do 
conhecimento aqui produzido. A revista Desafios do Desenvolvimento consolidou-se 
como ferramenta de divulgação dos trabalhos da casa e de temáticas importantes 
para o desenvolvimento nacional. Está em circulação há nove anos. 

 
Metodologia: A metodologia de produção da revista envolve três unidades: ASCOM/Gabinete da 

Presidência, Comitê Editorial da Revista e empresa terceirizada encarregada da 
apuração/execução das pautas, edição, revisão e diagramação/finalização do 
conteúdo. 
- As pautas da edição são discutidas em reuniões trimestrais do Comitê Editorial da 
Revista Desafios do Desenvolvimento. 
- As pautas que entram na edição são definidas e começam a ser apuradas pela equipe 
de reportagem da empresa terceirizada. O Ipea disponibiliza as fotografias necessárias. 
- O material revisado e diagramado é aprovado pela direção-geral da revista e pela 
Presidência do Ipea. 
- A revista finalizada é enviada para impressão. 
- A revista impressa é enviada a assinantes em todo o país, pela Livraria Ipea, e 
distribuída em eventos. 

 
Coordenador: JOÃO CLAUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 21/11/2014 

 
Equipe: 

• JOÃO CLAUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA 
• FERNANDA CRISTINE CARNEIRO 
• JOÃO VIANA DA SILVA 
• MARINA RIBEIRO NERY COSTA CEZAR 
• PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA 
• ISA MARIA LOBO VALADARES 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 21/11/2014 
 

• Quatro edições da Revista Desafios do Desenvolvimento produzidas durante até o final de 2014, com 
os respectivos conteúdos inseridos no sítio www.desafios.ipea.gov.br 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 21/11/2014 
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Projeto P00006/2014 - Conselho editorial da Desafios do Desenvolvimento 
 

Objetivo: Propor e discutir pautas, acompanhar a produção e elaboração de edições da revista 
Desafios, propor e realizar melhorias nos processos e produtos relacionados à revista. 

 
Justificativa: A revista Desafios do Desenvolvimento é e pode ser cada vez mais um canal 

importante de disseminação da produção institucional do Ipea para o público geral. 
 

Metodologia: Participação em reuniões com o diretor-geral, o editor da revista e o Conselho 
Editorial da revista, elaboração de pautas, acompanhamento e edição de conteúdos. 

 
Coordenador: JOÃO CLAUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA 

 
Data de Início: 23/01/2014 Data de Finalização: 23/12/2014 

 

Equipe: 
• JOÃO CLAUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Organização ou edição de periódico do Ipea 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 23/01/2014 Data de Finalização: 23/01/2014 

 

Tipo: 
 

Organização ou edição de periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 23/01/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 

 

Tipo: 
 

Organização ou edição de periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 4 

 

Data de Início: 31/03/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 

 

Tipo: 
 

Organização ou edição de periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 5 

 

Data de Início: 30/06/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 

 

Tipo: 
 

Organização ou edição de periódico do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 30/09/2014 Data de Finalização: 23/12/2014 
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ASPLA - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, ARTICULAÇÃO INST. DE PROJETOS E 
PESQUISAS 
 
Projeto P000263/2013 - Desenvolvimento do processo de acompanhamento do planejamento 
estratégico do Ipea. 

 

Objetivo: Redefinir, em conjunto com a direção da instituição, a metodologia, os processos, as 
responsabilidades e as ferramentas relacionadas ao acompanhamento do 
planejamento estratégico do Ipea, tendo como base o processo de elaboração do 
Planejamento Estratégico 2014-2023 e as recomendações para seu acompanhamento 
fornecidas pela consultoria contratada em 2013. 

 
Justificativa: Este projeto se alinha às estratégias G2.1, G4.1 e G4.2 e à contribuição "Garantir o 

alinhamento institucional ao planejamento estratégico do Ipea". 
 

Metodologia: 1) Estudo de metodologias apropriadas à instituição, especialmente das 
recomendações da Macroplan; 2) pesquisa sobre o método de trabalho de outras 
instituições; 3) Discussão e negociação com a direção do Ipea sobre a metodologia, 
processos, responsabilidades e ferramentas de acompanhamento do planejamento 
estratégico; 4) implantação do acompanhamento estratégico. 

 
Coordenador: RONALDO DIAS 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• RONALDO DIAS 
• ANDRE SAMPAIO ZUVANOV 
• JULIANO CARDOSO ELEUTERIO 
• MARCIO SIMÃO 

 
Produtos: 

 

• Processo de acompanhamento da estratégia implantado. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000271/2013 - Plataforma Ipea de Pesquisa em Rede - Rede IPEA 

 

Objetivo: Consolidar a posição do Ipea como ator institucional de referência para a realização 
de estudos e pesquisas para o desenvolvimento econômico e social brasileiro por 
meio de articulações institucionais, da proposição e execução de projetos. 

 
Justificativa: Contribuição relacionada: solidificar as parcerias institucionais do Ipea e as formas 

colaborativas de realização de estudos, pesquisas, diagnósticos, cenários e assessorias 
para o desenvolvimento econômico e social brasileiro. 

 
Metodologia: Acompanhamento das articulações institucionais por meio dos Acordos de 

Cooperação Técnica. 
Realização de encontros, reuniões e outras atividades em parceria com outras 
instituições. 
Participação, pelo Ipea, da construção do Índice de Desenvolvimento Municipal da 
ANIPES. 

 
Coordenador: MARCO AURELIO COSTA 

 
Data de Início: 01/08/2011 Data de Finalização:  31/12/2015 
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Equipe: 
• MARCO AURELIO COSTA 

 
Produtos: 

 

• Relatório de gestão da Rede Ipea 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000272/2013 - Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

Objetivo: O objetivo deste projeto é a elaboração concomitante de um Atlas para os municípios 
brasileiros e, adicionalmente, para divisões espaciais de 16 das principais Regiões 
Metropolitanas brasileiras. Os dois Atlas propostos trarão informações dos anos 
censitários de 2000 e 2010, considerando-se a malha municipal vigente em 2010. 

 
Justificativa: É necessário produzir uma atualização do IDHM, com revisão geral dos procedimentos 

de cálculo com a finalidade de produzir um avanço tecnológico e maior precisão na 
percepção das diferenças regionais e municipais, possibilitando maior ajuste nas 
propostas e nos estudos referentes a políticas públicas. 

 
Metodologia: Compatibilização conceitual dos censos 1991, 2000 e 2010. 

Compatibilização intercensitária com a malha municipal 2010. 
Construção, teste e aplicação de algoritmos para as variáveis que comporão o Atlas. 
Discussão, testes e desenvolvimento dos novos conceitos e do novo IDHM - 
metodologia revisada. 
Proposta de criação das UDHs para as 16 RMs que participarão do componente do 
Atlas Metropolitano. 
Extração dos dados do IBGE e alimentação da Plataforma WEB (desenvolvida em 
projeto subordinado). 

 
Coordenador: MARCO AURELIO COSTA 

 
Data de Início: 01/08/2011 Data de Finalização: 31/12/2015 

 

Equipe: 
• MARCO AURELIO COSTA 

 
Produtos: 

 

• O IDHM dos municípios brasileiros: análises temáticas 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/08/2011 Data de Finalização: 31/12/2015 
 

• Análise do IDHM para os municípios brasileiros 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/08/2011 Data de Finalização: 31/12/2015 
 

• Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

ASPLA - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, ARTICULAÇÃO INST. DE PROJETOS E 
PESQUISAS 
 
Projeto P000263/2013 - Desenvolvimento do processo de acompanhamento do planejamento 
estratégico do Ipea. 

 

Objetivo: Redefinir, em conjunto com a direção da instituição, a metodologia, os processos, as 
responsabilidades e as ferramentas relacionadas ao acompanhamento do 
planejamento estratégico do Ipea, tendo como base o processo de elaboração do 
Planejamento Estratégico 2014-2023 e as recomendações para seu acompanhamento 
fornecidas pela consultoria contratada em 2013. 

 
Justificativa: Este projeto se alinha às estratégias G2.1, G4.1 e G4.2 e à contribuição "Garantir o 

alinhamento institucional ao planejamento estratégico do Ipea". 
 

Metodologia: 1) Estudo de metodologias apropriadas à instituição, especialmente das 
recomendações da Macroplan; 2) pesquisa sobre o método de trabalho de outras 
instituições; 3) Discussão e negociação com a direção do Ipea sobre a metodologia, 
processos, responsabilidades e ferramentas de acompanhamento do planejamento 
estratégico; 4) implantação do acompanhamento estratégico. 

 
Coordenador: RONALDO DIAS 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• RONALDO DIAS 
• ANDRE SAMPAIO ZUVANOV 
• JULIANO CARDOSO ELEUTERIO 
• MARCIO SIMÃO 

 
Produtos: 

 

• Processo de acompanhamento da estratégia implantado. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000271/2013 - Plataforma Ipea de Pesquisa em Rede - Rede IPEA 

 

Objetivo: Consolidar a posição do Ipea como ator institucional de referência para a realização 
de estudos e pesquisas para o desenvolvimento econômico e social brasileiro por 
meio de articulações institucionais, da proposição e execução de projetos. 

 
Justificativa: Contribuição relacionada: solidificar as parcerias institucionais do Ipea e as formas 

colaborativas de realização de estudos, pesquisas, diagnósticos, cenários e assessorias 
para o desenvolvimento econômico e social brasileiro. 

 
Metodologia: Acompanhamento das articulações institucionais por meio dos Acordos de 

Cooperação Técnica. 
Realização de encontros, reuniões e outras atividades em parceria com outras 
instituições. 
Participação, pelo Ipea, da construção do Índice de Desenvolvimento Municipal da 
ANIPES. 

 
Coordenador: MARCO AURELIO COSTA 

 
Data de Início: 01/08/2011 Data de Finalização:  31/12/2015 
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Equipe: 
• MARCO AURELIO COSTA 

 
Produtos: 

 

• Relatório de gestão da Rede Ipea 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000272/2013 - Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

Objetivo: O objetivo deste projeto é a elaboração concomitante de um Atlas para os municípios 
brasileiros e, adicionalmente, para divisões espaciais de 16 das principais Regiões 
Metropolitanas brasileiras. Os dois Atlas propostos trarão informações dos anos 
censitários de 2000 e 2010, considerando-se a malha municipal vigente em 2010. 

 
Justificativa: É necessário produzir uma atualização do IDHM, com revisão geral dos procedimentos 

de cálculo com a finalidade de produzir um avanço tecnológico e maior precisão na 
percepção das diferenças regionais e municipais, possibilitando maior ajuste nas 
propostas e nos estudos referentes a políticas públicas. 

 
Metodologia: Compatibilização conceitual dos censos 1991, 2000 e 2010. 

Compatibilização intercensitária com a malha municipal 2010. 
Construção, teste e aplicação de algoritmos para as variáveis que comporão o Atlas. 
Discussão, testes e desenvolvimento dos novos conceitos e do novo IDHM - 
metodologia revisada. 
Proposta de criação das UDHs para as 16 RMs que participarão do componente do 
Atlas Metropolitano. 
Extração dos dados do IBGE e alimentação da Plataforma WEB (desenvolvida em 
projeto subordinado). 

 
Coordenador: MARCO AURELIO COSTA 

 
Data de Início: 01/08/2011 Data de Finalização: 31/12/2015 

 

Equipe: 
• MARCO AURELIO COSTA 

 
Produtos: 

 

• O IDHM dos municípios brasileiros: análises temáticas 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/08/2011 Data de Finalização: 31/12/2015 
 

• Análise do IDHM para os municípios brasileiros 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/08/2011 Data de Finalização: 31/12/2015 
 

• Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

• Base de dados do Atlas Metropolitano 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 31/08/2014 
 

• Plataforma WEB e aplicativos do Atlas Metropolitano 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2013 Data de Finalização: 31/08/2014 
 

• Apresentação do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil no World Urban Forum 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/03/2014 Data de Finalização: 15/04/2014 
 
 
Projeto P000272/2013 - Proposta de uso dos imóveis da União no Rio de Janeiro 

 

Objetivo: A União conta com inúmeros imóveis no Rio de janeiro. Os órgãos, ao serem 
transferidos para Brasília, mantiveram suas sedes no Rio de Janeiro como escritórios 
regionais. Com a aposentadoria de grande número de funcionários públicos ao longo 
do tempo, estes imóveis foram ficando vazios. Porém, com a realidade atual de 
crescimento econômico, a revitalização da cidade e a recomposição dos quadros de 
servidores públicos federais, a otimização do uso dos espaços passou a ser 
premente. 

 
 Justificativa: O estudo acima poderá significar uma grande economia aos cofres públicos e uma 

melhora no atendimento à população dos orgãos públicos potencialmente 
interessados que hoje pagam aluguéis para desenvolvimento de suas atividades. 

 Metodologia: Levantamento dos prédios do governo subutilizados, criação de cadastro de 
endereços e dados técnicos, cálculo dos aluguéis potenciais, levantamento das 
necessidades dos orgãos públicos lotados no Rio de Janeiro e desenvolvimento do 
relatório final da pesquisa 

 Coordenador: BERNARDO ABREU DE MEDEIROS 

 Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 Equipe: 
• BERNARDO ABREU DE MEDEIROS 

 Produtos: 

 
• Produto 1 

 
Tipo: 

 
 
 
 
Relatório de pesquisa (não publicado mas entregue para parceiros) 

 
Quantidade:  1 

 

Data de Início: 02/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000276/2013 - Reedição do Dicionário Saint-Adolphe 
 

Objetivo: Um dos objetivos do projeto é o de fomentar a pesquisa e contribuir para a ampliação 
dos conhecimentos históricos disponíveis sobre o país, por meio da reedição do 
Dicionário Geográfico, Histórico e Descritivo do Império do Brasil, importante obra de 
referência, publicada originalmente em 1845. 

 
Justificativa: Escrita durante 26 anos de residência do autor em território nacional, a obra teve sua 

primeira edição em 1845 e abarca os mais variados temas relacionados à geografia e 
história do então império brasileiro, com destaque para a descrição, por vezes 
circunstanciada, das povoações e vilas da época. Na verdade, uma das primeiras 
publicações capaz de ultrapassar o recorte provincial e oferecer “uma descrição geral 
e circunstanciada de todo o Império”, conforme remarca o tradutor. 

 
Metodologia: Revisão e modernização ortográfica e elaboração de índices para facilitar a consulta 

da obra de referência. 
 

Coordenador: MARCO AURELIO COSTA 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

Equipe: 
• MARCO AURELIO COSTA 

 

Produtos: 
 

• Dicionário Geográfico, Histórico e Descritivo do Império do Brasil - reedição de obra de referência, em 
parceria com a Coleção Mineiriana da Fundação João Pinheiro. 

 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000280/2013 - Governança Metropolitana no Brasil 
 

Objetivo: O objetivo geral da pesquisa consiste em caracterizar e avaliar, em uma perspectiva 
comparativa e tendo como referência o marco das relações federativas no Brasil, a 
governança metropolitana, seja como subsídio para o desenho, implementação e 
avaliação das políticas públicas relacionadas à gestão das funções públicas de 
interesse comum nos diferentes espaços metropolitanos brasileiros, seja como 
insumo para fortalecer a questão metropolitana na agenda política do país. 

 
Justificativa: As transformações por que passa o capitalismo causam efeitos importantes sobre as 

metrópoles: maior velocidade dos fluxos financeiros e de mercadorias, em um 
mercado cada vez mais internacionalizado; reestruturação produtiva da atividade 
industrial,que permite a fragmentação de sua produção; e dinâmica do setor de 
serviços, que se transforma e contribui, seja para a velocidade dos fluxos financeiros e 
comerciais, seja para a reestruturação produtiva. 

 
Metodologia: Os procedimentos metodológicos a serem adotados na pesquisa envolvem tanto a 

realização de estudos e análises comparativas, quanto a realização de estudos de 
caso, conforme a manifestação de interesse das equipes estaduais envolvidas no 
projeto. 
Para 2014, prevê-se a conclusão dos componentes 1.2 e 2 da pesquisa iniciada em 
2012 e o desenvolvimento de novas atividades de pesquisa, compreendendo: 
1- Monitoramento da elaboração e implementação dos Planos Metropolitanos. 
2- Desenvolvimento e aplicação de metodologia para estimar a participação. 

 
Coordenador: MARCO AURELIO COSTA 

 
Data de Início: 01/01/2012 Data de Finalização: 31/12/2015 

 

Equipe: 
• MARCO AURELIO COSTA 

 
Produtos: 

 

• Um balanço comparativo da gestão das FPICs nas regiões metropolitanas brasileiras 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2012 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• A experiência metropolitana no Brasil 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2012 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Funções Públicas de Interesse Comum nas Regiões Metropolitanas Brasileiras 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2012 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Gestão Metropolitana: relatos de experiências e estudos de caso 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2012 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Governança Metropolitana no Brasil - Rede Iberoamericana de Investigadores Globalização e Território 
 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2012 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Seminário Nacional - As funções públicas de interesse comum nas metrópoles brasileiras - balanço e 
perspectivas 

 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2012 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Apresentação dos resultados do projeto no World Urban Forum 2014 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2012 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000280/2013 - Acompanhamento da execução do planejamento estratégico do Ipea 

 

Objetivo: Alcançar os objetivos e estratégias delineados no Planejamento Estratégico do Ipea 
para o período de 2014 a 2023, observando os resultados alcançados e as mudanças 
no cenário externo, e sinalizando necessidades de replanejamento. 

 
Justificativa: Contribuição: Garantir o alinhamento institucional ao planejamento estratégico do 

Ipea 
 

Coordenador: RONALDO DIAS 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
 

Equipe: 
• RONALDO DIAS 
• ANDRE SAMPAIO ZUVANOV 
• JULIANO CARDOSO ELEUTERIO 
• MARCIO SIMÃO 

 
Produtos: 

 

• Relatórios periódicos de acompanhamento do plano estratégico 2023 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
 
 
Projeto P000281/2013 - Realizar a melhoria de processos críticos transversais selecionados pela 
instituição 

 

Objetivo:                Garantir confiabilidade, agilidade e efetividade aos processos considerados críticos 
pela instituição e selecionados como prioritários para serem otimizados durante o 
período 2014-2015. 

 
Justificativa: Contribuição: Otimizar processos críticos selecionados 

 
Coordenador: ANDRE SAMPAIO ZUVANOV 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
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Equipe: 
• ANDRE SAMPAIO ZUVANOV 
• JULIANO CARDOSO ELEUTERIO 
• MARCIO SIMÃO 
• RONALDO DIAS 

 
Produtos: 

 

• Processos críticos otimizados 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2015 
 
 
Projeto P000282/2013 - Acompanhamento da execução do plano de trabalho 

 
Justificativa: Contribuição: Acompanhamento da execução do plano de trabalho 

 
Coordenador: RONALDO DIAS 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• RONALDO DIAS 
• ANDRE SAMPAIO ZUVANOV 
• JULIANO CARDOSO ELEUTERIO 
• MARCIO SIMÃO 

 

Produtos: 
 
 
 
 
 
Projeto P000280/2013 - Gestão de Custos 

 

Objetivo: Fornecer ao Ipea informações acerca dos custos das atividades e dos projetos 
planejados, possibilitando uma alocação de recursos eficiente. 

 
Justificativa: A gestão de custos possibilitará ao Ipea, antecipadamente à execução dos trabalhos, a 

comparação entre os esforços necessários e os benefícios esperados para a realização 
de cada projeto, consequentemente fornecerá informações que podem subsidiar 
decisões quanto à alocação de recursos e sua revisão para a consecução dos objetivos 
determinados, tendo em vista o orçamento disponível. 

 
Coordenador: JULIANO CARDOSO ELEUTERIO 

 
Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 

Equipe: 
• JULIANO CARDOSO ELEUTERIO 
• RONALDO DIAS 
• MARCIO SIMÃO 
• ANDRE SAMPAIO ZUVANOV 
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Produtos: 
 

• Relatório de custos. 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000284/2013 - Mapeamento da Vulnerabilidade Social nas Regiões Metropolitanas 
Brasileiras 

 

Objetivo: Construir e mapear para espaços intrametropolitanos, indicador de vulnerabilidade 
social e/ou de pobreza multidimensional. 

 
Justificativa: Nos estudos sobre pobreza, são de suma importância sua distribuição regional e o 

papel atribuído às Regiões Metropolitanas. Ao mesmo tempo em que existe 
importante componente de pobreza de origem rural, particularmente no Nordeste 
brasileiro, há também significativo volume de pobreza metropolitana, nada 
negligenciável. 

 
Metodologia: Por meio da interação com as equipes da Rede Ipea (Fundação SEADE, IDESP, IPARDES, 

SDRMG, SEI/BA e FJP), em parceria com o PNUD, desenvolver proposta de construção 
do indicador, testando-o para os municípios brasileiros (conforme base de dados do 
Atlas do DH) e para as UDHs das RMs do país. 

 
Coordenador: MARCO AURELIO COSTA 

 
Data de Início: 01/01/2012 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• MARCO AURELIO COSTA 
 

Produtos: 
 

• Avaliação da Vulnerabilidade Social no Brasil 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2012 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Mapeamento da Vulnerabilidade Social 
 

Tipo: 
 

Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2012 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Seminário de lançamento do Mapeamento da Vulnerabilidade Social 
 

Tipo: 
 

Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2012 Data de Finalização: 31/12/2014 
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ASTEC - ASSESSORIA TÉCNICA 
 
Projeto P0001/2013 - Sala de Sigilo do Ipea 

 

Objetivo:                Implantação, operação, manutenção e melhorias de uma sala de acesso a dados 
sigilosos no Ipea. Dessa forma, pesquisadores do Ipea e de instituições parceiras 
poderão acessar dados de diversas fontes e fazer cruzamentos para pesquisa. 

 
Justificativa: O Ipea tem uma tradição de construção de indicadores a partir de bases de dados 

secundários e, nos últimos anos, a partir de dados primárias. Para isso, é necessário a 
obtenção e atualização constante das bases de dados, preferencialmente na forma de 
microdados, a partir de instituições parceiras (IBGE, Ministério do Trabalho, entre 
outras). Com esse intuito, para podermos aumentar o nosso acervo com bases 
sigilosos, implantaremos a sala de sigilo. 

 
Metodologia: A sala de sigilo do Ipea será implantada inicialmente a partir de especificação dos 

equipamentos de mobiliário, de hardware e de software para a sua operacionalização. 
Em paralelo, é especificado um conjunto de procedimentos para utilização da sala. 
Esses procedimentos, devidamente documentados, de operacionalização da sala de 
sigilo do Ipea, devem contemplar: a inserção e a atualização de dados nos 
computadores da sala; os acessos de usuários à sala de sigilo para trabalhar com os 
dados sigilosos; a avaliação, por comitê externo, das informações que serão retiradas 
das análises; o processo de retirada das informações. Para todos esses processos, serão 
criados formulários e uma regulamentação interna ao Ipea devidamente 
documentada. 

 
Coordenador: ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO 

 
Data de Início: 01/06/2013 Data de Finalização: 30/06/2015 

 
Equipe: 

• ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO 
• FABIO SCHIAVINATTO 
• RAIMUNDO DA ROCHA 
• GILMAR OLIVEIRA BRENTINI 

 
Produtos: 

 

• Portaria interna para utilização da sala de sigilo com os respectivos formulários 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2013 Data de Finalização: 31/12/2013 
 

• Implantação da primeira fase da sala de sigilo (equipamentos básicos de segurança) 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2013 Data de Finalização: 28/02/2014 
 

• Implantação da segunda fase da sala de sigilo (melhorias nos equipamentos de segurança e hardware) 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
 

• Implantação da terceira fase da sala de sigilo (melhorias nos equipamentos de segurança e hardware) 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 30/06/2015 
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• Equipamentos centralizados de armazenamento e processamento de dados 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
 

• Treinamento geral para utilização da sala de sigilo do Ipea 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

• Aquisição de licenças de software 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
 
 
Projeto P0002/2013 - Portal IpeaPublica 

 

Objetivo: Implantação de um ambiente web de submissão, revisão, aprovação e 
acompanhamento de publicações do Ipea. Essas publicações incluem textos de 
discussão, capítulos de livro, boletins, artigos das revistas PPP e PPE, entre outros. A 
arquitetura do ambiente prevê a sua disponibilização na intranet e na internet. 

 
Justificativa: As publicações são produtos importantes para o Ipea e é necessário avançar na 

sistematização do processo de submissão e aprovação destas. A implantação de um 
sistema de submissão e acompanhamento de publicações permitirá, entre outras 
benesses, o gerenciamento contínuo do fluxo de publicações na instituição. Além 
disso, as regras de submissão poderão ser homogeneizadas para todas as diretorias. 
Finalmente, espera-se que os arquivos submetidos estejam em um ambiente único 
centralizado. 

 
Metodologia: Inicialmente, o projeto visa à pesquisa de ferramentas para construção de portais 

web, utilizando-se de software livre, além de banco de dados e servidores também em 
software livre. Uma vez escolhidas as ferramentas, pretende-se fazer um 
levantamento minuncioso do processo de submissão de publicações no Ipea, de forma 
que esse processo pode ser especificado na forma de portal na web. 

 
Coordenador: ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO 

 
Data de Início: 01/05/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO 
 

Produtos: 
 

• Levantamento das regras de submissão de publicações no Ipea 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/05/2013 Data de Finalização: 31/07/2013 
 

• Tutorial da primeira versão do sistema 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/12/2013 Data de Finalização: 31/12/2013 

ASTEC - ASSESSORIA TÉCNICA 
 
Projeto P0001/2013 - Sala de Sigilo do Ipea 

 

Objetivo:                Implantação, operação, manutenção e melhorias de uma sala de acesso a dados 
sigilosos no Ipea. Dessa forma, pesquisadores do Ipea e de instituições parceiras 
poderão acessar dados de diversas fontes e fazer cruzamentos para pesquisa. 

 
Justificativa: O Ipea tem uma tradição de construção de indicadores a partir de bases de dados 

secundários e, nos últimos anos, a partir de dados primárias. Para isso, é necessário a 
obtenção e atualização constante das bases de dados, preferencialmente na forma de 
microdados, a partir de instituições parceiras (IBGE, Ministério do Trabalho, entre 
outras). Com esse intuito, para podermos aumentar o nosso acervo com bases 
sigilosos, implantaremos a sala de sigilo. 

 
Metodologia: A sala de sigilo do Ipea será implantada inicialmente a partir de especificação dos 

equipamentos de mobiliário, de hardware e de software para a sua operacionalização. 
Em paralelo, é especificado um conjunto de procedimentos para utilização da sala. 
Esses procedimentos, devidamente documentados, de operacionalização da sala de 
sigilo do Ipea, devem contemplar: a inserção e a atualização de dados nos 
computadores da sala; os acessos de usuários à sala de sigilo para trabalhar com os 
dados sigilosos; a avaliação, por comitê externo, das informações que serão retiradas 
das análises; o processo de retirada das informações. Para todos esses processos, serão 
criados formulários e uma regulamentação interna ao Ipea devidamente 
documentada. 

 
Coordenador: ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO 

 
Data de Início: 01/06/2013 Data de Finalização: 30/06/2015 

 
Equipe: 

• ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO 
• FABIO SCHIAVINATTO 
• RAIMUNDO DA ROCHA 
• GILMAR OLIVEIRA BRENTINI 

 
Produtos: 

 

• Portaria interna para utilização da sala de sigilo com os respectivos formulários 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2013 Data de Finalização: 31/12/2013 
 

• Implantação da primeira fase da sala de sigilo (equipamentos básicos de segurança) 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2013 Data de Finalização: 28/02/2014 
 

• Implantação da segunda fase da sala de sigilo (melhorias nos equipamentos de segurança e hardware) 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2014 Data de Finalização: 31/07/2014 
 

• Implantação da terceira fase da sala de sigilo (melhorias nos equipamentos de segurança e hardware) 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 30/06/2015 
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• Equipamentos centralizados de armazenamento e processamento de dados 
 

Tipo: 
 

DIDES - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
 

• Treinamento geral para utilização da sala de sigilo do Ipea 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

• Aquisição de licenças de software 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 30/11/2014 
 
 
Projeto P0002/2013 - Portal IpeaPublica 

 

Objetivo: Implantação de um ambiente web de submissão, revisão, aprovação e 
acompanhamento de publicações do Ipea. Essas publicações incluem textos de 
discussão, capítulos de livro, boletins, artigos das revistas PPP e PPE, entre outros. A 
arquitetura do ambiente prevê a sua disponibilização na intranet e na internet. 

 
Justificativa: As publicações são produtos importantes para o Ipea e é necessário avançar na 

sistematização do processo de submissão e aprovação destas. A implantação de um 
sistema de submissão e acompanhamento de publicações permitirá, entre outras 
benesses, o gerenciamento contínuo do fluxo de publicações na instituição. Além 
disso, as regras de submissão poderão ser homogeneizadas para todas as diretorias. 
Finalmente, espera-se que os arquivos submetidos estejam em um ambiente único 
centralizado. 

 
Metodologia: Inicialmente, o projeto visa à pesquisa de ferramentas para construção de portais 

web, utilizando-se de software livre, além de banco de dados e servidores também em 
software livre. Uma vez escolhidas as ferramentas, pretende-se fazer um 
levantamento minuncioso do processo de submissão de publicações no Ipea, de forma 
que esse processo pode ser especificado na forma de portal na web. 

 
Coordenador: ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO 

 
Data de Início: 01/05/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO 
 

Produtos: 
 

• Levantamento das regras de submissão de publicações no Ipea 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/05/2013 Data de Finalização: 31/07/2013 
 

• Tutorial da primeira versão do sistema 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/12/2013 Data de Finalização: 31/12/2013 
• Tutorial da segunda versão do sistema 

 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Tutorial da terceira versão do sistema 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/09/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• Tutorial da quarta versão do sistema 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/12/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Primeira versão contendo o básico do fluxo de submissões 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2013 Data de Finalização: 30/11/2013 
 

• Segunda versão, contendo melhorias no processo de submissão e revisão das publicações do Ipea. 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2013 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

• Terceira versão, contendo chat entre agentes na revisão, integração AD, lattes, D-Space etc. 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 
 

• Quarta versão, contendo o processo de editorial, após aprovação das publicações 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Treinamento da primeira versão do sistema 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/12/2013 Data de Finalização: 31/12/2013 
 

• Treinamento da segunda versão do sistema 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Treinamento da terceira versão do sistema 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/09/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• Treinamento da quarta versão do sistema 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/12/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P0003/2013 - Extrator de Dados do Ipea 
 

Objetivo: Pesquisa e implantação de uma ferramenta para visualização simplificada e robusta de 
microdados. Essa ferramenta funcionará em ambiente web, podendo disponibilizar 
dados tanto para o público interno quanto para o público externo. O projeto será todo 
desenvolvido em software livre, incluindo o banco de dados. Os dados poderão ser 
tanto microdados de instituições parceiras, quanto dados gerados pelas pesquisas de 
campo do Ipea. 

 
Justificativa: O Ipea avançou muito nos últimos quinze anos na utilização de bases de dados para 

geração de indicadores e demais pesquisas da instituições. Nesse sentido, o Instituto 
tem um papel importante na geração de pesquisas e na formulação de políticas 
públicas. O extrator de dados do Ipea visa facilitar ainda mais a disponibilização de 
dados e indicadores para o pesquisas da casa e também para o público externo. 

 
Metodologia: O projeto será todo executado em software livre, incluindo o banco de dados, a 

ferrament de business intelligence e a ferramenta de apresentação de dados. O 
servidor para disponibilização das ferramentas também será com software livre. 
Inicialmente, serão prospectados ferramentas para a disponibilização dos dados de 
forma amigável para os usários, via web. Uma vez especificadas as ferramentas, serão 
inseridas gradativamente bases de microdados, de diferentes fontes, para que essas 
sejam acessadas pelos públicos interno e externo. Em paralelo ao processo de 
preparação de ferramentas para disponbiilização das informações de microdados via 
web, há também um trabalho importante desenvolvido pela área de infraestrutura 
tecnológica para dimensionamento e preparação de hardware. 

 
Coordenador: ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO 

 
Data de Início: 02/05/2013 Data de Finalização: 30/06/2015 

 
Equipe: 

• ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO 
 

Produtos: 
 

• Documentação para implantação do extrator de dados 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/05/2013 Data de Finalização: 30/11/2013 
 

• Implantação das PNADs no extrator de dados 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/05/2013 Data de Finalização: 30/11/2013 
 

• Implantação dos dados de turismo 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/11/2013 Data de Finalização: 28/02/2014 

• Tutorial da segunda versão do sistema 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Tutorial da terceira versão do sistema 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/09/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• Tutorial da quarta versão do sistema 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/12/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Primeira versão contendo o básico do fluxo de submissões 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/07/2013 Data de Finalização: 30/11/2013 
 

• Segunda versão, contendo melhorias no processo de submissão e revisão das publicações do Ipea. 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2013 Data de Finalização: 31/03/2014 
 

• Terceira versão, contendo chat entre agentes na revisão, integração AD, lattes, D-Space etc. 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 31/08/2014 
 

• Quarta versão, contendo o processo de editorial, após aprovação das publicações 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Treinamento da primeira versão do sistema 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/12/2013 Data de Finalização: 31/12/2013 
 

• Treinamento da segunda versão do sistema 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 30/04/2014 
 

• Treinamento da terceira versão do sistema 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/09/2014 Data de Finalização: 30/09/2014 
 

• Treinamento da quarta versão do sistema 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/12/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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• Implantação do cadastro único do Bolsa Família 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/02/2014 Data de Finalização: 30/06/2014 
 

• Implantação dos dados do censo escolar 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/05/2014 Data de Finalização: 31/10/2014 
 

• Implantação dos dados da POF 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/08/2014 Data de Finalização: 28/02/2015 
 

• Implantação dos dados de bases internacionais 
 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/12/2014 Data de Finalização: 30/06/2015 
 

• Pesquisa, especificação e montagem do ambiente para disponibilização dos dados 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 02/05/2013 Data de Finalização: 30/11/2013 
 
 
Projeto P0019/2013 - IpeaGEO versão 2.0 

 

Objetivo: Desenvolvimento da nova versão do software IpeaGEO. Essa nova versão trará uma 
série de melhorias em relação à versão anterior, contendo funcionalidades de 
estatística e econometria básicas, além de novas funcionalidades para apresentação 
dos dados georreferenciados e análises espaciais. 

 
Justificativa: O IpeaGEO é um software para rodar nas máquinas dos usuários, podendo ser 

baixado do portal do Ipea. Além das funcionalidades estatísticas e econométricas, o 
IpeaGEO permite também que o usuário acesse um conjunto de informações para 
visualização fácil e robusta. Dessa forma, o IpeaGEO se torna uma ferramenta 
importante para divulgação de informações. Além disso, o software pode ser 
empregado por pesquisadores, estudantes e analistas em diversos setores. 

 
Metodologia: O software é totalmente desenvolvido utilizando recursos livres de algoritmos e 

componentes. Dessa forma, a licença do software é do tipo GPL (General Public 
License). As rotinas estatísticas e econométricas são todas desenvolvidas por 
pesquisadores do Ipea. Dessa forma, pode-se incorporar ao software resultados 
metodológicos de pesquisas internas no Instituto. A linguagem de programação do 
software é C#; uma linguagem poderosa, com diversos recursos que permite ganhos 
de produtividade. 

 
Coordenador: ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO 

 
Data de Início: 01/06/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO 
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Produtos: 
 

• Manual da versão beta do IpeaGEO versão 2.0 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2013 Data de Finalização: 30/11/2013 
 

• Manual da versão final do IpeaGEO 2.0 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/11/2013 Data de Finalização: 31/05/2014 
 

• Manual da versão melhorada do IpeaGEO 2.0 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Primeiro seminário externo de apresentação do sistema 
 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/11/2013 Data de Finalização: 30/11/2013 
 

• Segundo seminário externo de apresentação do sistema 
 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/12/2013 Data de Finalização: 28/02/2014 
 

• Terceiro seminário externo de apresentação do sistema 
 

Tipo: 
 

Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 
diretoria 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/12/2013 Data de Finalização: 28/02/2014 
 

• Versão final do IpeaGEO 2.0 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/11/2013 Data de Finalização: 31/05/2014 
 

• Versão melhorada do IpeaGEO 2.0 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/04/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Sistema finalizado para a versão beta do IpeaGEO 2.0 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 
média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2013 Data de Finalização: 30/11/2013 
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Projeto P0020/2013 - IpeaProjetos 
 

Objetivo: O objetivo deste projeto é a construção de procedimentos e ferramentas direcionadas 
para a gestão e o acompanhamento dos projetos de pesquisa e das atividades do Ipea. 

 
Justificativa: O Ipea necessita de melhores processos para gestão dos seus processos de pesquisa e 

de atividades contínuas. Além disso, necessita-se de uma ferramenta com recursos 
para que possam ser acompanhados os projetos iniciados, possibilitando às diretorias 
e à presidência do Instituto ter melhor visão sobre a produção em andamento no 
órgão. 

 
Metodologia: Para atingir aos objetivos almejados, o projeto contará com os seguintes passos: 

 
1) Construção de uma sistemática para cadastramento, acompanhamento e gestão de 
projetos e atividades. 
2) Construção de uma ferramenta amigável para os projetos e atividades do Ipea. 
3) Busca do consenso na instituição e divulgação da metodologia e das ferramentas 
geradas. 
4) Revisões periódicas das sistemáticas e melhorias contínuas na ferramenta. 

 
Coordenador: ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO 

 
Data de Início: 01/10/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO 
 

Produtos: 
 

• Tutorial para cadastramento de projetos 
 

Tipo: 
 

Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, 
procedimentos e rotinas de trabalho 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2013 Data de Finalização: 03/11/2013 
 

• Melhorias no IpeaProjetos 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/10/2013 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Treinamento do IpeaProjetos para todos os servidores 
 

Tipo: 
 

Ministrar treinamento/capacitação 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 23/10/2013 Data de Finalização: 04/11/2013 
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Projeto P0025/2013 - Modelos de Uso do Solo e os Impactos da Infraestrutura de Transportes 
 

Objetivo: O objetivo do projeto de pesquisa é internalizar no Ipea ferramentas de simulação 
computacional e modelos de uso do solo, com foco em pesquisas na área ambiental. 
Entre as políticas a serem avaliadas na modelagem, incluem-se iniciativas de melhorias 
na infraestrutura de transportes. 

 
Justificativa: A utilização de modelos de simulação computacional e de equilíbrio parcial para uso 

do solo pode ser de grande utilidade para os formuladores de políticas públicas. Nesse 
sentido, este projeto de pesquisa visa à contribuir com avaliação prospectiva de 
impactos de políticas públicas em geral, com ênfase maior em políticas de melhorias na 
rede transportes do país, e com ênfase nos impactos sobre uso do solo e meio 
ambiente. 

 
Metodologia: O projeto será realizado em parceria com: Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), 

WCMC, IIASA, e Universidade de Brasília. A metodologia empregada utiliza-se de 
modelos de equilíbrio parcial. 

 
Coordenador: ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO 

 
Data de Início: 05/11/2013 Data de Finalização: 05/11/2014 

 
Equipe: 

• ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO 
 

Produtos: 
 

• Produto 1 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 05/11/2013 Data de Finalização: 05/11/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 3 

 

Data de Início: 05/11/2013 Data de Finalização: 05/11/2014 

 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

• Produto 5 

 

Data de Início: 05/11/2013 Data de Finalização: 05/11/2014 

 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico nacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 05/11/2013 Data de Finalização: 05/11/2014 
 

• Apresentação no Fórum de Mudanças Climáticas - Varsóvia 2013 
 

Tipo: 
 

Apresentação (de artigo) em evento científico internacional 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 05/11/2013 Data de Finalização: 05/11/2014 
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Projeto P0029/2013 - Atlas do IDH Municipal 2013 - plataforma web 
 

Objetivo: Desenvolver plataforma web a ser hospedada no site do Ipea de forma a divulgar e 
facilitar a busca pelos resultados do Atlas do IDH Municipal 2013. 

 
Justificativa: O IDH municipal é um valioso instrumento de avaliação de política pública. O seu fácil 

uso e manuseio por parte do cidadão permite a este uma efetiva análise e o 
acompanhamento da execução das políticas públicas em âmbito municipal. 

 
Metodologia: Criação de site em ambiente PHP apoiado em Postgres/Postgis e navegação em mapas 

por meio do Mapserver. 
 

Coordenador: ERIVELTON PIRES GUEDES 
 

Data de Início: 01/06/2012 Data de Finalização: 05/11/2014 
 

Equipe: 
• ERIVELTON PIRES GUEDES 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS, desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 01/06/2012 Data de Finalização: 05/11/2014 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2012 Data de Finalização: 05/11/2014 
 

• site operacional: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/ 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2012 Data de Finalização: 08/11/2013 
 
 
Projeto P000251/2013 - IpeaMapas 

 

Objetivo: Oferecer um sistema de publicação de mapas via web para o cidadão e também para 
os pesquisadores do Ipea. 

 
Justificativa: Necessidade da compreensão espacial dos problemas brasileiros. Os dados 

geográficos possuem características próprias que requerem uso de softwares 
especializados, bem como pessoal com  habilidade e experiência no assunto. A equipe 
permite, assim, aumentar a eficiência e abrangência dos trabalhos de pesquisa. 

 
Coordenador: ERIVELTON PIRES GUEDES 

 
Data de Início: 01/01/2009 Data de Finalização:  31/12/2014 

 
Equipe: 

• ERIVELTON PIRES GUEDES 
• FABIO SCHIAVINATTO 

 
Produtos: 
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• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 
média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/01/2009 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
OUVID - OUVIDORIA 

 
Projeto P000362/2013 - Projeto 1: Publicar o relatório de atividades da Ouvidoria do Ipea em 2013 

 

Objetivo: Elaborar e publicar relatório com a síntese das atividades e os resultados auferidos pela 
Ouvidoria do Ipea em 2013. 

 
Justificativa: O Relatório de Atividades da Ouvidoria do Ipea representa o fechamento do ciclo 

iniciado com a publicação de seu Programa de Trabalho. Sua publicação vai ao 
encontro dos requisitos de transparência da Administração Pública e objetiva prestar 
contas à sociedade brasileira das ações realizadas no âmbito da Ouvidoria do Ipea. 

 
Metodologia: A produção do Relatório de Atividades da Ouvidoria dar-se-á, basicamente, a partir dos 

registros das manifestações recebidas pela Ouvidoria em 2013, as ações 
desencadeadas em função de tais manifestações ou por iniciativa direta da Ouvidoria. 

 
Coordenador: RONALD DO AMARAL MENEZES 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• RONALD DO AMARAL MENEZES 

 
Produtos: 

 

• Produto 1: Relatório de Atividades 2013 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000363/2013 - Projeto 2: Aperfeiçoar os canais de comunicação da Ouvidoria do Ipea 

 

Objetivo: A ação em questão tem por objetivo o aperfeiçoamento dos canais de comunicação 
da Ouvidoria do Ipea com seus demandantes (servidores/colaboradores do Ipea e 
sociedade) e com as demais unidades do Instituto. 

 
Justificativa: A ação se pauta na busca contínua da eficiência, eficácia e efetividade das ações 

realizadas pela Ouvidoria do Ipea. 
 

Metodologia: As ação consistirá em intervenções no sítio da Ouvidoria do Ipea na Internet. 
 

Coordenador: RONALD DO AMARAL MENEZES 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 
 

Equipe: 
• RONALD DO AMARAL MENEZES 

 

Projeto P0029/2013 - Atlas do IDH Municipal 2013 - plataforma web 
 

Objetivo: Desenvolver plataforma web a ser hospedada no site do Ipea de forma a divulgar e 
facilitar a busca pelos resultados do Atlas do IDH Municipal 2013. 

 
Justificativa: O IDH municipal é um valioso instrumento de avaliação de política pública. O seu fácil 

uso e manuseio por parte do cidadão permite a este uma efetiva análise e o 
acompanhamento da execução das políticas públicas em âmbito municipal. 

 
Metodologia: Criação de site em ambiente PHP apoiado em Postgres/Postgis e navegação em mapas 

por meio do Mapserver. 
 

Coordenador: ERIVELTON PIRES GUEDES 
 

Data de Início: 01/06/2012 Data de Finalização: 05/11/2014 
 

Equipe: 
• ERIVELTON PIRES GUEDES 

 
Produtos: 

 

• Produto 1 
 

Tipo: 

 
 
 
 
Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS, desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

• Produto 2 

 

Data de Início: 01/06/2012 Data de Finalização: 05/11/2014 

 

Tipo: 
 

Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS, desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2012 Data de Finalização: 05/11/2014 
 

• site operacional: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/ 
 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 01/06/2012 Data de Finalização: 08/11/2013 
 
 
Projeto P000251/2013 - IpeaMapas 

 

Objetivo: Oferecer um sistema de publicação de mapas via web para o cidadão e também para 
os pesquisadores do Ipea. 

 
Justificativa: Necessidade da compreensão espacial dos problemas brasileiros. Os dados 

geográficos possuem características próprias que requerem uso de softwares 
especializados, bem como pessoal com  habilidade e experiência no assunto. A equipe 
permite, assim, aumentar a eficiência e abrangência dos trabalhos de pesquisa. 

 
Coordenador: ERIVELTON PIRES GUEDES 

 
Data de Início: 01/01/2009 Data de Finalização:  31/12/2014 

 
Equipe: 

• ERIVELTON PIRES GUEDES 
• FABIO SCHIAVINATTO 

 
Produtos: 
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Produtos: 
• Produto 1: Reformulação do sítio da Ouvidoria do Ipea na Internet, com vistas facilitar o 

encaminhamento de manifestações e o acesso às informações, por meio de uma interface mais 
amigável. Nesse contexto, destaques para: i) a reformulação do formulário para encaminhamento de 
manifestações; ii) o aperfeiçoamento das estatísticas referentes às manifestações recebidas e aos 
acessos ao sítio da Ouvidoria na Internet; iii) a criação de seções no site da Ouvidoria concernentes à 
gestão das leis de Acesso à Informação e do Conflito de Interesses e publicação de estatísticas mensais; 
e iv) a criação de seção no sítio da Ouvidoria do Ipea contendo orientações sobre a submissão de 
trabalhos acadêmicos nas áreas de ouvidorias, controle e participação social. 

Tipo: Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 
média) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000364/2013 - Projeto 3: Realizar o Mapeamento dos processos da Ouvidoria do Ipea 

 

Objetivo: A ação visa realizar o mapeamento dos principais processos atinentes às atividades 
realizadas no âmbito da Ouvidoria do Ipea, identificando, nesse contexto, 
oportunidades de aperfeiçoamento. 

 
Justificativa: A ação se pauta na busca contínua da eficiência, eficácia e efetividade das ações 

realizadas pela Ouvidoria do Ipea. 
 

Metodologia: Analisar os principais processos relacionados às atividades da Ouvidoria do Ipea, 
identificando oportunidades para o seu aperfeiçoamento e, por fim, elaborar o mapa 
de processos. Nesse contexto, será adotada nova tipologia de manifestações em 
consonância com o que é preconizado pela Ouvidoria-Geral da União. 

 
Coordenador: RONALD DO AMARAL MENEZES 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• RONALD DO AMARAL MENEZES 
 

Produtos: 
 

• Produto 1: Mapa de processos da Ouvidoria do Ipea 
 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000365/2013 - Projeto 4: Elaborar e submeter à aprovação da Direção do Ipea proposta de 
reformulação dos atos normativos que dispõem sobre as competências e o funcionamento da 
Ouvidoria do Ipea 

 

Objetivo: Propor aperfeiçoamentos ao arcabouço normativo que dispõe sobre a atividade de 
ouvidoria no Ipea. 

 
Justificativa: A ação tem por objetivo prover maior solidez ao instituto da Ouvidoria, garantindo, 

sobretudo a autonomia de suas ações, por meio de um arcabouço normativo mais 
robusto, observada, também, a questão da compatibilidade entre seus elementos 
constituintes. Nesse contexto, serão consideradas as novas atribuições da Ouvidoria 
do Ipea, tais como a gestão das leis de Acesso à Informação e do Conflito de Interesse, 
bem como a realização de estudos e pesquisas sobre a temática das ouvidorias 
públicas. 

 
Metodologia: Analisar o arcabouço normativo que dispõe sobre a atividade de ouvidoria no Ipea 

(Instrução Normativa nº 3, Regimento Interno e Estatuto do Ipea), buscando 
compatibilizá-los, aperfeiçoá-los e incorporar novas atribuições à Ouvidoria do Ipea. 

 
Coordenador: RONALD DO AMARAL MENEZES 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• RONALD DO AMARAL MENEZES 
 

Produtos: 
 

• Produto 1: Proposta de alterações no arcabouço normativo que dispõe sobre a atividade de ouvidoria 
no Ipea 

 

Tipo: 
 

Outros itens de produtos - favor especificar 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000366/2013 - Projeto 5: Realizar a Pesquisa de Satisfação da Ouvidoria – 20131 

 

Objetivo: Apresentar os resultados da pesquisa que busca aferir a qualidade do atendimento 
prestado pela Ouvidoria do Ipea ao cidadão brasileiro. 

 
Justificativa:           A percepção dos manifestantes quanto à qualidade dos serviços prestados pela 

Ouvidoria do Ipea representa importante subsídio para o aperfeiçoamento dos 
serviços por ela prestados. 

 
Metodologia: Identificar aqueles que recorreram à Ouvidoria do Ipea em 2013 e convidá-los a 

responder questionário eletrônico com vistas a aferir a qualidade dos serviços 
prestados pela Ouvidoria do Ipea. Por fim, analisar os resultados obtidos. 

 
Coordenador: RONALD DO AMARAL MENEZES 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 
Equipe: 

• RONALD DO AMARAL MENEZES 
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Produtos: 
• Produto 2: Relatório da Pesquisa de Satisfação da Ouvidoria do Ipea de 2013 

 
Tipo: Outros itens de produtos - favor especificar 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Produto 1: Questionário para avaliar a satisfação quanto à qualidade dos serviços prestados pela 
Ouvidoria do Ipea 

 

Tipo: 
 

Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 
baixa) 

 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000367/2013 - Projeto 6: Realizar Seminário Comemorativo dos 10 anos da Ouvidoria do 
Ipea 

 

Objetivo: Realizar seminário em comemoração aos 10 anos da Ouvidoria do Ipea, apresentando 
reflexões sobre sua trajetória e promovendo um debate sobre as perspectivas e 
desafios das ouvidorias públicas no Brasil. 

 
Justificativa: Criada com o objetivo de propiciar ao cidadão um instrumento para a defesa de seus 

direitos, a Ouvidoria do Ipea, ao completar 10 anos de existência, se consolida como 
um instituto cuja relevância se evidencia no reconhecimento dos destinatários de sua 
ação. O evento em comemoração aos 10 anos da Ouvidoria do Ipea representará não 
apenas a celebração de uma trajetória de sucesso, mas, sobretudo, um momento de 
reflexão sobre desafios e perspectivas que se apresentam para as ouvidorias públicas. 

 
Metodologia: A seguinte organização é proposta para o evento: 

 
- Abertura – Marcelo Nery, Jorge Hage e Pedro Pontual 
- Os 10 anos da Ouvidoria do Ipea – Antônio Rito, Luiz Cezar e Renato Lóes 
- Autonomia das ouvidorias públicas – Rubens Lyra 
- Modelo de ouvidoria pública no Brasil – Manoel Gomes 
- Fortalecimento da democracia, cidadania, direitos humanos e participação social – 
Konder Comparato 
- Sistema Federal de Ouvidorias Públicas – José Elias Romão 
- Accountability e Controle Social na Administração Pública Federal – Felix Garcia Lopes 
- Encerramento – Antonio Rito 

 
Coordenador: RONALD DO AMARAL MENEZES 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• RONALD DO AMARAL MENEZES 
• RENATO LOES MOREIRA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1: Seminário em comemoração aos 10 anos da Ouvidoria do Ipea 
 
 

Tipo: Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo) 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000369/2013 - Projeto 7: Publicar Livro em Comemoração aos 10 anos da Ouvidoria do Ipea 
 

Objetivo: Publicar livro em comemoração aos 10 anos da Ouvidoria do Ipea com contribuições 
teóricas à discussão do tema das ouvidorias públicas no Brasil e apresentar estudos de 
caso de ouvidorias públicas brasileiras de diferentes segmentos. 

 
Justificativa: Criada com o objetivo de propiciar ao cidadão um instrumento para a defesa de seus 

direitos, a Ouvidoria do Ipea, ao completar 10 anos de existência, se consolida como 
um instituto cuja relevância se evidencia no reconhecimento dos destinatários de sua 
ação. O livro em comemoração aos 10 anos da Ouvidoria do Ipea apresentará 
contribuições teóricas ao tema das ouvidorias, além de estudos de caso de ouvidorias 
públicas brasileiras em segmentos de atuação distintos. 

 
Metodologia: A seguinte organização é proposta para o livro: 

1. Aspectos Conceituais 
- Ouvidoria Pública e Governança Democrática – Antônio Rito, Ronald Menezes, 
Fernando e Elton 
- Autonomia das ouvidorias públicas – Rubens Lyra 
- Modelo de ouvidoria pública no Brasil – Manoel Gomes 
- Fortalecimento da democracia, cidadania, direitos humanos e participação social – 
Konder Comparato 
- Accountability e Controle Social na Administração Pública Federal – Felix Garcia Lopes 
2. Aspectos Práticos 
- Sistema Federal de Ouvidorias Públicas – José Elias Romão 
- Os 10 Anos da Ouvidoria do Ipea – Antônio Rito, Luiz Cezar, Renato Lóes e Ronald 
Menezes 
- A Ouvidoria do Serviço Florestal Brasileiro – Fernanda Campos 
- A Ouvidoria da Anatel – Aristóteles 
- A Ouvidoria da UFRJ – Cristina Riche 

 
Coordenador: RONALD DO AMARAL MENEZES 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 
Equipe: 

• RONALD DO AMARAL MENEZES 
• RENATO LOES MOREIRA 

 
Produtos: 

 

• Produto 1: Livro em comemoração aos 10 anos da Ouvidoria do Ipea 
 
 

Tipo: Organização ou edição de livro 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Projeto P000370/2013 - Projeto 8: Desenvolver ações no âmbito da Cooperação com a Controladoria 
Geral da União/Ouvidoria-Geral da União 

 

Objetivo: Desenvolver ações no âmbito do “Projeto Coleta OGU” por meio da cooperação Ipea – 
CGU/OGU, com vistas à produção de estudos e pesquisas de interesse comum e 
aprofundamento de conhecimentos relativos às ouvidorias públicas brasileiras. 

 
Justificativa: O Projeto é um instrumento criado pela OGU com o intuito de coletar anualmente 

informações sobre as ouvidorias públicas e subsidiar o trabalho de orientação e 
monitoramento, beneficiando os que a elas recorrem. Assim, será possível se 
construir novos indicadores, de modo a aprofundar a metodologia de avaliação do 
grau de efetividade das ouvidorias públicas federais brasileiras, obtendo-se melhores 
resultados na produção do conhecimento sobre as ouvidorias e nas ações 
desenvolvidas por estas. 

 
Metodologia: Produção de relatório com a análise dos resultados do Projeto “Coleta/OGU 2013” e, 

a partir dessa análise, a proposição de aperfeiçoamentos ao Projeto para sua edição 
de 2014. 

 
Coordenador: RONALD DO AMARAL MENEZES 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 

 

Equipe: 
• RONALD DO AMARAL MENEZES 

 
Produtos: 

 

• Produto 1: Relatório com análises dos resultados do Projeto “Coleta OGU/2013”. 
 
 

Tipo: Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Produto 2: Relatório com propostas para o Projeto “Coleta OGU/2014”. 
 
 

Tipo: Nota técnica ou "position paper" 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000371/2013 - Projeto 9: Realizar estudos comparativos sobre os institutos das ouvidorias 
públicas e privadas 

 

Objetivo: Realizar estudos quanto aos aspectos teóricos e práticos que circunscrevem os 
institutos das ouvidorias públicas e privadas, identificando similaridades e diferenças. 

 
Justificativa: Aprofundar os estudos sobre os aspectos teóricos e práticos das ouvidorias públicas e 

privadas no Brasil e no mundo e disseminar o conhecimento resultante desse 
processo. 

 
Metodologia: Investigar os aspectos teóricos e práticos concernentes aos institutos das ouvidorias 

públicas e privadas, no Brasil e em nível mundial. 
 

Coordenador: RONALD DO AMARAL MENEZES 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Equipe: 
• RONALD DO AMARAL MENEZES 

 
Produtos: 

 
• Produto 2: TD discutindo a questão das ouvidorias públicas e privadas, suas similaridades e diferenças 

no contexto brasileiro e internacional 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Produto 3: Artigo para revista comparando os institutos de ouvidorias públicas e privadas no Brasil e 
no mundo 

 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis A1, A2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Produto 1: Acordo de Cooperação Técnica com a PUC-Rio 
 

Tipo: 
 

Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000374/2013 - Projeto 10: Realizar estudos sobre ouvidorias públicas, autonomia e controle 
social 

 

Objetivo: Realizar estudos e pesquisas sobre questões concernentes às ouvidorias públicas com 
foco nos aspectos que lhes assegurem autonomia de ação e estruturas de 
accountability. 

 
Justificativa: Ouvidorias públicas são unidades administrativas de controle e participação 

social, responsáveis pelo tratamento das 
reclamações,solicitações,denúncias,sugestões e elogios relativos às políticas e serviços 
públicos, prestados sob qualquer forma ou regime,com vistas ao aprimoramento da 
gestão pública. Espera-se que sua ação se dê sob a égide da autonomia, transparência 
e independência,provendo estruturas de accountability que contribuam para a 
valorização da cidadania, inclusão e controle social. 

 
Metodologia: Investigar as questões que circunscrevem os aspectos de autonomia e accountability 

no âmbito das ouvidorias públicas brasileiras, a partir da análise da realidade desses 
institutos com base nos instrumentos normativos constituintes. 

 
Coordenador: RONALD DO AMARAL MENEZES 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 
Equipe: 

• RONALD DO AMARAL MENEZES 
 

Produtos: 
 

• Produto 1: TD sobre ouvidorias públicas, autonomia e accountability 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Produto 2: Capítulo de livro sobre ouvidorias públicas, autonomia e accountability 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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Equipe: 
• RONALD DO AMARAL MENEZES 

 
Produtos: 

 
• Produto 2: TD discutindo a questão das ouvidorias públicas e privadas, suas similaridades e diferenças 

no contexto brasileiro e internacional 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Produto 3: Artigo para revista comparando os institutos de ouvidorias públicas e privadas no Brasil e 
no mundo 

 

Tipo: 
 

Artigo em periódico Qualis A1, A2 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Produto 1: Acordo de Cooperação Técnica com a PUC-Rio 
 

Tipo: 
 

Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 
 
Projeto P000374/2013 - Projeto 10: Realizar estudos sobre ouvidorias públicas, autonomia e controle 
social 

 

Objetivo: Realizar estudos e pesquisas sobre questões concernentes às ouvidorias públicas com 
foco nos aspectos que lhes assegurem autonomia de ação e estruturas de 
accountability. 

 
Justificativa: Ouvidorias públicas são unidades administrativas de controle e participação 

social, responsáveis pelo tratamento das 
reclamações,solicitações,denúncias,sugestões e elogios relativos às políticas e serviços 
públicos, prestados sob qualquer forma ou regime,com vistas ao aprimoramento da 
gestão pública. Espera-se que sua ação se dê sob a égide da autonomia, transparência 
e independência,provendo estruturas de accountability que contribuam para a 
valorização da cidadania, inclusão e controle social. 

 
Metodologia: Investigar as questões que circunscrevem os aspectos de autonomia e accountability 

no âmbito das ouvidorias públicas brasileiras, a partir da análise da realidade desses 
institutos com base nos instrumentos normativos constituintes. 

 
Coordenador: RONALD DO AMARAL MENEZES 

 
Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização:  31/12/2014 

 
Equipe: 

• RONALD DO AMARAL MENEZES 
 

Produtos: 
 

• Produto 1: TD sobre ouvidorias públicas, autonomia e accountability 
 

Tipo: TD 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
 

• Produto 2: Capítulo de livro sobre ouvidorias públicas, autonomia e accountability 
 

Tipo: 
 

Capítulo de livro do Ipea 
 

Quantidade:  1 
 

Data de Início: 06/01/2014 Data de Finalização: 31/12/2014 
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