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APRESENTAÇÃO

O Plano de Trabalho do Ipea 2015 retrata os esforços da instituição para concretizar sua missão 
de aprimorar as políticas públicas, por meio da produção e disseminação de conhecimentos e da 
assessoria ao Estado nas suas decisões, e impulsionar novas ações para a consecução dos objetivos 
estabelecidos no Plano Estratégico 2013-2023.

Entre os esforços empreendidos, destacam-se os projetos Radiografia do Brasil Contemporâneo 
e Ipea +50, que constituem as atuais coordenadas de gestão e norteiam este Plano de Trabalho.

O projeto Radiografia do Brasil Contemporâneo tem como objetivos aumentar a compreensão 
dos obstáculos para o desenvolvimento do país e apontar alternativas para sua superação, mediante 
mapeamento das classes sociais e das instituições brasileiras. Espera-se obter um melhor entendi-
mento do encadeamento institucional que une Estado, mercado e sociedade em uma sociedade 
complexa, moderna e dinâmica como a sociedade brasileira atual.

Da necessidade de concretização da missão do Ipea, o projeto Ipea +50 visa definir um hori-
zonte de futuro para o Ipea, fortalecer institucionalmente o instituto e enraizá-lo no ciclo de gestão 
das políticas públicas, por meio de iniciativas que mobilizem energias, estimulem o debate público e 
construam caminhos para o futuro da instituição. 

Nessas iniciativas, cabe destacar a Agenda Estratégica para o Brasil, que contempla a reali-
zação de debates com parlamentares, autoridades governamentais, especialistas e lideranças da 
sociedade civil sobre os desafios presentes e as propostas para a formulação de uma nova estratégia 
de desenvolvimento para o país. 

Conquanto o Plano de Trabalho 2015 perpasse essas ações e projetos, ele não se resume a 
eles. As próximas páginas trazem as iniciativas de cada unidade executora, com uma breve apre-
sentação da lógica que as permeia. Espera-se, com isso, retratar os esforços e a integração da casa 
na construção de conhecimentos que contribuam com as políticas públicas essenciais ao desenvol-
vimento do Brasil.

Jessé Souza  
Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
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PROJETOS

PROJETO: P00057/2015 - RADIOGRAFIA DO BRASIL CONTEMPORÂNEO

Objetivo: 
A pesquisa terá como objetivo central o mapeamento geral das classes sociais e seus ambientes, 
mas igualmente a reconstrução crítica das inclinações práticas que as compõem. Em conformidade 
com as condições estabelecidas, ela abrangerá o país tanto em suas distinções regionais quanto em 
seus traços estruturais, responsáveis por demarcar padrões comportamentais semelhantes. O projeto 
buscará agregar as esferas jurídica, econômica, política e religiosa.

Justificativa: 
O projeto se justifica pela importância da execução de uma pesquisa em âmbito nacional. Tal empre-
sa vem a se legitimar em vista da relevância de compreender os limites e as possibilidades da reali-
dade nacional, apontando para possíveis alternativas de acordo com os pontos de constrangimento 
encontrados.

Metodologia:
Para tanto, a pesquisa qualitativa almejará o exame de narrativas individuais de acordo com esque-
mas objetivos de socialização. Metodologicamente, esta proposta se encaixa na tentativa de efetuar 
uma hermenêutica profunda do espaço social. Com isso, buscar-se-á a compreensão da dinâmica 
entre fortes tendências para a ação, cristalizadas no passado social, e o desdobramento de esquemas 
atitudinais práticos intermitentes ou potenciais (Lahire, 2001).

Coordenador:
JESSÉ FREIRE DE SOUZA

Data de Início:
 01/07/2015

Data de Finalização:
01/07/2018

Equipe:
CLÁUDIO HAMILTON MATOS DOS SANTOS
FERNANDA DE NEGRI
JESSÉ FREIRE DE SOUZA
JOSÉ EDUARDO ELIAS ROMÃO
MARCO AURÉLIO COSTA
RICARDO GERVÁSIO BASTOS VISSER

Produtos:
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 

diretoria.
• Manuais, tutoriais, recursos didáticos, documentação de processos, métodos, procedimentos 

e rotinas de trabalho.
• Organização de evento internacional.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de oficina de trabalho.
• Organização ou edição de livro (por volume).
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• Organização ou edição de livro (por volume).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Relatório institucional (publicado com editorial).
• Republicação em língua estrangeira.

PROJETO: P00095/2015 - IPEA +50

Objetivos:
Reinventar e fortalecer o Ipea; definir um horizonte de futuro para o instituto recuperando nossa 
história e qualificando a tomada de decisões no presente; constituir espaços de experimentação e 
inovação institucional e enraizar a instituição no ciclo de gestão das políticas públicas.

Justificativa:
Necessidade de concretizar a visão estabelecida no planejamento estratégico 2003-2023.

Metodologia:
Implementação de iniciativas que mobilizem energias, estimulem o debate e construam caminhos 
para o futuro da instituição, tais como a criação de um núcleo de cenários e estudos prospectivos; 
criação de Centro de Altos Estudos e Formação em Governo em parceria com a Escola Nacional de 
Administração Pública (Enap) e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP); criação de 
núcleo interdiretorias de avaliação de programas estratégicos de governo; desenvolvimento de ben-
chmarking institucional; reinstalação do comitê para implementação do plano estratégico; retomada 
do projeto da nova sede e reinstalação da unidade Rio de Janeiro no Darcy Vargas; formulação de 
política de comunicação social; e elaboração de canal para o recebimento de contribuições e inicia-
tivas inovadoras.

Coordenador:
JOSÉ EDUARDO ELIAS ROMÃO

Data de Início:
17/07/2015

Data de Finalização:
17/07/2016

Equipe:
ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE
ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA
FERNANDA DE NEGRI
JOSÉ APARECIDO CARLOS RIBEIRO
JOSÉ EDUARDO ELIAS ROMÃO
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI
RONALD DO AMARAL MENEZES

Produtos:
• Nota técnica interna.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno): 

Apresentação do Ipea+50.
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PROJETO: P00122/2015 - AGENDA DE CONTROLE, REFORMA POLÍTICA, MÍDIA E 
SISTEMA FINANCEIRO

Objetivo:
A pesquisa tem como objetivo principal a articulação entre os temas da agenda de controle, reforma 
política, mídia e sistema financeiro. De modo geral, busca-se uma compreensão matizada e diferen-
cial dos planos institucional, econômico, político e midiático. Assim, a hipótese geral toma como pano 
de fundo o mútuo condicionamento de cada uma destas esferas de acordo com aspectos conjuntu-
rais e estruturais que reafirmam ou perturbam o arranjo de interações existente.

Justificativa: 
A legitimidade da pesquisa proposta se deixa entrever pela atualidade do tema e na maneira pela 
qual ele ganha espaço na esfera pública brasileira. Nesse sentido, tal investigação corrobora sua 
importância na compreensão da afinidade destes temas. Para além disso, tem-se como escopo o en-
tendimento de como diversos grupo social se comportam e reagem dentro destas esferas. Portanto, 
sua influência no debate público apresenta consequências inegáveis na vida social.

Metodologia:
Na pesquisa proposta, serão utilizados quatro aportes metodológicos. Num primeiro momento, serão 
debatidos os textos mais relevantes sobre o tema, de modo a ambientar os pesquisadores no tema. Tal 
revisão bibliográfica terá como ganho o aprimoramento das hipóteses teóricas, que, em seguida, serão 
testadas no levantamento documental juntamente com a análise de dados estatísticos referente ao 
tema. Esta investigação mais geral será complementada com algumas entrevistas qualitativas em pro-
fundidade com agentes-chave ligados às principais instituições e organizações referentes à temática.

Coordenador:
RICARDO GERVÁSIO BASTOS VISSER

Data de Início:
10/11/2015

Data de Finalização:
10 /05/2016

Equipe:
BRAND ARENARI
CLÁUDIO ROBERTO AMITRANO
JESSÉ FREIRE DE SOUZA
MARCOS ANTÔNIO MACEDO CINTRA
RICARDO GERVÁSIO BASTOS VISSER
ROBERTO DUTRA TORRES JUNIOR

Produtos:
• Artigo em periódico Qualis A1, A2.
• Capítulo de livro do Ipea.
• Capítulo de livro externo.
• Planos, políticas e projetos.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea: ACT com Procuradoria Geral da República 

(PGR).
• Republicação em língua estrangeira.
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PROJETO: P00086/2015 - FÓRUM NACIONAL

Objetivo:
Realização do fórum nacional (sessão especial) em 2015 e do XXVIII Fórum Nacional em 2016, vi-
sando ampliar o intercâmbio com instituições integrantes da Rede Ipea de Conhecimento.

Justificativa:
O Brasil vem se tornando uma sociedade crescentemente aberta, pluralista e democrática e as decisões 
relevantes ao desenvolvimento nacional vêm se repartindo por uma multiplicidade de atores. Nesse 
contexto, uma melhor ordenação e uma maior congruência das decisões relevantes ao desenvolvimento 
do país poderão ser mais eficazmente alcançadas se os diversos agentes compartilharem a mesma visão 
do futuro nacional. Essa busca de convergências e consenso, mesmo parciais, é a razão de ser do fórum.

Metodologia: 
A temática a ser debatida em 2015 é a busca do alto crescimento com base na nova revolução 
industrial.

Coordenador:
JESSÉ FREIRE DE SOUZA

Data de Início:
14/07/2015

Data de Finalização:
31/12/2016

Equipe:
JESSÉ FREIRE DE SOUZA
JOSÉ EDUARDO ELIAS ROMÃO

Produtos:
• ACT com Plano de Trabalho.
• Organização de evento internacional: fórum nacional (sessão especial).
• Organização de evento internacional: XXVIII Fórum Nacional.

PROJETO: P00078/2014 - SALÁRIO MÍNIMO

Objetivo:
Traçar um panorama da relação entre o salário mínimo e o mercado de trabalho brasileiro nas últi-
mas décadas. O foco estará na complexidade do tema, mas principalmente no mercado de trabalho, 
por ser ele o lócus por onde boa parte dos efeitos do mínimo se dá.

Justificativa:
Há a necessidade de se estudar o salário mínimo e seus efeitos em todas as dimensões, tanto como 
instrumento redutor de pobreza e desigualdade quanto, também, uma ferramenta de política ma-
croeconômica, notadamente de controle inflacionário.

Metodologia:
Análise da literatura sobre os impactos do salário mínimo nos diversos aspectos da vida econômica 
e social que permita clarear o modelo estratégico de utilização deste instrumento.
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Coordenador:
SERGEI SUAREZ DILLON SOARES

Data de Início:
09/09/2014

Data de Finalização:
28/02/2017

Equipe:
CARLOS HENRIQUE LEITE CORSEUIL
GABRIEL LOPES DE ULYSSEA
MIGUEL NATHAN FOGUEL
SERGEI SUAREZ DILLON SOARES

Produtos:
• Apresentação (de artigo) em evento científico internacional.
• Artigo em boletim periódico do Ipea.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Apresentação aos futuros governantes.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• TD.

PROJETO: P00102/2015 - ESTIMAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA INCLUSÃO DE INDIVÍDUOS 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO

Objetivo: 
Estimar o benefício de incluir indivíduos portadores de deficiência no mercado de trabalho mediante 
aumento na acessibilidade.

Justificativa:
Apesar da verdadeira justificativa de investir em acessibilidade ser eminentemente moral e ética, 
cabe perguntar os custos e benefícios da inclusão. Este estudo analisa os custos.

Metodologia: 
Microssimulação usando o Censo de 2010. 

Coordenador:
SERGEI SUAREZ DILLON SOARES

Data de Início:
10/07/2015

Data de Finalização:
30/09/2016

Equipe:
SERGEI SUAREZ DILLON SOARES

Produto:
• TD.
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PROJETO: P00103/2015 - SALÁRIO MÍNIMO NA AMÉRICA LATINA

Objetivo:
Estimar os impactos de aumentos no salário mínimo em diversos países da América Latina.

Justificativa:
Não existe estudo que estime com uma mesma metodologia o impacto de aumentos no salário 
mínimo na América Latina.

Metodologia: 
Estimações com pesquisas domiciliares de cada país.

Coordenador:
SERGEI SUAREZ DILLON SOARES

Data de Início:
31/08/2015

Data de Finalização:
31/12/2016

Equipe:
SERGEI SUAREZ DILLON SOARES

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea.
• Republicação em língua estrangeira.

PROJETO: P00069/2015 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE INDICADORES 
EPIDEMIOLÓGICOS DA SITUAÇÃO DE SAÚDE E DAS DESIGUALDADES EM  
SAÚDE NO BRASIL

Objetivos:
Descrever e analisar indicadores epidemiológicos de morbidade e mortalidade na população brasi-
leira. Objetivos específicos: Monitorar indicadores epidemiológicos relacionados a fatores de risco e 
proteção para morbidade e mortalidade; Analisar indicadores epidemiológicos relacionados a desi-
gualdades sociais e de gênero; Descrever os gastos com saúde da população brasileira; e Analisar 
indicadores epidemiológicos de morbidade e mortalidade por causas externas no Brasil.

Justificativa:
No Brasil, um dos principais desafios que se apresentam à sociedade estão no setor da saúde e 
relacionam-se a marcantes desigualdades, que perpassam os âmbitos geográfico, social, racial e de 
gênero. A análise da situação da saúde é realizada a partir da identificação, descrição, priorização e 
explicação dos agravos à saúde da população, sendo útil para determinar prioridades de ação. Estes 
estudos são de grande interesse, visando subsidiar políticas públicas.

Metodologia:
Serão calculados indicadores epidemiológicos de prevalência, incidência e mortalidade por doenças 
e agravos selecionados, segundo sua relevância para a saúde pública. Os desenhos de estudos epi-
demiológicos incluem: estudos ecológicos, transversais, de casos e controles e estudos descritivos. 
Servirão como fontes de dados os sistemas de informação do Ministério da Saúde: Sistema de Infor-
mações de Agravos de Notificação (Sinan) e Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), assim 
como os microdados dos Censos Demográficos realizados pelo IBGE, da Pesquisa Nacional de Saúde 
(PNS), do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (Viva), da Pesquisa Nacional de Saúde do 
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Escolar (Pense), da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), além de outras fontes que possam ser 
interessantes.

Coordenador:
LEILA POSENATO GARCIA

Data de Início:
15/01/2014

Data de Finalização:
16/12/2016

Equipe:
LEILA POSENATO GARCIA

Produtos:
• Apresentação de artigo em evento internacional com aprovação do diretor ou paper review: 

Factors associated to infant deaths in Brazil: a multilevel analysis ofcensus and vital registry 
data - International Congress of Epidemiology, Anchorage, Alaska, 2014.

• Apresentação de artigo em evento internacional com aprovação do diretor ou paper review: 
Impact of Maria da Penha Law on female mortality due to aggression in Brazil, 2001-2011 
- International Congress of Epidemiology, Anchorage, Alaska, EUA, 2014.

• Apresentação de artigo em evento internacional com aprovação do diretor ou peer review: 
Impact of mandatory seat restraining on child deaths in car accidents in Brazil - European 
Congress of Epidemiology, Maastricht, Países Baixos, 2015.

• Apresentação de artigo em evento internacional com aprovação do diretor ou peer review: 
Mortality form diseases, conditions and injuries where alcohol is a necessary cause in Brasil, 
2010-2012 - European Congress of Epidemiology, Maastricht, Países Baixos, 2015.

• Apresentação de artigo em evento internacional com aprovação do diretor ou peer review: 
Risk factors for violence against women: a multicenter case-control study in emergency 
services in Brazil - European Congress of Epidemiology, Maastricht, Países Baixos, 2015.

• Apresentação de artigo em evento internacional com aprovação do diretor ou peer review: Sex 
differences in violence profile among youth victims treated in public emergency departments in 
Brazil - European Congress of Epidemiology, Maastricht, Países Baixos, 2015.

• Apresentação de artigo em evento internacional com aprovação do diretor ou peer review: 
Youth mortality in Brazil, 2001-2011 - International Congress of Epidemiology, Anchorage, 
Alaska, Estados Unidos, 2014.

• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review: 
Consumo abusivo de álcool no Brasil: resultados da pesquisa nacional de saúde, 2013 - 
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, Goiânia, 2015.

• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review:  
Diferenças de gênero no perfil de jovens vítimas de violência atendidos em serviços públi-
cos de emergência no Brasil - Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, Goiânia, 2015.

• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review: Evo-
lução dos gastos com cigarro das famílias brasileiras nas Pesquisas de Orçamentos Familia-
res (POFs) 2002/2003 e 2008/2009 - Congresso Brasileiro de Epidemiologia, Vitória, 2014.

• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review: 
Feminicídios no Brasil: perfil e estimativas corrigidas, 2009-2011 - Congresso Brasileiro de 
Epidemiologia, Vitória, 2014.

• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review: 
Mortalidade associada ao uso de álcool como causa necessária no Brasil, 2010-2012 - 
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, 2015.
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• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review: Mor-
talidade da juventude no Brasil: perfil e tendências no período 2000-2011 - Congresso 
Brasileiro de Epidemiologia, Vitória, 2014.

• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review: 
Mortalidade de ciclistas no Brasil: características e tendências no período 2000-2010

• - Congresso Brasileiro de Epidemiologia, Vitória, 2014.
• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review: 

Motoristas adolescentes no Brasil: Prevalência e fatores associados estimados a partir da 
Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (Pense), 2012.

• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review: 
Violência doméstica e familiar contra a mulher: estudo de casos e controles com vítimas 
atendidas em serviços de urgência e emergência - Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, 
Goiânia, 2015.

• Artigo em periódico Qualis A1, A2: A política antitabagismo e a variação dos gastos das 
famílias brasileiras com cigarro: resultados das POFs 2002-2003 e 2008-2009 - Cadernos 
de Saúde Pública.

• Artigo em periódico Qualis A1, A2: Estimativas corrigidas de feminicídios no Brasil, 2009-
2011 - Revista Panamericana de Salud Publica.

• Artigo em periódico Qualis A1, A2: Impact of a mandatory restraint law on the mortality of 
children in motor vehicle crashes in Brazil - Accident Analysis and Prevention.

• Artigo em periódico Qualis A1, A2: Monitoring and Evaluating Progress towards Universal 
Health Coverage in Brazil. PLoS Medicine.

• Artigo em periódico Qualis A1, A2: Socioeconomic inequality in catastrophic health expenditure 
in Brazil. Revista de Saúde Pública.

• Artigo em periódico Qualis A1, A2: The influence of health expenditures on household 
impoverishment in Brazil. Revista de Saúde Pública.

• Artigo em periódico Qualis A1, A2: Violência doméstica e familiar contra a mulher: estudo de 
casos e controles com vítimas de acidentes e violências atendidas em serviços de urgência e 
emergência - Cadernos de Saúde Pública.

• Artigo em periódico Qualis B1, B2: Adolescent drivers in Brazil: prevalence and associated 
factors estimated from the National Adolescent School-based Health Survey (PeNSE 2012). 
Revista Brasileira de Epidemiologia.

• Artigo em periódico Qualis B1, B2: Atendimentos de jovens vítimas de agressões em ser-
viços públicos de urgência e emergência no Brasil, 2011: Diferenças entre sexos - Ciência 
e Saúde Coletiva.

• Artigo em periódico Qualis B1, B2: Gastos com planos de saúde das famílias brasileiras: 
estudo descritivo com dados das POFs 2002-2003 e 2008-2009 - Ciência e Saúde Co-
letiva. Obs.: artigo elaborado com a participação de Carlos Octávio Ocké-Reis, técnico de 
planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da 
Democracia (Diest) do Ipea/RJ.

• Artigo em periódico Qualis B1, B2: Self-rated health in Brazilian adults and elderly: Data 
from the National Household Sample Survey 2008. Salud Pública de México.

• Artigo em periódico Qualis B1, B2: Uso de álcool como causa necessária de mortalidade no 
Brasil, 2010-2012 - Revista Panamericana de Saúde Pública.

• Artigo em periódico Qualis B3, B4, B5: Consumo abusivo de álcool no Brasil: resultados da 
Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 - Epidemiologia e Serviços de Saúde.

• Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas): Violência 
contra a mulher: desafios para a pesquisa e para o enfrentamento.

• Capítulo de livro externo: Impacto das intervenções para a redução da morbimortalidade no 
trânsito no Brasil.

• TD: Mortalidade de mulheres por agressões no Brasil: perfil e estimativas corrigidas, 2009-2011.
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APRESENTAÇÃO

A agenda da Assessoria de Planejamento e Articulação Institucional de Projetos e Pesquisas (Aspla) 
para 2015 pauta-se por suas atribuições de promover e estabelecer os ciclos de planejamento estra-
tégico do Ipea; coordenar a elaboração do Plano de Trabalho; e coordenar o processo de avaliação 
das metas institucionais anuais. Projeto central desse esforço é o Planejamento Estratégico do Ipea, 
que tem por objetivo primordial alcançar a visão e os objetivos estratégicos delineados no Planeja-
mento Estratégico para o período 2013-2023, em linha com o projeto Ipea +50.

Como forma de concretizar esse objetivo, a Aspla coordenará o Comitê Técnico de Suporte 
ao Planejamento Estratégico, o qual auxiliará na implementação e revisão do Plano Estratégico de 
Longo Prazo do Ipea, apoiará o processo de definição e avaliação das metas institucionais anuais e 
auxiliará na elaboração e no acompanhamento do Plano de Trabalho, assim como na definição de 
indicadores de desempenho.

Complementarmente, para garantir o alinhamento institucional ao Planejamento Estratégico, 
aumentar a transparência na alocação de recursos e aprimorar a gestão de projetos, a Aspla, den-
tro do projeto Acompanhamento da concessão de bolsas e celebração de parcerias institucionais, 
verificará o alinhamento com o Plano de Trabalho das concessões de bolsas, contratações de con-
sultores BID e celebração de acordos, convênios, termos de execução descentralizada e afins.

Ademais, a Aspla buscará em 2015 ampliar o uso e a melhoria dos sistemas IpeaProjetos e 
IpeaPublica, de modo a incentivar soluções horizontais que aprimorem a gestão de projetos e recur-
sos, reforcem a transparência e a qualidade dos produtos da instituição e facilitem o trabalho dos 
pesquisadores da Casa.  

Em relação ao IpeaProjetos, duas iniciativas de melhoria merecem destaque: 1) a harmonização 
do cadastramento de produtos no Ipea Projetos e produtos enviados ao editorial, que visa aprimorar 
o acompanhamento das metas institucionais do Ipea; e 2) a gestão de cessões e requisições de servi-
dores, centrada na busca por maior transparência na administração pública e melhoria na gestão de 
pessoas. Quanto a essa última iniciativa, cada cessão ou requisição é cadastrada como um projeto no 
sistema e passa a constar do Plano de Trabalho. É importante salientar que este processo está em fase 
inicial, e ainda não contempla a totalidade de cessões e requisições.

Com o objetivo de consolidar a posição do Ipea como ator institucional de referência para a 
realização de pesquisas para o desenvolvimento econômico e social brasileiro, o projeto Plataforma 
Ipea de Pesquisa em Rede – Rede Ipea buscará solidificar as parcerias institucionais e as formas 
colaborativas de elaboração de estudos, diagnósticos, cenários e assessorias. 

Valorizando ainda as relações e trocas institucionais, a Aspla dará continuidade à cooperação 
técnica entre a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) e o Ipea. Essa parceria 
visa a realização de pesquisas, seminários e intercâmbio de técnicos, que ensejem a transferência de 
conhecimentos e técnicas para o aprimoramento das políticas públicas essenciais ao desenvolvimento.
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PROJETOS

PROJETO: P000280/2013 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO IPEA

Objetivos:
Alcançar a visão e os objetivos estratégicos delineados no planejamento estratégico do Ipea para o 
período de 2013 a 2023, bem como promover o alcance dos resultados definidos nos planejamentos 
intermediários de médio prazo (contribuições de cada diretoria para o período 2014-2015) e planos 
de trabalho anuais (projetos), realizando os ajustes necessários impostos por mudanças nas avalia-
ções dos ambientes interno e externo.

Justificativa:
Alinhamento às estratégias ‘assegurar a gestão estratégica para garantir a atualização e o monito-
ramento do plano estratégico’ (G2.1), ‘aprimorar o processo de elaboração do plano de trabalho, 
de modo a garantir a definição e o desdobramento dos projetos em conformidade com o plano 
estratégico’ (G4.1); ‘promover e incentivar a construção coletiva de projetos entre diretorias e coor-
denações’ (G4.2); e à contribuição ‘garantir o alinhamento institucional ao planejamento estratégico 
do Ipea’.

Metodologia: 
Monitoramento do plano estratégico do Ipea, coordenação e promoção de iniciativas para con-
cretização e eventuais revisões do plano estratégico, com apoio do Comitê Técnico de Suporte ao 
Planejamento Estratégico.

Coordenador:
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI

Data de Início: 
10/01/2014

Data de Finalização:
31/12/2016

Equipe:
ANDRÉ SAMPAIO ZUVANOV
HELENA KARLA BARBOSA DE LIMA
MÁRCIO SIMÃO
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI

Produtos:
• Avaliação das metas institucionais 2014.
• Avaliação das metas institucionais 2015.
• Publicação das metas institucionais 2015.
• Publicação das metas institucionais 2016.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Plano de Trabalho 2015.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Plano de Trabalho 2016.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório de Atividades 2014.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório de Atividades 2015.
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PROJETO: P00127/2015 - COMITÊ TÉCNICO DE SUPORTE AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Objetivos:
Coordenar o comitê, cujos objetivos são: i) auxiliar na implementação e revisão do planejamento 
estratégico de longo prazo do Ipea; ii) apoiar o processo de definição e avaliação das metas institu-
cionais anuais do Ipea; iii) auxiliar na elaboração e no acompanhamento do plano de trabalho; iv) 
auxiliar na definição de indicadores de desempenho para a instituição; e v) auxiliar no desenvolvi-
mento de outras atividades designadas pelo presidente do Ipea.

Justificativa: 
Concretizar os objetivos do Plano Estratégico do Ipea 2013-2023 em linha com o Projeto Ipea+50.

Coordenador:
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI

Data de Início:
18/09/2015

Data de Finalização:
31/12/2016

Equipe:
ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE
ANTÔNIO ERNESTO LASSANCE DE ALBUQUERQUE JUNIOR
ARISTIDES MONTEIRO NETO
CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA
ELAINE COUTINHO MARCIAL
ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA
FABIANO MEZADRE POMPERMAYER
FÁBIO SCHIAVINATTO
FLÁVIA DE HOLANDA SCHMIDT SQUEFF
GUILHERME DE OLIVEIRA SCHMITZ
GUILHERME MENDES RESENDE
HELENA KARLA BARBOSA DE LIMA
JOSÉ APARECIDO CARLOS RIBEIRO
JOSÉ EDUARDO ELIAS ROMÃO
LUSENI MARIA CORDEIRO DE AQUINO
MARCO ANTÔNIO FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI
MARCOS ANTÔNIO MACEDO CINTRA
MÔNICA MORA Y ARAUJO DE COUTO E SILVA PESSOA
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI

Produtos:
• Nota técnica interna: Nota com deliberações do comitê.
• Nota técnica ou position paper: indicadores de desempenho para o Ipea.
• Organização de oficina de trabalho: Evento para elaboração do Plano de Trabalho 2016.
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PROJETO: P000263/2013 - ACOMPANHAMENTO DA CONCESSÃO DE BOLSAS E 
CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS INSTITUCIONAIS

Objetivo:
Verificar o alinhamento com o plano de trabalho das concessões de bolsas, contratações de consulto-
res do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e celebrações de acordos, convênios, termos 
de execução descentralizada e afins.

Justificativa:
Garantir o alinhamento institucional ao planejamento estratégico do Ipea, aumentar a transparência 
na alocação de recursos, e aprimorar a gestão de projetos.

Metodologia:
Utilização do sistema Ipea Projetos para verificar o alinhamento com o plano de trabalho dos termos 
de referência para a concessão de bolsas e contratação de consultores; e das propostas de celebra-
ção de acordos, convênios, termos de execução descentralizada e afins.

Coordenador:
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI
 

Data de Início:
10/01/2014

Data de Finalização:
31/12/2015

Equipe:
ANDRÉ SAMPAIO ZUVANOV
HELENA KARLA BARBOSA DE LIMA
MÁRCIO SIMÃO
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI

Produtos:
• Desenvolvimento de bases de dados primárias desde que devidamente documentadas e 

depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa): Planilha de acom-
panhamento de ACTs, TEDs, convênios e afins.

• Desenvolvimento de bases de dados primárias desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa): Planilha de acom-
panhamento de bolsas.

PROJETO: P00131/2015 - HARMONIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO DE PRODUTOS NO 
IPEAPROJETOS E PRODUTOS ENVIADOS AO EDITORIAL

Objetivo: 
Harmonizar o cadastramento de produtos no Ipea Projetos e produtos enviados ao editorial.

Justificativa:
Para o devido acompanhamento das metas institucionais do Ipea, é necessária a harmonização da 
produção cadastrada no Ipea Projetos e os produtos enviados ao editorial, de modo a eliminar pos-
síveis discrepâncias entre ambas as fontes de informação.

Coordenador:
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI
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Data de Início:
14/09/2015

Data de Finalização:
21/09/2016

Equipe:
ANDRÉ SAMPAIO ZUVANOV
FERNANDO JOSÉ BRUSTOLIN
HELENA KARLA BARBOSA DE LIMA
JOÃO CLAUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI

Produto:
• Nota técnica interna: Comparação de produtos enviados ao editorial e cadastrados no Ipea 

Projetos.

PROJETO: P00130/2015 - GESTÃO DE CESSÕES E REQUISIÇÕES DE SERVIDORES

Objetivo: 
Acompanhar as cessões e requisições de servidores do Ipea.

Justificativa:
Busca por maior transparência na administração pública e melhor gestão de pessoas.

Metodologia:
O acompanhamento será feito pelo sistema Ipea Projetos, no qual estarão disponíveis informações 
sobre a cessão ou requisição, tais como o órgão demandante, cargo a ser ocupado, período, assim 
como o objetivo e a justificativa, com destaque para as atividades a serem desempenhadas.

Coordenador:
JOSÉ EDUARDO ELIAS ROMÃO

Data de Início:
10/03/2015

Data de Finalização:
21/09/2016

Equipe:
JOSÉ EDUARDO ELIAS ROMÃO
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI

Produtos:
• Análise dos relatórios de atividades de cedidos e requisitados.

PROJETO: P00080/2015 - IPEA PROJETOS: OPERAÇÃO E EVOLUÇÃO

Objetivo: 
Garantir a ampliação do uso e a melhoria do sistema informatizado de gestão de projetos, o Ipea 
Projetos, implantado em novembro de 2013.
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Justificativa: 
O Ipea Projetos é uma das principais ferramentas de gestão e monitoramento estratégicos da insti-
tuição, fornecendo as informações de produtos, cronogramas, equipes, recursos e custos envolvidos 
no amplo portfólio de projetos do Ipea.

Metodologia:
O esforço de evolução do Ipea Projetos envolve a concepção das novas funcionalidades, em conjunto 
com as áreas envolvidas, a correção de eventuais erros em funcionalidades existentes, a criação dos 
componentes de software necessários, os testes desses componentes, o carregamento ou atualiza-
ção de dados no banco de dados, a configuração dos ambientes computacionais, a atualização do 
manual do usuário, a preparação e realização de treinamentos e o atendimento aos usuários.

Coordenador:
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI

Data de Início:
10/01/2015

Data de Finalização:
 31/12/2015

Equipe:
ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO
FERNANDO JOSÉ BRUSTOLIN
MÁRCIO SIMÃO
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI

Produtos:
• Desenvolvimento de bases de dados primárias desde que devidamente documentadas e 

depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Manutenção e atua-
lização da base de dados do Ipea Projetos.

• Manuais, tutoriais, recursos didáticos, documentação de processos, métodos, procedimentos 
e rotinas de trabalho: Redação e atualização do manual do Ipea Projetos.

• Ministrar treinamento (4 horas): Treinamento no Ipea Projetos 1.
• Ministrar treinamento (4 horas): Treinamento no Ipea Projetos 2.
• Ministrar treinamento (4 horas): Treinamento no Ipea Projetos 3.
• Ministrar treinamento (4 horas): Treinamento no Ipea Projetos 4.
• Ministrar treinamento (4 horas): Treinamento no Ipea Projetos 5.
• Atendimento aos usuários do Ipea Projetos.
• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 

alta): Manutenção evolutiva e corretiva no sistema Ipea Projetos.

PROJETO: P00082/2015 - IPEA PUBLICA: OPERAÇÃO E EVOLUÇÃO

Objetivo: 
Garantir a ampliação do uso e a melhoria do sistema de acompanhamento e validação de estudos, 
o Ipea Publica, implantado em fevereiro de 2015.

Justificativa: 
O Ipea Publica tem o objetivo de reforçar a transparência e a qualidade dos produtos da instituição. 
Por meio da ferramenta, os diretores de cada área podem implantar e acompanhar processos de 
garantia de qualidade, especialmente mediante a designação de editores, da avaliação por pares e 
da revisão às cegas. Com o sistema, também se disponibilizam novas e mais amplas formas de par-
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ticipação, possibilitando a cada técnico da casa a oportunidade de acessar e comentar os trabalhos 
de seu interesse.

Metodologia: 
O esforço de evolução do Ipea Publica envolve a concepção das novas funcionalidades, em conjunto 
com as áreas envolvidas, a correção de eventuais erros em funcionalidades existentes, a criação dos 
componentes de software necessários, os testes desses componentes, o carregamento ou a atualiza-
ção de dados no banco de dados, a atualização do manual do usuário, a configuração dos ambientes 
computacionais, a preparação e realização de treinamentos e o atendimento aos usuários.

Coordenador:
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI

Data de Início:
10/01/2015

Data de Finalização:
31/12/2015

Equipe:
ANDRÉ SAMPAIO ZUVANOV
MÁRCIO SIMÃO
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI

Produtos:
• Desenvolvimento de bases de dados primárias desde que devidamente documentadas e 

depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Manutenção e atua-
lização da base de dados do Ipea Publica.

• Manuais, tutoriais, recursos didáticos, documentação de processos, métodos, procedimentos 
e rotinas de trabalho: Redação e atualização do manual do Ipea Publica.

• Atendimento aos usuários do Ipea Publica.
• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 

alta): Manutenção evolutiva e corretiva no sistema Ipea Publica.

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 institucio-
nais, 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. Rea-
lização de encontros, reuniões e outras atividades em parceria com outras instituições.

Coordenador:
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI
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Data de Início:
10/08/2011

Data de Finalização:
 31/12/2015

Equipe:
MARCO AURÉLIO COSTA
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI

Produto:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros):

PROJETO: P00081/2015 - PROGRAMA EXECUTIVO IPEA-CEPAL

Objetivo:
Fomento à implementação de ações de cooperação na área de políticas públicas, com enfoque 
centrado no desenvolvimento econômico e social da América Latina, em especial do Brasil, destacan-
do-se aspectos macroeconômicos, sociais, regionais e setoriais.

Justificativa:
A cooperação técnica com a Cepal ajuda o Ipea a assegurar a permanente busca de conhecimentos 
que propiciem o desenvolvimento econômico e social do país.

Metodologia:
Realização de pesquisas, análises comparativas, treinamento de recursos humanos e outras moda-
lidades de cooperação técnica, tais como seminários, simpósios, estágios e intercâmbio de técnicos.

Coordenador:
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI

Data de Início:
10/05/2015

Data de Finalização:
 31/03/2016

Equipe:
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI

Produtos:
• Manuais, tutoriais, recursos didáticos, documentação de processos, métodos, procedimentos 

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

e rotinas de trabalho: Plano de trabalho Cepal-Ipea 2012-2016.
• Nota técnica ou position paper.
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CESSÕES E REQUISIÇÕES

PROJETO: P00049/2015 - CESSÃO: IMPLANTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CONTROLE 
DE DOPAGEM NO MINISTÉRIO DO ESPORTE - CARGO A SER OCUPADO: DIRETOR DO 
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DA AUTORIDADE BRASILEIRA DE CONTROLE DE 
DOPAGEM - DAS 101.5.

Objetivo: 
Desenvolver e implantar os processos de controle de dopagem da Autoridade Brasileira de Controle 
de Dopagem do Ministério do Esporte, desenvolvendo rede de agentes treinados e empoderados 
para estas atividades.

Justificativa: 
O Brasil não possui um processo unificado e reconhecido de controle de dopagem em todas as ati-
vidades esportivas de alto rendimento, gerando diversos problemas com os atletas no uso de dope e 
de procedimentos não aceitáveis de desenvolvimento esportivo.

Metodologia: 
Levantamento de necessidades de exames antidopagem em função das competições nacionais e 
internacionais a serem realizadas nos próximos anos, fazer o treinamento e credenciamentos dos 
oficiais de controle e demais auxiliares, fazer a escalação e gerenciar a realização de exames em 
competição e fora de competição.

Coordenador:
RONALDO DIAS

Data de Início:
15/06/2015

Data de Finalização:
15/06/2016

Equipe:
JOSÉ EDUARDO ELIAS ROMÃO
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI
RONALDO DIAS

Produto:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros):

PROJETO: P00051/2015 - CESSÃO: MP - CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DE UMA MATRIZ DE 
CONTABILIDADE SOCIAL PARA O BRASIL

Objetivo: 
Ceder o servidor Lucas Ferraz Vasconcelos para exercer o cargo em comissão de gerente de projeto, 
código DAS 101.4, na assessoria econômica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MP), a fim de construir e analisar uma matriz de contabilidade social (MCS) para a economia brasi-
leira nos anos 2000.

Justificativa: 
A MCS revela novas possibilidades de compreensão do comportamento dos agentes econômicos em 
um ambiente mesoeconômico. Este campo intermediário entre os ambientes micro e macro confor-
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ma um rico arcabouço analítico, levando em conta aspectos distributivos e multissetoriais em sua 
relação com as variáveis de análise fundamentais de uma economia e, portanto, constitui-se em um 
valioso instrumento de planejamento econômico.

Metodologia:
A primeira fase do projeto consistirá nas estimações da matriz de insumo- produto e do consumo 
das famílias por faixa de renda, etapas intermediárias na construção da MCS. A desagregação de 
doze atividades econômicas e doze produtos (empregada nesta fase) facilitará os esforços de com-
patibilização de dados das Contas Nacionais entre as referências 2000 (antiga) e 2010 (atual). Isso 
tornará mais rápido o balanceamento da matriz e indicará possíveis problemas para a construção da 
MCS mais desagregada. A segunda fase do projeto concentrará esforços na expansão da MCS para a 
desagregação de 51 atividades econômicas e 107 produtos. Por fim, a terceira fase utilizará os dados 
oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre a matriz de insumo-produto de 
2010, com previsão de divulgação para 2016.

Coordenador:
LUCAS FERRAZ VASCONCELOS

Data de Início: 
26/05/2015

Data de Finalização:
26/05/2016

Equipe:
JOSÉ EDUARDO ELIAS ROMÃO
LUCAS FERRAZ VASCONCELOS
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI

Produtos:
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias desde que devidamente do-

cumentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta). Estima-
ção da matriz de insumo-produto para o período 2000-2010 a doze atividades econômicas 
e doze produtos, utilizando o Sistema de Contas Nacionais, referência 2010.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias desde que devidamente do-
cumentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta). Esti-
mação do consumo das famílias por estrato de renda, utilizando a Pesquisa de Orçamento 
Familiar (POF) e a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (Pnad). 

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados secundárias desde que devidamente do-
cumentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta). Cons-
trução da MCS da economia brasileira a doze atividades econômicas e doze produtos. 

• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório metodológico 
sobre a construção da MCS a partir de doze atividades econômicas e doze produtos. 

• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório de atividades 
da cessão.

PROJETO: P00052/2015 - REQUISIÇÃO: CASA CIVIL - ASSESSOR DA SUBCHEFIA DE 
ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Objetivo: 
DAS 102.4 Assessores da Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da 
Casa Civil da Presidência da República. 
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Justificativa:
O trabalho a ser desenvolvido na Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamen-
tais (SAG) consistirá em assessorar o subchefe da SAG, assim como o subchefe adjunto da área de 
economia, nas atividades pertinentes à SAG.

Metodologia:
As atividades da SAG compreendem, entre outros: i) assessorar o ministro de Estado no acompanha-
mento da formulação e execução de programas e projetos governamentais e na análise de mérito 
de assuntos relativos a estados e municípios; ii) proceder à análise do mérito, da oportunidade e da 
compatibilidade das propostas e dos projetos submetidos ao presidente da República, bem como 
das matérias em tramitação no Congresso Nacional, com as diretrizes governamentais; iii) solicitar 
informações e proceder análises e estudos sobre projetos, propostas ou temas relativos a políticas 
públicas sob exame da subchefia; e iv) participar do acompanhamento e da avaliação de contratos 
de gestão de entidades públicas, nos casos determinados pelo ministro de Estado.

Coordenador:
GABRIEL COELHO SQUEFF

Data de Início:
08/05/2015

Data de Finalização:
19/05/2016

Equipe:
GABRIEL COELHO SQUEFF
JOSÉ EDUARDO ELIAS ROMÃO
PATRICIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI

Produto:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório das ativida-

des desenvolvidas em 2015.

PROJETO: P00054/2015 - CESSÃO - SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DO 
ESPORTE - CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO

 Objetivo:
Ceder o servidor André Rego Viana ao Ministério do Esporte para exercer o cargo comissionado de 
chefe de gabinete (das 101.4) do secretário executivo do Ministério do Esporte (DAS 101.6) sendo 
seu substituto eventual.

Justificativa:
A secretaria executiva do Ministério dos Esportes está encarregada da tarefa de coordenação dos 
esforços do governo federal com o objetivo de organizar e executar os compromissos assumidos para 
a realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos da cidade do Rio de Janeiro em 2016. Serão rea-
lizados estudos de impacto socioeconômico dos referidos jogos e a avaliação do legado decorrente. 
A participação no núcleo de coordenação de um evento desta magnitude é uma oportunidade única 
de aprendizado.

Metodologia:
No exercício do cargo, deverá ser realizado o monitoramento da elaboração do Plano Nacional do 
Esporte, o acompanhamento da implementação do Sistema Nacional do Esporte, a coordenação 
do desenho e da contratação de pesquisas e consultorias com o intuito de viabilizar as ações e a 
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avaliação dos diferentes programas e impactos decorrentes dos Jogos Rio 2016 e de outras ações de 
interesse do Ministério do Esporte.

Coordenador:
ANDRE REGO VIANA

Data de Início:
08/06/2015

Data de Finalização:
08/06/2016

Equipe:
ANDRE REGO VIANA
JOSÉ EDUARDO ELIAS ROMÃO
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório de atividades 

de cessão.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Participação no relatório final dos Jogos 

Olímpicos 2016.

PROJETO: P00056/2015 - CESSÃO: SEGETH - SUAT: DESENVOLVIMENTO DE 
PLATAFORMA URBANA E INSTITUCIONALIDADE METROPOLITANA NA RIDE-DF

Objetivos:
Construção das bases de uma plataforma urbana que congregue os elementos de suporte à ação 
do Estado sobre o território local e metropolitano e consiga estruturar o monitoramento do desen-
volvimento urbano-territorial por meio de indicadores urbanos e socioeconômicos. Desenvolvimento 
de um arranjo institucional para a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito 
Federal (Ride-DF), de modo a auxiliar na estruturação e gestão da prestação dos serviços públicos 
de interesse comum.

Justificativa:
O espaço é construído pela ação de diversos atores, como o Estado, a iniciativa privada e sociedade. 
Os efeitos desse processo devem ser publicitados, medidos, monitorados e avaliados, para que se 
tenha uma compreensão sistêmica do território. Bases de dados devem ser estruturadas, estratégias 
de divulgação montadas e sistema de indicadores elaborados. Constitui-se elemento de contexto 
na estrutura da plataforma a base institucional necessária a gestão deste espaço em construção 
na metrópole. 

Metodologia:
A elaboração da plataforma estrutura-se, inicialmente, na conjunção de seguintes etapas: i) mon-
tagem do plano de trabalho em conjunto com as instituições parceiras; ii) diagnóstico das áreas de 
concentração temática, com foco na presença de base de dados; iii) definição dos indicadores para 
monitoramento, com ênfase nas áreas de concentração temática; e iv) construção da base de divul-
gação de dados da plataforma. 
Além da metodologia inerente à plataforma, apresenta-se o eixo institucionalidade, que se estrutura 
a partir das seguintes etapas: 1) Montagem do plano de trabalho conjunto com as instituições par-
ceiras; 2) Problematização temática; e 3) Elaboração do modelo institucional. 
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Coordenador:
VICENTE CORREIA LIMA NETO

Data de Início: 
10/06/2015

Data de Finalização:
31/05/2016

Equipe:
JOSÉ EDUARDO ELIAS ROMÃO
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI
VICENTE CORREIA LIMA NETO

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Plano de Trabalho Eixo 

Plataforma Urbana (EPU).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Identificação da Base 

de dados temáticas (EPU).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Construção do Sistema 

de Indicadores Urbanos (EPU).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Base para construção 

da Plataforma Urbana (EPU).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Plano de Trabalho Eixo 

Institucionalidade (EI).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Diagnóstico Temático 

da Ride-DF (EI).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Desenvolvimento das 

bases do modelo institucional de governança (EI).

PROJETO: P00065/2015 - CESSÃO: ASSESSORIA ESPECIAL DO MINISTRO DE ESTADO DA 
FAZENDA - DAS 102.5

Objetivo: 
Atender às demandas técnicas do ministro da Fazenda. Cargo DAS 102.5 - Assessoria Especial do 
Ministro de Estado da Fazenda.

Justificativa: 
Necessidade por parte do Ministério da Fazenda de economista experiente para atender às deman-
das técnicas do ministro da Fazenda.

Metodologia:
Cumprimento de tarefas ad hoc estabelecidas pelo próprio ministro da Fazenda.

Coordenador:
ROGÉRIO BOUERI MIRANDA

Data de Início:
09/06/2015

Data de Finalização:
09/06/2016
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Equipe:
JOSÉ EDUARDO ELIAS ROMÃO
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI
ROGÉRIO BOUERI MIRANDA

Produtos:
• Nota técnica ou position paper: detalhando as atividades desenvolvidas no Ministério 

da Fazenda.
• Nota técnica ou position paper: detalhando as atividades desenvolvidas no Ministério 

da Fazenda.

PROJETO: P00067/2015 - CESSÃO: MINISTÉRIO DA DEFESA - PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO DE GOVERNO: O CASO DO MINISTÉRIO DA DEFESA NO 2º GOVERNO 
DILMA (2015 A 2018)

Objetivos: 
Assumir o cargo de chefe da assessoria especial de planejamento do Ministério da Defesa (MD), DAS 
101.5. Coordenar o trabalho de atualização de documentos críticos do MD, tais como o Livro Branco 
da Defesa, a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa.

Justificativa:
Atividades perfiladas aos trabalhos de pesquisa aplicada e assessoramento governamental com os 
quais José Celso tem estado envolvido desde sempre aqui no Ipea e alhures. Oferecer contribuição 
efetiva aos processos de trabalho do MD, bem como deles se beneficiar, com vistas ao engrandeci-
mento de sua trajetória pessoal e profissional no serviço público federal, com rebatimentos seguros 
às próprias atividades do Ipea no futuro.

Metodologia:
Articulação e coordenação institucional das atividades internas e externas ao MD necessárias ao 
cumprimento dos objetivos antes indicados. Montagem e alimentação de rede de especialistas (pes-
soas físicas e/ou jurídicas) com vistas aos objetivos antes indicados. Produção e difusão de conheci-
mentos teóricos e aplicados aos objetivos antes indicados.

Coordenador:
JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO JUNIOR

Data de Início:
15/06/2015

Data de Finalização:
15/06/2016

Equipe:
JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO JUNIOR
JOSÉ EDUARDO ELIAS ROMÃO
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI

Produto:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório de Atividades.





ASTEC – ASSESSORIA TÉCNICA
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APRESENTAÇÃO

A Assessoria Técnica do Gabinete da Presidência (Astec) focará seus esforços na coordenação e no 
apoio técnico a projetos especiais da Presidência do Ipea e no assessoramento ao Gabinete nos as-
suntos relacionados às estratégias institucionais. Nesse sentido, destacam-se os seguintes projetos e 
atividades sob a responsabilidade da Astec para o ano de 2015:

• O fortalecimento e a institucionalização do Mestrado Profissional em Políticas Públicas e 
Desenvolvimento do Ipea.

• O apoio técnico ao Gabinete na formulação e implementação do Projeto Ipea +50 
– um conjunto de iniciativas que visam definir um horizonte de futuro para o Ipea e 
fortalecer institucionalmente o instituto, inserindo-o efetivamente no ciclo de produção 
das políticas públicas.

• Coordenação do projeto Agenda Estratégica para o Brasil, com a realização de um seminá-
rio nacional e o lançamento de documentos de posicionamento do Ipea acerca de temas 
estratégicos para o desenvolvimento do país.

• A continuidade das pesquisas primárias no âmbito do projeto Sistema de Indicadores de 
Percepção Social (Sips) e o planejamento, a execução e a produção do conhecimento esta-
tístico e quantitativo para o projeto Radiografia do Brasil Contemporâneo.

• A coordenação do projeto sobre os condicionantes institucionais à execução de projetos 
de investimento em infraestrutura.
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PROJETOS

PROJETO: P00081/2014 – CONDICIONANTES INSTITUCIONAIS À EXECUÇÃO DE 
PROJETOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Objetivos:
Compreender em profundidade os fatores que constrangem ou habilitam a execução acelerada de 
obras de infraestrutura no Brasil contemporâneo; e identificar e avaliar as inovações institucionais 
criadas e adotadas para a superação dos constrangimentos na implementação dos projetos.

Justificativa:
Apesar de o investimento em infraestrutura ter aumentado na última década, estudos indicam cons-
trangimentos para a execução acelerada das obras, muitos deles associados a fatores e condições de 
ordem institucional (por exemplo: leis, organizações e procedimentos burocráticos).

Metodologias:
Análise e comparação de casos (grandes empreendimentos); estudos e aproximações com experiên-
cias internacionais; e realização de surveys e análises quantitativas.

Coordenador:
ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE

Data de Início:
12/09/2014

Data de Finalização:
31/08/2016

Equipe:
AGUINALDO NOGUEIRA MACIENTE
ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE
ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA
BERNARDO ABREU DE MEDEIROS
BOLÍVAR PÊGO FILHO
CARLOS ALVARES DA SILVA CAMPOS NETO
EDUARDO PEDRAL SAMPAIO FIUZA
FABIANO MEZADRE POMPERMAYER
JEAN MARLO PEPINO DE PAULA
JOSÉ GUSTAVO FERES
JÚLIO CÉSAR ROMA
LÚCIA MALNATI PANARIELLO
PAULO DE TARSO FRAZÃO SOARES LINHARES
ROBERTO PIRES MESSENBERG
RODRIGO OCTAVIO ORAIR
RONALDO COUTINHO GARCIA

Produtos: 
• ACT com plano de trabalho: realização de survey em conjunto com a Escola Nacional de 

Administração Pública (Enap).
• Apresentação de artigo em evento internacional com aprovação do diretor ou peer review.
• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review.
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• Artigo em boletim periódico do Ipea.
• Artigo em boletim periódico do Ipea.
• Artigo em periódico Qualis B1 e B2.
• Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas).
• Nota técnica ou position paper.
• Organização de evento internacional.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de oficina de trabalho.
• Organização ou edição de livro (por volume).
• Relatório institucional (publicado com o Editorial).
• Relatório institucional (publicado com o Editorial). relatório do survey em conjunto com a 

Enap.
• Relatório institucional (publicado com o Editorial).
• Relatório institucional (publicado com o Editorial).
• Relatório institucional (publicado com o Editorial).
• Relatório institucional (publicado com o Editorial).
• Relatório institucional (publicado com o Editorial).
• TD.
• TD.
• TD.
• TD.
• TD.
• TD.
• TD.
• TD.
• TD.
• TD.
• TD.
• TD.
• TD.

PROJETO: P00129/2015 – AGENDA ESTRATÉGICA PARA O BRASIL

Objetivo: 
Contribuir para o debate público, visando à superação dos desafios políticos e econômicos que o 
país enfrenta.

Justificativa: 
Cabe ao Ipea contribuir para o debate público e o aprimoramento das políticas públicas essenciais 
ao desenvolvimento brasileiro. Entende-se que as medidas de ajuste das contas públicas somente se 
completarão com a formulação de uma nova estratégia de desenvolvimento.

Metodologia:
Realização de um seminário de três dias com a participação de parlamentares, autoridades governa-
mentais, especialistas e lideranças da sociedade civil para debater os desafios políticos e econômicos 
e elaborar propostas para a formulação de uma nova estratégia de desenvolvimento para o Brasil.

Coordenador:
ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE

Data de Início:
01/09/2015
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Data de Finalização:
30/12/2016

Equipe:
ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE
ANTÔNIO ERNESTO LASSANCE DE ALBUQUERQUE JÚNIOR
FLÁVIA DE HOLANDA SCHMIDT SQUEFF
GUILHERME MENDES RESENDE
MARCO ANTÔNIO FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI
MARCOS ANTÔNIO MACEDO CINTRA

Produtos: 
• Nota técnica ou position paper.
• Nota técnica ou position paper.
• Nota técnica ou position paper.
• Nota técnica ou position paper.
• Nota técnica ou position paper.
• Nota técnica ou position paper.
• Nota técnica ou position paper.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).

PROJETO: P00093/2014 – MESTRADO PROFISSIONAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS E 
DESENVOLVIMENTO

Objetivo:
O mestrado profissional em desenvolvimento e políticas públicas do Ipea tem como objetivo principal 
cobrir uma lacuna de formação existente nos sistemas de formação profissional brasileiro e interna-
cional, a saber, a inexistência de cursos que estabeleçam uma conexão adequada entre, de um lado, 
a visão multidimensional do fenômeno do desenvolvimento e, de outro, a capacitação necessária 
para a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas voltadas para a sua promoção.

Justificativa: 
Expansão e qualificação dos serviços públicos: formação de gestores.

Metodologia:
Ministrar aulas relacionadas às disciplinas contidas no programa enviado à Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Coordenador:
ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE

Data de Início:
01/10/2011

Data de Finalização:
31/12/2016
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Equipe:
ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE
ANDRÉ DE MELLO E SOUZA
ANDRÉ GAMBIER CAMPOS
ARISTIDES MONTEIRO NETO
CLÁUDIO HAMILTON MATOS DOS SANTOS
CLÁUDIO ROBERTO AMITRANO
DANIEL DA MATA
EDISON BENEDITO DA SILVA FILHO
FELIX GARCIA LOPEZ JÚNIOR
JÚNIA CRISTINA PERES RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
LUCIANA DE BARROS JACCOUD
MARCO ANTÔNIO FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI
MAURO ODDO NOGUEIRA
ROBERTO ROCHA COELHO PIRES
ROGÉRIO BOUERI MIRANDA

Produtos: 
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo e aprovação 

da diretoria.
• Ministrar treinamento/capacitação.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno).
• Organização de oficina de trabalho.
• Lançamento do edital para seleção.
• Regimento interno do curso.
• Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea: ACT com Enap.

PROJETO: P00097/2015 – SIPS – RADIOGRAFIA DO BRASIL CONTEMPORÂNEO – 
PESQUISA QUANTITATIVA

Objetivo: 
A pesquisa foi elaborada para qualificar a trajetória de produção de dados primários a partir de uma 
visão e metodologia inovadoras, de forma a se configurar como uma importante contribuição para a 
melhor compreensão da realidade brasileira. A pesquisa produzirá conhecimento estatístico e quanti-
tativo das diversas esferas sociais, especialmente das esferas econômica, jurídica, política e religiosa.

Justificativa: 
O Ipea realiza, desde 2010, pesquisas primárias sob diversos aspectos das áreas econômicas e so-
ciais, buscando inovação e complementaridade às tradicionais pesquisas existentes desenvolvidas. 
Os resultados se mostraram bastante relevantes, principalmente na área social, em que se procurou 
investigar e conhecer a percepção e a opinião da população sobre as múltiplas políticas públicas 
implementadas.

Metodologia: 
Survey, técnica de pesquisa social que parte do princípio de que as opiniões podem ser manifestadas 
pela fala. O estudo agregado dessas opiniões, colhidas em questionários estruturados e aplicados em 
uma amostra da população, permite que se possa, com o uso de análises especializadas, conhecer o 
seu comportamento, as suas opiniões e as suas atitudes. As pesquisas quantitativas, do tipo Survey, 
feitas por intermédio de amostras, são úteis para dar indicativos das posições da população em geral 
sobre os temas propostos. As amostras são determinadas a partir de critérios estatísticos de repre-
sentatividade. O uso dessa técnica visa atender aos diversos objetivos da pesquisa e às diferentes 
populações a serem estudadas.
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Coordenador:
FÁBIO SCHIAVINATTO

Data de Início: 
22/07/2015

Data de Finalização:
30/10/2018

Equipe:
BRAND ARENARI
DANILO SANTA CRUZ COELHO
FÁBIO SCHIAVINATTO
FELIX GARCIA LOPEZ JÚNIOR
JOANA SIMÕES DE MELO COSTA
ROBERTO DUTRA TORRES JÚNIOR

Produtos: 
• Desenvolvimento de bases de dados primárias desde que devidamente documentadas e 

depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta).
• Bases de dados disponibilizadas. 
• Bases de dados internalizadas.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).

PROJETO: P00046/2015 – TRATAMENTO DOS DADOS DO SISTEMA DE INDICADORES DE 
PERCEPÇÃO SOCIAL

Objetivo: 
Desenvolver uma metodologia para o cálculo do efeito do plano amostral em pesquisas amostrais 
domiciliares com desenhos amostrais complexos.

Justificativa: 
A produção de dados primários pelo Ipea revelou-se um importante instrumento para complemen-
tar 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.

Metodologia: 
O efeito do plano amostral é a razão entre a variância do estimador dados o plano amostral com-
plexo adotado e a variância desse estimador caso fosse adotada amostragem aleatória simples. 
A metodologia prevê amostragens repetidas em populações brasileiras construídas artificialmente 
a partir dos microdados da amostra do censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Coordenador:
FÁBIO SCHIAVINATTO

Data de Início:
01/01/2015

Data de Finalização:
31/12/2016
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Equipe:
DANILO SANTA CRUZ COELHO
FÁBIO SCHIAVINATTO
JOANA SIMÕES DE MELO COSTA

Produto: 
• Nota técnica ou position paper.



ASCOM - ASSESSORIA DE IMPRESSA 
E COMUNICAÇÃO
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APRESENTAÇÃO

A Assessoria de Imprensa e Comunicação (Ascom) do Ipea é composta pelos setores de Editorial, 
Eventos, Livraria, Ambiente web, Reprografia, Imprensa e Comunicação Institucional, todas contem-
pladas neste plano. Entre os maiores desafios de 2015, está a elaboração de uma nova proposta 
de política para a disseminação de publicações do Ipea por meio da Livraria e do Ambiente web. 
Esta tarefa ganha relevância à medida que meios digitais tornam-se cada vez mais influentes como 
difusores do conhecimento. Essa nova estratégia, porém, só será bem-sucedida se executada em 
alinhamento com outros projetos, como a manutenção do Portal Ipea e de outros sítios, a produção 
de livros eletrônicos em formato EPUB e a produção editorial institucional.

Em paralelo, destacam-se rotinas de divulgação do trabalho do instituto, como a produção e 
execução de eventos, o atendimento à imprensa e a elaboração de produtos para a disseminação 
de pesquisas a diferentes públicos. Entre as demandas pontuais pelo desenvolvimento de hotsites, 
a Ascom trabalha, em 2015, nos projetos da proposta brasileira para a Conferência Habitat III, da 
ONU, e do Observatório Ipea de Gestão do Conhecimento. Ao mesmo tempo, também na internet, 
a assessoria empreende a formatação dos perfis de técnicos da área de pesquisa do Ipea na seção 
“Quem é quem” do portal – uma iniciativa que dá maior transparência às atividades do instituto.  
A tarefa periódica de coordenação e finalização da revista Desafios do Desenvolvimento e de pro-
dução e execução do programa de TV Panorama Ipea completam a síntese deste Plano de Trabalho.
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PROJETOS

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: 
i) Definição daqueles eventos que contarão com apoio financeiro do Ipea em 2015 onde a presença 
da livraria será relevante; ii) Definição de quais (e quantas) publicações são mais adequadas para o 
público frequentador do referido evento; iii) Envio de publicações e de representante da livraria ao 
evento em questão; e iv) Controle de vendas e doações para inserção no sistema da Livraria Ipea.

Coordenador: 
FERNANDA CRISTINE CARNEIRO

Data de Início: 
01/01/2015

Data de Finalização:
31/12/2015

Equipe:
WAGNER DA SILVA OLIVEIRA
GERALDO BELO DA SILVA
FERNANDA CRISTINE CARNEIRO
JOÃO FERREIRA ALVES

Produtos:
• Relatório anual de participação da Livraria Ipea em eventos.

PROJETO P000215/2013 - DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES 
EDITADAS PELO IPEA

Objetivo: 
Disseminar as publicações do Ipea, seja por meio da comercialização 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 comer-
cializados por meio de eventos, da loja do Edifício BNDES ou pela internet. As demais publicações se-
rão 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 
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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: 
FERNANDA CRISTINE CARNEIRO

Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
WAGNER DA SILVA OLIVEIRA
GERALDO BELO DA SILVA
FERNANDA CRISTINE CARNEIRO
JOÃO FERREIRA ALVES
ISA MARIA LOBO VALADARES

Produtos:
• Relatório anual de distribuição das publicações.
• Relatório anual de movimentação financeira (livros do patrimônio).

PROJETO P000217/2013 - ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES RECEBIDAS POR MEIO DO 
FALE CONOSCO

Objetivo: 
Manter a assiduidade e pontualidade quanto à manutenção do sistema Fale Conosco.

Justificativa: 
Proporcionar à sociedade um atendimento rápido e eficaz via Fale Conosco.

Metodologia: 
As demandas recebidas via Fale Conosco chegam à caixa de correio eletrônico <faleconosco@ipea.
gov.br>, são triadas pelo servidor Fernando Silva Boiteux e encaminhadas às áreas responsáveis. 
Quando há dúvida sobre a área responsável, o assessor-chefe da Ascom define o destinatário. As 
respostas são enviadas aos interessados o mais rápido possível.

Coordenador: 
JOÃO CLÁUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA

Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização:
31/12/2015

Equipe:
FERNANDO SILVA BOITEUX
JOÃO CLÁUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA

Produtos:
• Relatório anual de pedidos de acesso à informação e solicitantes (eSIC).
• Relatório anual de demandas e demandantes que acionaram o serviço Fale Conosco.
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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 2015.

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 impren-
sa. 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 presen-
cialmente). 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: 
PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA

Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização:
31/12/2015

Equipe:
FERNANDA CRISTINE CARNEIRO
MARINA RIBEIRO NERY COSTA CEZAR
PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA
JOSÉ 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.

• 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 da mesma.

PROJETO P000293/2013 - PANORAMA IPEA - PROGRAMA DE TV

Objetivo: 
O Panorama Ipea tem como objetivo divulgar para a sociedade de uma maneira acessível o conhe-
cimento produzido pelo instituto. Em 2015, a meta é gravar ao menos vinte edições do programa.

Justificativa: 
O Panorama Ipea vai ao encontro da missão do instituto de “produção e disseminação de conheci-
mentos e da assessoria ao Estado nas suas decisões estratégicas”. O programa visa ajudar o público 
a refletir sobre temas da atualidade de maneira crítica e aprofundada.
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Metodologia: 
O Panorama Ipea é uma parceria do Ipea com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC).
Cada programa tem duração de trinta 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: 
PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA

Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização:
31/12/2015

Equipe:
FERNANDA CRISTINE CARNEIRO
JOÃO CLÁUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA
PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA

Produtos:
• Relatório anual de programas produzidos, com os respectivos convidados e temas, e os 

arquivos com a íntegra de cada transmissão.
• Termo de referência para contratação de empresa voltada à apresentação do programa 

Panorama Ipea.

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:
i) Publicação de conteúdo em portais, hotsites e intranet (notícias, vídeos, fotos, publicações, cha-
madas públicas, entre outros); ii) Produção e publicação de conteúdo em redes sociais (fotos, textos, 
infográficos etc.); iii) Edição de boletins informativos (Boletim Ipea, Informativo da Livraria, entre 
outros); iv) Manutenção em portais e hotsites; v) Criação de identidades visuais; e vi) Monitoramento 
de acessos (sites e redes sociais).

Coordenador: 
FERNANDA CRISTINE CARNEIRO
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Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização:
31/12/2015

Equipe:
PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA
FERNANDO SILVA BOITEUX
FERNANDA CRISTINE CARNEIRO

Produtos:
• Relatório anual de atividades - Ambiente web.

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 prin-
cípio 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 seguin-
tes maneiras:
i) Produção e inserção de texto no Portal Ipea, nos hotsites do Ipea, nas redes sociais e na intranet; ii) 
Produção e inserção de foto, áudio, vídeo ou imagem no Portal Ipea, nos hotsites do Ipea, nas redes 
sociais e na intranet; iii) Produção e envio de “Comunicas” e convites eletrônicos a todo o Ipea ou 
a públicos específicos interna ou externamente; iv) Produção e envio de avisos de pauta, releases 
ou outros documentos via mailing list a públicos específicos; e v) Produção e envio de informativos 
eletrônicos (como Informe Livraria Ipea e Boletim Ipea) via mailing list a públicos específicos.

Coordenador: 
JOÃO CLÁUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA

Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização:
31/12/2015

Equipe:
FERNANDA CRISTINE CARNEIRO
FERNANDO SILVA BOITEUX
JOÃO CLÁUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA
JOÃO VIANA DA SILVA
MARINA RIBEIRO NERY COSTA CEZAR
PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA
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Produtos:
• Relação de notícias publicadas anualmente no Portal Ipea, em hotsites Ipea e na intranet, 

assim como nas redes sociais.
• Banco de imagens produzidas durante o ano referentes à disseminação do trabalho do Ipea.
• Banco de vídeos e áudios produzidos durante o ano referentes à disseminação do trabalho 

do Ipea.
• Relação de “Comunicas” e convites eletrônicos produzidos e divulgados durante o ano para 

públicos interno e externo.
• Relação de boletins informativos (como Informe Livraria Ipea e Boletim Ipea) produzidos e 

divulgados durante o ano, para públicos interno e externo.
• Relação de avisos de pauta, press releases e outros documentos produzidos e enviados via 

mailing list, durante o ano, para públicos interno e externo.

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, confe-
rências, 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:
i) Elaboração de cadastro no formulário E-pedido pela unidade demandante do evento; ii) A Coor-
denação de Eventos da Ascom recebe o pedido com a solicitação do evento e a discriminação do 
mesmo - detalhamento das informações básicas e dos serviços demandados (filmagem, foto, elabo-
ração de banner, saia de mesa, videoconferência etc.); iii) A coordenação encaminha as solicitações 
de serviços aos responsáveis pela preparação da infraestrutura demandada; iv) Em caso de neces-
sidade, a coordenação solicita serviços terceirizados à empresa licitada para esta finalidade; v) A 
coordenação confere a execução dos serviços e recebe uma avaliação (feita pelo demandante) do 
trabalho realizado.

Coordenador: 
LUIZ FERNANDO CORTEZ

Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
LUIZ FERNANDO CORTEZ
INA BRITO MONTEIRO GONÇALVES

Produtos:
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de oficina de trabalho.
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• Relatórios mensais com a quantidade, os tipos, os locais e os demandantes de eventos 
internos ou externos.

PROJETO P000333/2013 - PRODUÇÃO DE ARTES GRÁFICAS DE DIVULGAÇÃO DO IPEA E 
DE INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Objetivo: 
Proporcionar às unidades do Ipea e 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 prin-
cípio 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:
i) A unidade demandante preenche formulário E-pedido com a solicitação de arte gráfica para um 
evento ou produto do Ipea; ii) A solicitação é encaminhada pela coordenação de eventos do Ipea aos 
designers responsáveis pelo serviço; iii) A arte é revisada e submetida à aprovação dos demandantes; 
e iv) Com a aprovação, o material é encaminhado ao executor (gráfica ou ambiente web).

Coordenador: 
LUIZ FERNANDO CORTEZ

Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização:
31/12/2015

Equipe:
LUIZ FERNANDO CORTEZ
INA BRITO MONTEIRO GONÇALVES

Produtos:
• Relação de arquivos produzidos para atender às solicitações do instituto durante o ano de 

2015.

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.
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Metodologia: 
O editorial estabeleceu processo de produção bem definido, que pode ser resumido nas etapas 
a seguir:
i) Recebimento dos originais; ii) Revisão e padronização textual; iii) Aprovação da revisão pelos au-
tores; iv) Editoração eletrônica; v) Aprovação da editoração pelos autores; e vi) Arte-finalização para 
publicação impressa e digital.

Coordenador: 
CLÁUDIO PASSOS DE OLIVEIRA

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização:
31/12/2015

Equipe:
CLÁUDIO PASSOS DE OLIVEIRA
AEROMILSON TRAJANO DE MESQUITA
ANDREA BOSSLE DE ABREU
BERNAR JOSÉ VIEIRA
JOSÉ CARLOS TOFETI
LUCIANA BASTOS DIAS
MARCO AURÉLIO DIAS PIRES
MIRIAM NUNES DA FONSECA
REGINALDO DA SILVA DOMINGOS
ROBERTO DAS CHAGAS CAMPOS

Produtos:
• Livros.
• Revistas.
• Boletins.
• Indicadores.
• Notas Técnicas.
• Relatórios de Pesquisa.
• Relatórios Institucionais.
• Textos para Discussão.

PROJETO P000336/2013 - E-BOOKS EM EPUB

Objetivo: 
Elaboração de e-books em EPUB, proporcionando o acesso às publicações do Ipea em formato ade-
quado 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.
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Metodologia: 
O processo de produção de e-books no Ipea requer estrutura específica e inédita no instituto, sendo 
composto por etapas como:
i) Recebimento dos originais por parte do Editorial (encaminhados pelos demandantes); ii) Tratamen-
to de texto e imagens por revisores e designers; iii) Editoração eletrônica em EPUB; iv) Aprovação 
da revisão textual e editoração eletrônica pelos demandantes; e v) Arte-finalização para publicação 
e divulgação.

Coordenador: 
CLÁUDIO PASSOS DE OLIVEIRA

Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização:
31/12/2015

Equipe:
CLÁUDIO PASSOS DE OLIVEIRA
AEROMILSON TRAJANO DE MESQUITA
ANDREA BOSSLE DE ABREU
BERNAR JOSE VIEIRA
JOSÉ CARLOS TOFETI
LUCIANA BASTOS DIAS
MARCO AURÉLIO DIAS PIRES
MIRIAM NUNES DA FONSECA
REGINALDO DA SILVA DOMINGOS
ROBERTO DAS CHAGAS CAMPOS

Produtos:
• Concluir a produção de arquivos EPUB de todos os livros em PDF finalizados durante o ano 

de 2015.

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 pessoal-
mente, 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
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Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
EURIPEDES RODRIGUES CALDEIRA
EDILSON CEDRO SANTOS
VALDIR AGUIAR LIRIO
WELTON DOS SANTOS

Produtos:
• Relatórios mensais sobre as unidades do Ipea demandantes dos serviços de reprografia em 

Brasília, tipo de trabalho e quantidade de páginas.

PROJETO P00006/2014 - COORDENAÇÃO DO CONSELHO EDITORIAL E FECHAMENTO DA 
REVISTA 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 dissemi-
nação da produção institucional do Ipea para o público geral. Tendo-se tornado trimestral em 2013, 
ela continua cumprindo o objetivo de informar a sociedade sobre os principais estudos desenvolvidos 
pelo Ipea.

Metodologia: 
1) Participação em reuniões com o diretor-geral da empresa licitada para a execução da revista, o 
editor da revista, e o Conselho Editorial da revista; 2) Auxílio na elaboração de pautas; 3) Encaminha-
mento, ao editor, de fotos, textos institucionais e demais conteúdos essenciais à produção da revista; 
e 4) Edição/revisão final de conteúdos.

Coordenador: 
JOÃO CLÁUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA

Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização:
31/12/2015

Equipe:
JOÃO CLÁUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA
FERNANDA CRISTINE CARNEIRO
MARINA RIBEIRO NERY COSTA CEZAR
PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA

Produtos:
• Organização ou edição de periódico do Ipea: Revista Desafios do Desenvolvimento nº 83.
• Organização ou edição de periódico do Ipea: Revista Desafios do Desenvolvimento nº 84.
• Organização ou edição de periódico do Ipea: Revista Desafios do Desenvolvimento nº 85.
• Organização ou edição de periódico do Ipea: Revista Desafios do Desenvolvimento nº 86.
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PROJETO P00029/2015 - CONFERÊNCIA HABITAT III - INICIATIVAS DE COMUNICAÇÃO

Objetivo: 
Promover o envolvimento da sociedade brasileiras nas atividades que levarão à elaboração do relató-
rio brasileiro para a 3ª Conferência da ONU sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável 
(Habitat III), por meio de ações de comunicação.

Justificativa: 
A elaboração do relatório brasileiro para a 3ª Conferência da ONU sobre Habitação e Desenvol-
vimento Urbano Sustentável (Habitat III) está a cargo do Ipea, em parceria com o Ministério das 
Cidades, Conselho das Cidades e Itamaraty. Para se chegar ao conteúdo do relatório, é preciso que a 
sociedade participe de encontros e seminários sobre o tema, onde terá a oportunidade de manifestar 
suas ideias, propostas e preocupações.

Metodologia: 
Em parceria com a Assessoria de Comunicação do Ministério das Cidades, a Ascom do Ipea estabe-
leceu como prioridade a divulgação da plataforma web com informações sobre a conferência e o re-
latório brasileiro <www.participa.br/habitat>. Em seguida, as ações se concentraram na divulgação 
do Seminário Nacional Habitat III Participa Brasil, no final de fevereiro. Em seguida, serão elaboradas 
peças de divulgação sobre a discussão final do texto do relatório.

Coordenador: 
JOÃO CLÁUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA

Data de Início: 
01/12/2014 

Data de Finalização:
01/06/2016

Equipe:
FERNANDA CRISTINE CARNEIRO
JOÃO CLÁUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA
LUIZ FERNANDO CORTEZ
PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA
JOÃO VIANA DA SILVA

Produtos:
• Peças gráficas para divulgação do Seminário Nacional Habitat III.
• Produtos jornalísticos em foto, vídeo e texto sobre o Seminário Nacional Habitat III.
• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade bai-

xa): Desenvolvimento do layout da plataforma Participa.br/Habitat.

PROJETO P00030/2015 - HOTSITE OBSERVATÓRIO IPEA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO

Objetivo: 
Desenvolver arquitetura e layout do hotsite Observatório Ipea de Gestão do Conhecimento.

Justificativa: 
O hotsite tem o propósito de reunir informações sobre gestão do conhecimento produzidas pelo 
Ipea e por outras instituições, proporcionando um ambiente de troca de conteúdo relativo ao tema. 
O lançamento do hotsite foi agendado para o dia 12 de março de 2015, no auditório principal do 
Ipea, em Brasília.
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Metodologia: 
A Ascom/Presi do Ipea recebeu a demanda da Diretoria de Desenvolvimento Institucional e prontifi-
cou-se a assumir o desenvolvimento do hotsite, partindo da escolha de cores e do layout, definição 
de conteúdo estático com os demandantes e apresentação da proposta.

Coordenador: 
FERNANDA CRISTINE CARNEIRO

Data de Início: 
02/02/2015 

Data de Finalização:
10/03/2016

Equipe:
FERNANDA CRISTINE CARNEIRO

Produtos:
• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade mé-

dia): Hotsite Observatório Ipea de Gestão do Conhecimento.

PROJETO P00039/2015 - ELABORAÇÃO DE NOVA POLÍTICA DE DISSEMINAÇÃO DE 
PUBLICAÇÕES DO IPEA - LIVRARIA IPEA

Objetivo: 
Renovar a política de distribuição e venda de publicações do Ipea, adaptando-a à nova realidade de 
tiragens menores de publicações e maior utilização de arquivos digitais, especialmente PDF e EPUB.

Justificativa: 
Por razões orçamentárias e de perfil do público leitor, grande tiragem de publicações do Ipea vem se 
mostrando inviáveis. Ao mesmo tempo, o instituto tornou-se parte integrante do projeto Esplanada 
Sustentável, que prevê menor utilização de papel e adoção de práticas sustentáveis em seus proces-
sos de trabalho. O mercado leitor brasileiro é cada vez mais voltado para o digital. Mesmo algumas 
publicações de pequena tiragem produzidas pelo Ipea não tiveram grande disseminação nos últimos 
cinco anos.

Metodologia: 
Consulta à Procuradoria Jurídica do Ipea sobre bases para doação e venda de publicações.
Elaboração de proposta com base nos estoques atuais, projeções de comportamento do mercado 
leitor brasileiro e do público-alvo do Ipea definido no Planejamento Estratégico 2014-2023.
Submissão da proposta no formato de portaria ou instrução normativa à Presidência do Ipea.

Coordenador: 
JOÃO CLÁUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA

Data de Início: 
01/03/2015 

Data de Finalização:
31/12/2015
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Equipe:
JOÃO CLÁUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA
FERNANDA CRISTINE CARNEIRO
GERALDO BELO DA SILVA
WAGNER DA SILVA OLIVEIRA
JOÃO FERREIRA ALVES

Produtos:
• Apresentação de proposta de portaria ou instrução normativa definindo novos processos, 

ações e limites para disseminação (venda e doação) de publicações do Ipea.

PROJETO P00072/2015 - COMITÊ DE COMUNICAÇÃO DA INICIATIVA BRASILEIRA POR 
UM MUNDO SEM POBREZA (WWP)

Objetivo: 
Auxiliar o Comitê Técnico e os representantes de cada instituição parceira do WWP (Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome; IPC-IG/Pnud; Banco Mundial e Ipea) com iniciativas de 
comunicação para a divulgação da iniciativa no Brasil e no exterior. No ano de 2015, o foco previsto 
para o trabalho é a reformulação do site do WWP.

Justificativa: 
O WWP foi criado com vistas a identificar, documentar e disseminar inovações e conhecimento sobre 
a experiência brasileira no desenho e na implementação de políticas e programas para o desenvol-
vimento social e redução da pobreza, com transferência de renda, inclusão produtiva e acesso a 
serviços. A parceria foi fechada entre MDS, IPC-IG/Pnud, Banco Mundial e Ipea em 2013. A pedido 
da Presidência do Ipea, o instituto apoia a iniciativa em ações de comunicação.

Metodologia: 
O Comitê de Comunicação do WWP realiza reuniões periódicas, em Brasília, para planejar ações 
sobre a experiência brasileira na redução da pobreza e da desigualdade. As ações propostas devem 
ser apoiadas pela maioria dos parceiros e submetidas à apreciação do Comitê Técnico antes de sua 
implementação. Qualquer um dos parceiros pode propor conteúdos para divulgação pelos canais do 
WWP.

Coordenador: 
JOÃO CLÁUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização:
31/12/2015

Equipe:
JOÃO CLÁUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA

Produtos:
• Relatório de necessidades e cronograma de ajustes no sítio do WWP.
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PROJETO P00096/2015 - CRIAÇÃO DE PÁGINAS WEB DE PERFIL DOS SERVIDORES DA 
ÁREA DE PESQUISA NO IPEA - QUEM É QUEM

Objetivo: 
Proporcionar ao público o acesso, no Portal Ipea, a informações sintéticas sobre a carreira, a forma-
ção, a produção e as áreas de interesse de pesquisa de cada servidor envolvido no desenvolvimento 
de pesquisas no instituto.

Justificativa: 
Trata-se de uma iniciativa de transparência ao público. Por meio das páginas, qualquer pessoa com 
acesso à internet terá informações sobre o corpo técnico do Ipea e suas áreas de pesquisa. A busca 
da produção de cada técnico será oferecida de maneira automatizada.

Metodologia: 
O processo de trabalho está dividido nas seguintes etapas:
i) Cruzamento de dados entre a base de técnicos da área de pesquisa do Ipea, cedida pela CGPES/
Dides e os que contam com currículo Lattes ativo; ii) Desenvolvimento de formulário web para 
atualização dos dados cadastrais; iii) Elaboração de proposta de perfil com base nas informações 
constantes no currículo Lattes; iv) Submissão da proposta de perfil a cada técnico, para aprovação 
ou alteração via formulário web; v) Submissão de convite para que técnicos sem currículo Lattes 
preencham o formulário web com as informações; e vi) Atualização e publicação das informações no 
Portal Ipea - ferramenta Joomla.

Coordenador: 
JOÃO CLÁUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA

Data de Início: 
20/06/2015 

Data de Finalização:
02/11/2015

Equipe:
FERNANDA CRISTINE CARNEIRO
JOÃO CLÁUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA
PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA

Produtos:
• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 

média): Formulário web para inserção de informações por parte dos técnicos da área de 
pesquisa do Ipea.

• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade mé-
dia): Páginas de perfil dos técnicos da área de pesquisa do Ipea publicadas no portal <http://
www.ipea.gov.br>.

PROJETO P00098/2015 - MIGRAÇÃO DO PORTAL IPEA PARA NOVA VERSÃO JOOMLA

Objetivo: 
Promover a migração do Portal Ipea <www.ipea.gov.br> para a versão mais atual do Joomla, siste-
ma de gestão e publicação de conteúdo web (Content Management System - CMS), visando moder-
nizar a estrutura de suporte ao sítio, o que permitirá explorar possibilidades diversas de arquitetura 
da informação e padrões de leiaute.



81Plano de Trabalho Ipea 2015

Justificativa: 
O Portal Ipea é uma das principais formas de comunicação entre o instituto e seus públicos de inte-
resse. Atualmente, no entanto, a versão em uso encontra-se defasada, sem capacidade para atender 
à arquitetura da informação e às diretrizes previstas na Identidade Padrão de Comunicação Digital 
do Poder Executivo Federal. Uma nova versão também permitirá a instalação de módulos com fun-
cionalidades hoje inexistentes, como busca categorizada e integração com redes sociais.

Metodologia: 
i) Elaboração de termo de referência para contratação de consultor voltado à prospecção de mó-
dulos para a nova versão do portal e migração de conteúdo; ii) Elaboração de leiaute que atenda à 
Identidade Padrão de Comunicação Digital do Executivo Federal para Joomla, com base na Instrução 
Normativa no 8 da Secom/PR, de 2014; iii) Análise da arquitetura do portal atual e mapeamento 
de necessidades; iv) Prospecção de extensões (temas, traduções, componentes, módulos e plug-ins) 
que provenham funcionalidades para atender os requisitos identificados; v) Desenvolvimento ou 
adaptação (customização) de tema conforme leiaute; vi) Extração, transformação e carga do con-
teúdo do atual Portal Ipea na solução para o novo portal; e vii) Revisão dos conteúdos carregados e 
treinamento da equipe da Ascom/Ipea.

Coordenador: 
JOÃO CLÁUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA

Data de Início: 
24/07/2015 

Data de Finalização:
29/04/2016

Equipe:
FERNANDA CRISTINE CARNEIRO
JOÃO CLÁUDIO GARCIA RODRIGUES LIMA
PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA

Produtos:
• Relatórios técnicos e de gestão: Relatório técnico contendo os requisitos identificados como 

necessários à customização do Joomla. Plano de execução do trabalho, com cronograma 
detalhado.

• Relatórios técnicos e de gestão: Relatório técnico com informações e avaliações sobre as 
soluções prospectadas para cada um dos requisitos levantados na etapa anterior.

• Relatórios técnicos e de gestão: Parecer técnico indicando e justificando as soluções esco-
lhidas. Neste parecer, também serão descritas as adequações em soluções a serem feitas na 
etapa seguinte.

• Relatórios técnicos e de gestão: Relatório sobre erros identificados e manutenções realizadas.
• Relatórios técnicos e de gestão: Relatório técnico com documentação sobre temas e solu-

ções implantados, assim como sobre os procedimentos de carga de conteúdo no Portal Ipea.
• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 

alta): Portal Ipea em nova versão do CMS Joomla.
• Código fonte ou script.
• Termo de referência para contratação de consultor na área de ciência da computação.
• Ministrar treinamento (4 horas): Realização de até três encontros, com 4 horas, para trei-

namento das equipes e transferência de conhecimento, incluindo elaboração de material 
para consulta.
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APRESENTAÇÃO

Pesquisas consagradas têm reconhecido que o desenvolvimento é um fenômeno multidimensional 
e está associado à criação e ao fortalecimento de boas instituições, entendidas como mecanismos 
para engendrar oportunidades econômicas e sociais; consolidar um ambiente político aberto, mar-
cado pela confiança na legitimidade dos representantes e das regras instituídas – e, também, na 
capacidade do Estado de fazê-las cumprir, sob o escrutínio público e o controle social; e a segurança 
protetora, necessária à própria liberdade, equidade e justiça.

A Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (Diest) desen-
volve uma agenda de pesquisas e estudos aplicados às políticas públicas que envolve a atuação do 
Estado e o papel das instituições, sob várias dimensões.

No Brasil, as perspectivas para o desenvolvimento implicam superação de antigos gargalos, 
sobretudo em questões associadas ao fortalecimento do Estado republicano federalista e do sistema 
político democrático e participativo, de modo a garantir a representação política legítima e fiel aos 
anseios populares – conforme o princípio da soberania popular –, a participação social democrática 
e o pleno e efetivo funcionamento da justiça. 

O sucesso da atuação do Estado depende tanto da administração pública, ou seja, daquilo em 
que o setor público atua diretamente, quanto do papel e da forma com que se desenvolve a ação 
regulatória, isto é, no estabelecimento de regras e mesmo na formatação dos campos de atuação 
próprios dos agentes privados. 

Desses eixos estruturantes vêm questões de políticas públicas, como a da capacitação do apa-
relho do Estado para a provisão eficiente de bens públicos, entre os quais, saúde, educação e justiça 
pelos vários entes federativos; a da superação do enorme passivo social ditado pelo esgarçamento 
das condições de segurança pública e de um sistema prisional que colocam o Brasil entre os países 
mais violentos do planeta, revelando um processo civilizatório incompleto; a da provisão de incen-
tivos econômicos para a preservação ambiental; a do aprimoramento das políticas regulatórias com 
vistas a uma economia mais dinâmica e em defesa da concorrência.

Para realizar este trabalho, a Diest conta com quatro coordenações que organizam um corpo 
técnico de trinta doutores e três mestres, nas mais diversas áreas das ciências sociais, como eco-
nomia, ciência política, sociologia, direito, saúde coletiva, políticas públicas, administração pública 
e governo, desenvolvimento sustentável e filosofia. A multidisciplinaridade e o domínio de métodos 
sofisticados, quantitativos e qualitativos, são importantes ativos da equipe para desenvolver seus 
projetos com o devido rigor e qualidade.

A Coordenação de Justiça, Segurança e Cidadania, no campo da justiça, desenvolve uma agen-
da de pesquisa orientada a investigar a organização, o funcionamento, o desempenho e a efetivida-
de das instituições responsáveis pela prestação dos serviços jurisdicionais nos âmbitos nacional e re-
gional. No campo da segurança pública, o foco são questões cruciais tanto para identificar fatores de 
risco quanto para construir arranjos institucionais e programáticos para políticas efetivas dessa área.

A Coordenação de Regulação e Desenho de Instituições analisa a regulação econômica de 
mercados; a regulação e sustentabilidade do meio ambiente; os mecanismos de financiamento de 
políticas sociais; e os processos de compras públicas.

A Coordenação de Instituições Políticas tem sua agenda de estudos condensada em três gran-
des linhas de investigação: representação política; participação política; e questões federativas. 

A Coordenação de Capacidades Estatais e Desenvolvimento se debruça sobre as capacidades 
estatais para o desenvolvimento; a provisão, o financiamento e a regulação da saúde; e o planeja-
mento público.
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O fio condutor das pesquisas realizadas pela Diest é o de contribuir para o aprimoramento das 
políticas públicas, seja nos processos de formação de agenda, formulação, planejamento e avaliação; 
seja na identificação dos fluxos de construção ou transformação dos mecanismos de governança; 
seja, finalmente, na institucionalização de regras que se revelam fundamentais para potencializar as 
chances de desenvolvimento do país.
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PROJETOS

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; e relacionar proteção social 
e direitos humanos.

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, estaduais e 
municipais. Com o auxílio do software Ucinet (análise de redes), pretende-se “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: 
MAURÍCIO MOTA SABOYA PINHEIRO

Data de Início: 
02/01/2014 

Data de Finalização: 
29/07/2016

Equipe:
MAURÍCIO MOTA SABOYA PINHEIRO
MILKO MATIJASCIC

Produtos:
• TD: Direitos humanos e desenvolvimento no Brasil: o papel das instituições e sistemas de 

informação nas políticas públicas de direitos humanos.
• TD: A articulação das instituições públicas em direitos humanos do Mercosul.
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Direitos humanos, proteção social e desenvolvimento.
• Artigo em periódico Qualis B1, B2: Artigo em uma revista da área de direitos humanos, com 

os resultados da pesquisa.
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PROJETO P0037/2013 - CAPACIDADES ESTATAIS PARA O DESENVOLVIMENTO EM 
PAÍSES EMERGENTES: O BRASIL EM PERSPECTIVA COMPARADA

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 qualitativa-comparativa, orientada por estudos de casos.

Coordenador: 
ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE

Data de Início: 
02/01/2014 

Data de Finalização: 
31/03/2015

Equipe:
ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE
ROBERTO ROCHA COELHO PIRES
RONALDO COUTINHO GARCIA
JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO JUNIOR
MARIA PAULA GOMES DOS SANTOS

Produtos:
• Organização ou edição de livro (por volume).
• Relatório institucional (publicado com editorial).

PROJETO P0043/2013 - OS MOVIMENTOS SOCIAIS E A DETERMINAÇÃO SOCIAL DAS 
DESABILIDADES

Objetivo: 
Caracterizar o conceito social e sanitário de desabilidade e analisar como o movimento das pessoas 
com deficiência compreende sua condição física e social e em que bases filosóficas e políticas formu-
lam suas reivindicações junto ao Estado em comparação com o mesmo movimento em países mais 
desenvolvidos, como Estados Unidos e Reino Unido.

Justificativa: 
O conceito médico de deficiência em geral conflita com o conceito social e auto- reflexivo de desabi-
lidade como determinação social e suscita a necessidade de articular melhor esses aspectos concei-
tuais e políticos com as estratégias adotadas pelo movimento dos desabilitados, desenvolvendo um 
conjunto de análises e proposições que podem vir a favor dos que militam nesse importante setor de 
garantias de direitos humanos.

Metodologia: 
Análise da literatura nacional e internacional na área e consulta a documentos e depoimentos di-
retos provenientes das lideranças, entidades e eventos públicos promovidos pelo movimento das 
pessoas com deficiência no Brasil, em comparação com outros países.
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Coordenador: 
ROBERTO PASSOS NOGUEIRA

Data de Início: 
02/01/2014

Data de Finalização: 
30/11/2015

Equipe:
ROBERTO PASSOS NOGUEIRA
VALDIR RAMALHO DE MELO
LUCIANA MENDES SANTOS SERVO

Produtos:
• TD: A determinação social das desabilidades.
• TD: As reivindicações dos movimentos e entidades representativas dos desabilitados nas 

últimas duas décadas e comparações internacionais.

PROJETO P0070/2013 - RENÚNCIA DE ARRECADAÇÃO FISCAL EM SAÚDE

Objetivo: 
O gasto tributário em saúde pode reduzir os recursos financeiros aplicados no SUS. Se os recursos 
oriundos da renúncia fossem aplicados na atenção primária e na média complexidade, o governo 
federal poderia justificar, sob o critério da equidade, a redução ou eliminação da renúncia de arreca-
dação fiscal. Parece razoável, portanto, reivindicar que o Estado atue no sentido de atenuar esse con-
flito distributivo, regulando de alguma forma os subsídios dirigidos aos estratos superiores de renda.

Justificativa: 
A mensuração dos gastos tributários em saúde representa uma dimensão importante dos estudos 
relacionados à economia política dessa área, embora seja matéria pouco explorada e debatida por 
economistas, cientistas políticos e sanitaristas no Brasil.

Metodologia: 
Será estimado o montante dos gastos tributários em saúde, em especial aquele decorrente da renún-
cia de arrecadação fiscal derivada dos gastos com planos privados de saúde. Da ótica das finanças 
públicas, para avaliar seu impacto sobre o gasto público federal em saúde e sobre o faturamento do 
mercado de planos de saúde, será necessário também investigar: i) o papel do gasto tributário no 
campo das políticas públicas em saúde; e ii) o impacto do gasto tributário sobre a lucratividade do 
mercado de planos de saúde.

Coordenador: 
CARLOS OCTÁVIO OCKÉ REIS

Data de Início: 
19/03/2014 

Data de Finalização: 
30/04/2015

Equipe:
CARLOS OCTÁVIO OCKÉ REIS
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Produtos:
• TD. 
• Documento Institucional Ipea e Receita Federal do Brasil.

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, univer-
salidade e equidade do SUS. Parte das dificuldades decorre da existência de filas com tempos de es-
pera 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 aces-
so, 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: 
30/04/2016

Equipe:
ALEXANDRE MARINHO

Produtos:
• Relatório de pesquisa encaminhado ao Presidente do Ipea.
• Relatório de pesquisa com o objetivo de investigar as relações entre a estrutura dos serviços 

de saúde; a mão de obra disponível (principalmente médicos); o financiamento setorial; as 
condições de saúde da população; e a tempestividade dos cuidados em saúde no Brasil.

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 governa-
mentais. 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 im-
perativo constitucional, de acordo com a EC 19/98, art. 3º, que torna a avaliação de eficiência um 
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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: 
31/05/2016

Equipe:
ALEXANDRE MARINHO

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Apresentação de dois artigos na 11th International Conference on Data Envelopment Analy-

sis, 2013, publicados nos Proceedings da Conferência.
• Relatório de pesquisa encaminhado ao Presidente do Ipea.

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 relações aos períodos anteriores (“neoliberal” e “nacional-desenvolvimentista”), 
analisando suas implicações para as políticas de desenvolvimento. Para tal, o projeto pretende de-
senvolver 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-CF88). Assim, torna- se relevante compreender as capacidades de governo neces-
sárias 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.
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Coordenador: 
ROBERTO ROCHA COELHO PIRES

Data de Início: 
02/01/2014 

Data de Finalização: 
29/05/2015

Equipe:
ROBERTO ROCHA COELHO PIRES
ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE
MARIA MARTHA DE MENEZES COSTA CASSIOLATO
RONALDO COUTINHO GARCIA

Produtos:
• Artigo em periódico Qualis A1, A2: (nacional).
• Artigo em periódico Qualis A1, A2: (internacional).

PROJETO P000241/2013 - BUROCRACIAS E ATORES BUROCRÁTICOS NA PRODUÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo: 
Analisar a atuação e percepção de atores burocráticos sobre a gestão das políticas públicas e suas 
interações com as instituições democráticas (direito, participação social, controle, atuação do Con-
gresso Nacional, partidos políticos, movimentos sociais etc.) O projeto envolve três subcomponentes: 
a) a construção social da legalidade na administração pública; b) sensor da burocracia (indicadores); 
e c) pesquisas de opinião com burocratas federais (perfil, trajetórias e opiniões de servidores).

Justificativa: 
Na última década, o governo federal brasileiro recompôs sua força de trabalho em algumas áreas, 
estruturou novas carreiras e criou novos órgãos. No entanto, nossa compreensão sobre quem são, 
como pensam e como atuam estes atores burocráticos (servidores públicos, gestores comissionados, 
colaboradores externos etc.) é bastante limitada. A literatura nos campos do direito, da sociologia 
e da ciência política tem apontado para a influência destes atores na constituição das políticas pú-
blicas.

Metodologia: 
A pesquisa se valerá de metodologia mista, envolvendo procedimentos de coleta de dados como: 
surveys e pesquisas de opinião pública, entrevistas e observação in loco, os quais permitiram a 
descrição do perfil e atuação dos atores burocráticos em setores selecionados (estamos em fase de 
discussões sobre o plano amostral) e análises sobre os seus papéis e influência nas políticas públicas.
Além disso, a pesquisa envolverá a sistematização de informações documentais (a partir do DOU 
e outras publicações oficiais), por meio do desenvolvimento de aplicativo de extração automática 
e contínua de dados, para construção de indicadores e de um monitor (sensores) da atividade das 
burocracias federais.

Coordenador: 
ROBERTO ROCHA COELHO PIRES

Data de Início: 
01/01/2014 
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Data de Finalização: 
26/06/2015

Equipe:
ROBERTO ROCHA COELHO PIRES
FABIO COSTA MORAIS DE SA E SILVA

Produtos:
• TD: (Burocratas de médio escalão).
• TD: (Legalidade).
• Artigo em periódico Qualis B1, B2: (Burocratas médio escalão).
• Relatório institucional (publicado com editorial): (relatório legalidade).
• Apresentação (de artigo) em evento científico nacional: (Seminário Enap BME).

PROJETO P000313/2013 - POR UMA COOPERAÇÃO FEDERATIVA EQUALIZADORA

Objetivo: 
Oferecer subsídios para a organização de mecanismo de cooperação interfederativa com vistas à 
redução das desigualdades sociais e regionais. Pretende-se propor um anteprojeto de lei que ofereça 
bases normativas para operar os referidos mecanismos.

Justificativa: 
Os entes federados brasileiros apresentam grandes diferenças de capacidades técnico-administra-
tivas para executar políticas setoriais definidas pela União, que estabelecem normas e requisitos 
homogêneos, desconsiderando as heterogeneidades imperantes entre os entes. Ao tratar igualmente 
os desiguais, as políticas nacionais cooperam para a permanência das desigualdades. É necessário, 
estabelecer bases para a cooperação interfederativa que reconheça essas diferenças e permita com-
pensá-las.

Metodologia: 
Estabelecer uma tipologia para os entes federados que evidencie as diferentes capacidades téc-
nico-administrativas. Identificar nas normas gerais das políticas nacionais os principais elementos 
impeditivos da satisfatória execução descentralizada. Propor as alterações que se mostrem capazes 
de superar o problema. Estruturar o anteprojeto de lei.

Coordenador: 
RONALDO COUTINHO GARCIA

Data de Início: 
06/01/2014 

Data de Finalização: 
30/06/2015

Equipe:
RONALDO COUTINHO GARCIA
CONSTANTINO CRONEMBERGER MENDES

Produtos:
• TD 
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
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PROJETO P000326/2013 - ETNOGRAFIA INSTITUCIONAL DO IPEA

Objetivo: 
A etnografia institucional do Ipea objetiva conhecer os valores, os simbolismos, os comportamentos e 
os rituais dominantes entre os servidores do instituto. Fará uma reconstrução da história institucional, 
de sua inserção e contribuições ao processo de governar, bem identificará a teia de relações tecida 
ao longo do tempo. Será um subsídio para a construção de bases para o futuro institucional e um 
importante instrumento para a gestão da vida cotidiana do instituto.

Justificativa: 
O Ipea já completou 50 anos de existência. Passou por consideráveis transformações e viveu várias 
trajetórias institucionais. A maioria dos servidores não tem mais do que 15 anos de casa. Uma par-
cela expressiva dos TP ingressou há quatro anos e não dispõem da experiência e do conhecimento 
dessa trajetória. Um estudo histórico-etnográfico que apresente o Ipea oculto ao Ipea aparente é 
condição crucial para o fortalecimento institucional do Ipea real.

Metodologia: 
A pesquisa combinará etnografia (observação e entrevistas), análise histórica e levantamentos qua-
litativos e quantitativos sobre o Ipea, valendo-se da etnografia multilocalizada, tendo em vista o ins-
tituto possuir a representação no Rio de Janeiro, além da sede em Brasília. Apoiar-se-á na Memória 
Técnica do instituto, de sua produção editada, de matérias publicada pela mídia, da percepção de 
atores externos e na repercussão alcançada pela produção institucional.

Coordenador: 
RONALDO COUTINHO GARCIA

Data de Início: 
02/01/2014 

Data de Finalização: 
15/01/2016

Equipe:
RONALDO COUTINHO GARCIA
FABIO COSTA MORAIS DE SA E SILVA
JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO JUNIOR

Produtos:
• Organização ou edição de livro (por volume).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).

PROJETO P000332/2013 - COMISSÃO DE ÉTICA DO IPEA

Objetivo: 
Cumprir o disposto na legislação pertinente às comissões de ética do Poder Executivo Federal e, em 
especial, a Resolução nº 10 da Comissão de Ética Pública e o Código de Ética do Ipea.
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Justificativa: 
A atual Comissão de Ética do Ipea foi nomeada por Portaria Ipea nº 190, de 15 de outubro de 2014, 
com substituição dos membros Leonardo de Araújo Silva e Paulo de Tarso Frazão Soares Linhares.
A Comissão de Ética Pública determina, por meio de sua Resolução nº 10, de 29 de setembro de 
2008, as competências, atribuições e procedimentos das comissões de ética pertencentes ao Sistema 
de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal. Logo, é preciso dar seguimento de forma planejada 
às atividades da CE/Ipea.

Metodologia: 
Leituras, discussões, reuniões e elaboração de documentos diversos (relatórios, pareceres, propostas 
etc.).

Coordenador: 
MAURÍCIO MOTA SABOYA PINHEIRO

Data de Início: 
02/01/2014 

Data de Finalização: 
31/08/2017

Equipe:
MAURÍCIO MOTA SABOYA PINHEIRO
RENATO LOES MOREIRA
MILENA KARLA SOARES CABRELLI
MAURO ODDO NOGUEIRA
VANESSA GAPRIOTTI NADALIN

Produtos:
• Ministrar treinamento/capacitação: Curso de Gestão da Ética da Comissão de Ética Pública, 

realizado anualmente em setembro/outubro. Meta: treinar pelo menos dois membros da CE/
Ipea em gestão da ética pública.

• Proposta de novo Código de Ética do Ipea.
• Organização de seminário nacional - um seminário, com autoridades, especialistas e acadê-

micos convidados - sobre a ética no serviço público brasileiro.
• Elaborar Regimento Interno da Comissão de Ética do Ipea.
• Melhoria da infraestrutura física da Comissão de Ética do Ipea.
• Reuniões com a administração do Ipea.
• Estudos de monitoramento de riscos de desvios éticos no Ipea.
• Sistemas de informação, aplicativos portais, sítios e produtos correlatos (complexidade mé-

dia): revisão da página da Comissão de Ética.

PROJETO P00055/2014 - CRIME ORGANIZADO, DELITO E MALFEITOS DE COLARINHO 
BRANCO

Objetivo: 
Descrever, em um panorama introdutório, a natureza e os problemas do crime organizado e dos deli-
tos e malfeitos de colarinho branco. Identificar características proeminentes, mecanismos e formas de 
atuação típicas associadas às operações das organizações criminosas e às operações de indivíduos 
envolvidos em transgressões de colarinho branco.
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Justificativa: 
Contribuir para reflexões sobre políticas públicas de prevenção e combate do crime organizado, dos 
crimes e das infrações de colarinho branco, particularmente no que interessa às políticas de regula-
mentação de setores e mercados, de combate à corrupção e de defesa do consumidor.

Metodologia: 
Serão feitos levantamento e retrospectiva dos estudos técnicos existentes na literatura especializa-
da, incluindo Thomas Schelling, R. T. Naylor, G. Fiorentini e Sam Peltzman, David McClinton, Ignacio 
Cano, David Friedrichs, Peter Reuter, Paul Blumberg, Wright Mills, R. W. Anderson, Marshall Clinard 
e Peter Yeager.

Coordenador: 
VALDIR RAMALHO DE MELO

Data de Início: 
22/07/2014
 

Data de Finalização: 
22/07/2015

Equipe:
VALDIR RAMALHO DE MELO

Produtos:
• TD: Aspectos do crime organizado: uma introdução
• Conceituação de crime organizado; conceito estreito e o conceito legal brasileiro; crime 

organizado como fenômeno histórico; organização criminosa como empresa; máfia; o caso 
dos anos 1920 nos Estados Unidos; o caso da Home-Stake Production (início e expansão; 
ruídos em meio ao sucesso; o colapso; comentário).

• TD: Aspectos de delitos e malfeitos de colarinho branco: uma introdução
• Conceituação de crime de colarinho branco; tipologia de crime de colarinho branco; concei-

tos distinguíveis, vida real amontoada; vítimas e objetivo do delito; malfeitos de colarinho 
branco; casos de delitos ou malfeitos de colarinho branco (malfeitos industriais; importação 
tóxica; crime ocupacional de corrupção; crime ocupacional financeiro; e predadores entre 
comerciantes).

PROJETO P00063/2014 - PERFIL DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS BRASILEIRAS

Objetivo: 
Contribuir com a Senad na montagem de um sistema de avaliação do desempenho das Comunida-
des Terapêuticas enquanto dispositivos de atendimento a pessoas com transtornos decorrentes do 
uso abusivo de substâncias psicoativas.

Justificativa:
Considerando tratar-se de medida de política pública inovadora, e de vigência ainda recente, neces-
sita a Senad de reunir informações sobre essas Comunidades e suas práticas, que lhe permitam a 
montagem de um sistema para avaliação e monitoramento dos seus resultados.
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Metodologia: 
Para a construção de um “perfil das comunidades terapêuticas”, propõe-se a realização de pesquisa 
com metodologia mista (quantitativa e qualitativa) em duas etapas.
A primeira etapa se constituirá da montagem de um cadastro ampliado das Comunidades Terapêu-
ticas que constam de cadastro organizado pela Senad, bem como da realização de um survey sobre 
uma amostra extraída deste cadastro.
A segunda etapa da pesquisa consistirá de investigação qualitativa, com uso de método de pesquisa 
de campo intensiva, próprio da tradição antropológica, a ser realizada entre janeiro e junho de 2015. 
Propõe-se neste momento investigar entre seis e oito CTs, tendo em vista conhecer suas práticas em 
busca da recuperação de pessoas com transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas.

Coordenador: 
MARIA PAULA GOMES DOS SANTOS

Data de Início: 
01/08/2014 

Data de Finalização: 
02/01/2016

Equipe:
MARIA PAULA GOMES DOS SANTOS
ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA

Produtos:
Relatório gerencial para a Senad.
Relatório institucional (publicado com editorial): relatório final para publicação.
Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea: TC Ipea/Senad.
Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e deposi-
tadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média): Base de dados sobre as comuni-
dades terapêuticas.

PROJETO P00105/2014 - ASSESSORIA AO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL – CDES

Objetivo: 
Colaboração e participação no processo de Planejamento Estratégico do Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico e Social - CDES 2015-16.

Justificativa: 
Ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), conforme a Lei nº 10.683, que o criou 
em 28 de maio de 2003, “compete assessorar o Presidente da República na formulação de políticas 
e diretrizes específicas, e apreciar propostas de políticas públicas, de reformas estruturais e de desen-
volvimento econômico e social que lhe sejam submetidas pelo Presidente da República, com vistas 
na articulação das relações de governo com representantes da sociedade”.

Metodologia: 
Elaboração de texto-base que servirá de subsídio para oficina a ser realizada pela SEDES/CDES. A 
finalidade do texto é provocar questionamentos e estimular reflexões críticas sobre a situação atual 
e o futuro do CDES, proporcionando discussões sobre as reformas, ajustes e aprimoramentos neces-
sários e possíveis para o seu fortalecimento institucional.
Participação na oficina com membros de comitês-gestor do CDES (atuais e anteriores), da Secretaria 
Executiva do CDES (atuais e anteriores), especialistas e demais convidados.
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Coordenador: 
ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE

Data de Início: 
15/09/2014 

Data de Finalização: 
28/02/2015

Equipe:
ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE
ROBERTO ROCHA COELHO PIRES
RONALDO COUTINHO GARCIA
JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO JUNIOR

Produtos:
• Artigo em boletim periódico do Ipea.
• Representação do Ipea junto a outras instituições.

PROJETO P00124/2014 - POLÍTICA E PLANEJAMENTO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO

Objetivo: 
Identificar e mobilizar elementos para uma economia política do planejamento governamental bra-
sileiro no século XXI. Analisar e interpretar transformações na administração pública federal, desde 
2003, em áreas estratégicas do governo brasileiro, identificando avanços e obstáculos, a fim de ex-
trair elementos para qualificar o debate e subsidiar a reflexão para outro tipo de reforma do Estado 
no Brasil do século XXI.

Justificativa: 
O planejamento governamental no Brasil tem conhecido ao longo das últimas cinco décadas um 
movimento pendular de retrocessos e avanços. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu diretrizes 
e determinações para o processo de planejamento que, passados 26 anos, continuam a demandar 
regulamentações. No entanto, quais iniciativas estão sendo adotadas no âmbito da administração 
pública com vistas a dotar o aparelho administrativo do Estado das capacidades necessárias para os 
desafios que se colocam?

Metodologia: 
Numa abordagem comparativa entre os diferentes setores ou áreas programáticas, o projeto será 
conduzido por meio da análise de dados documentais e quantitativos, como também por meio de 
entrevistas com gestores públicos de alto e médio escalão da Administração Federal. Pretende-se 
identificar e avaliar as estruturas, processos e instrumentos de gestão adotados em áreas programá-
ticas estratégicas do governo federal (social, infraestrutura, ambiental, econômica etc.).

Coordenador: 
JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO JUNIOR

Data de Início: 
29/10/2014 

Data de Finalização: 
31/01/2017
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Equipe:
JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO JUNIOR
ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE
ROBERTO PASSOS NOGUEIRA
RONALDO COUTINHO GARCIA

Produtos:
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Artigo para Bapi.
• Organização ou edição de livro (por volume).

PROJETO P00191/2014 - PROBLEMAS DE AÇÃO COLETIVA E INSTITUIÇÕES PARA O 
DESENVOLVIMENTO

Objetivo: 
Recorrendo à análise estratégica de problemas de carência de ação coletiva, identificar orientações 
e procedimentos institucionais e culturais para a formulação, execução e monitoramento das polí-
ticas públicas e da política de desenvolvimento. Assim, contribuindo para fortalecer as capacidades 
estatais.

Justificativa:
 Diversas políticas públicas almejam melhorar os mecanismos sociais que formam a estrutura de si-
tuações com problemas de carência de ação coletiva, buscando estimular e promover a ação coletiva. 
Muitas vezes, tais mecanismos são modificados ou canalizados por meio de criação ou aperfeiçoa-
mento de instituições em sentido amplo, que incluem organizações, instituições em sentido estrito 
(como práticas, emblemas e normas formais), costumes e crenças sociais.

Metodologia: 
O trabalho de pesquisa se fará com base nos estudos técnicos existentes que apliquem análise es-
tratégica a problemas de políticas públicas. Dentre estas, dando-se ênfase inicialmente a questões 
de delitos e malfeitos de colarinho branco, corrupção e o papel da ética em cultura organizacional. A 
análise estratégica de problemas de carência de ação coletiva é, entre outros, um enfoque inspirador 
e frutífero de reflexões sobre formulação e avaliação de políticas públicas.

Coordenador: 
VALDIR RAMALHO DE MELO 

Data de Início:
02/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
VALDIR RAMALHO DE MELO

Produtos:
• TD: Lições de uma experiência de política pública de proibição nacional.
• Objetivo: retirar lições sobre a experiência de proibição de bebidas alcoólicas nos Estados 

Unidos a respeito de quão exigente uma lei pode ser e em que condições pode dar errado 
ou certo.

• TD: Corrupção: um panorama introdutório do problema.
• Objetivo: iniciar a produção de conhecimento aplicável à formulação de políticas de preven-

ção e enfrentamento do problema de corrupção.
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• Nota técnica ou position paper: Conjecturas educadas e estudos de caso na fundamentação 
de propostas para políticas públicas.

• Objetivo: defender métodos alternativos à dicotomia trabalho empírico - trabalho teórico, 
propondo que a análise de estudos de casos e a elaboração de conjecturas educadas ou 
juízos factuais têm uma contribuição a dar.

PROJETO P00213/2014 - O MERCADO DE PLANOS DE SAÚDE: UMA COMPARAÇÃO 
BRASIL, CHILE E MÉXICO

Objetivo:
i) Descrever, analisar e comparar a estrutura e a dinâmica do mercado de planos de saúde no Brasil, 
Chile e México.
ii) Apontar os efeitos da internacionalização do mercado e possíveis impactos sobre o mix público/
privado nos respectivos sistemas de saúde.

Justificativa: 
Não sabemos exatamente o que acontece nesses países, mas, no Brasil, há um padrão de competição 
concentrado e diferenciado, cujo perfil oligopolista favorece o aumento dos prêmios. Esse padrão 
compromete o custo e a qualidade da atenção médica; aumenta o gasto dos empregadores com 
salários indiretos; inibe a expansão da rede; pressiona a remuneração dos prestadores médico-hos-
pitalares; e adota práticas gerenciais de ajustamento de risco – que prejudica a cobertura de doentes 
crônicos e idosos.

Metodologia: 
Hipóteses de trabalho a serem verificadas:
i) na literatura, há quem analise que a existência de extenso número de usuários na carteira dos 
planos de saúde garantiria melhor atendimento, cobertura e preço;
ii) a regulamentação cria, paradoxalmente, bases institucionais que favorecem a concentração, cen-
tralização e internacionalização do mercado de planos de saúde, tornando sua organização e seu 
processo de formação de preços menos suscetível à regulação do Estado; e
iii) esse padrão de competição fragiliza a capacidade regulatória do governo para atenuar o primado 
do lucro e da radicalização da seleção de riscos presentes na dinâmica de acumulação capitalista dos 
planos – que prejudica tanto o consumidor quanto o prestador médico-hospitalar.

Coordenador: 
CARLOS OCTÁVIO OCKÉ REIS

Data de Início:
05/01/2015 

Data de Finalização: 
21/12/2015

Equipe:
CARLOS OCTÁVIO OCKÉ REIS

Produtos:
• TD.
• Artigo em periódico Qualis A1, A2.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno).
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CIPAF – COORDENAÇÃO DE INSTITUIÇÕES POLÍTICAS, PARTICIPAÇÃO 
E FEDERALISMO

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 ve-
rificar a relação entre burocracia de carreira e taxa de execução orçamentária, em diferentes áreas 
de governo.

Justificativa: 
A pesquisa permitirá compreender o papel de critérios político-partidários na formação da alta bu-
rocracia federal.
Pretende-se que as informações reunidas permitam compreender:
i) o espaço dos partidos políticos na formulação das políticas federais;
ii) o papel da divisão dos cargos na construção de coalizões governativas majoritárias; e
iii) o papel que a rotatividade dos cargos e os padrões de ocupação (políticos, técnicos etc.) exercem 
sobre o ciclo das políticas públicas.

Metodologia: 
i) análise quantitativa a partir 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, organiza dados de nomeados para DAS e respectivas filiações partidárias;
ii) 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; e 
iii) dois estudos de caso (dois ministérios), visando comparar origem, reprodução/mudança das bu-
rocracias em dois diferentes ministérios.

Coordenador: 
FELIX GARCIA LOPEZ JÚNIOR

Data de Início:
02/01/2014 

Data de Finalização: 
15/08/2015

Equipe:
FELIX GARCIA LOPEZ JÚNIOR
ACIR DOS SANTOS ALMEIDA
ANTÔNIO ERNESTO LASSANCE DE ALBUQUERQUE JUNIOR

Produtos:
• Artigo em periódico Qualis A1, A2: Artigo analisando o efeito de diferentes variáveis políti-

cas e institucionais sobre as taxas de rotatividade nos cargos DAS.
• Organização ou edição de livro (por volume): Organização de um livro que apresente, de 

forma orgânica, os resultados das 5 pesquisas conduzidas no âmbito do projeto, que se 
iniciou em 2013.
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• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas 
e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média): 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).

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 efetivida-
de 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, se-
rão 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 De-
putados 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 a estabilidade da lei.
• Artigo em periódico Qualis A1, A2: Artigo avaliação do impacto do uso da MP sobre o or-

çamento.
• Artigo em periódico Qualis A1, A2: Artigo avaliação do impacto do uso da MP sobre a es-

tabilidade da lei.
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PROJETO P0064/2013 - BASES DO FINANCIAMENTO, CONTROLE E ATUAÇÃO DAS 
ORGANIZAÇÕES CIVIS NO BRASIL

Objetivo:
i) Construir e unificar bases de dados federais disponíveis sobre financiamento público e privado das 
organizações da sociedade civil (OSC);
ii) ampliar e unificar informações do item 1 em um mapa georreferenciado com informações sobre 
OSCs no Brasil; e iii) organizar, transferir e disponibilizar as informações organizadas em um portal 
próprio no Ipea (eventualmetne, IpeaData).

Justificativa: 
SG/PR e Ipea têm articulado esforços integrar dados sobre o perfil de financiamento e atuação das 
OSCs no Brasil. Este projeto pretende tentar unificar 22 diferentes bases de dados de modo reunir 
informações ainda indisponíveis (doações a OSCs realizadas por pessoas físicas e jurídicas e informa-
ções dispersas em ministérios e governos subnacionais), visando construir um mapa de informações, 
com alimentação permanente, sobre o universo das OSCs no Brasil.

Metodologia:
i) extrair, dar tratamento e integrar diferentes bases de dados orçamentárias e não orçamentárias 
relativas às OSCs (Ministério da Justiça, Ministério da Fazenda, Senado Federal, bases subnacionais);
ii) desenvolver algoritmos de autoclassificação dos objetivos dos convênios celebrados com o Estado 
(SICONV); e
iii) desenho de programas de unificação das bases OSCs ao IpeaMapas.

Coordenador: 
FELIX GARCIA LOPEZ JÚNIOR

Data de Início:
10/02/2014 

Data de Finalização: 
15/10/2015

Equipe:
FELIX GARCIA LOPEZ JÚNIOR

Produtos:
• Organização de oficina de trabalho: oficina de trabalho entre órgãos governamentais para 

definir os termos da cessão e integração dos dados individuais dos ministérios no MAPA 
das ONGs.

• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa): Integração de bases 
de dados (ausentes do SICONV) sobre cooperação entre Estado e OSCs ministeriais relativas 
aos convênios.

PROJETO P0063/2013 - GOVERNANÇA, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO: 
ARRANJOS INSTITUCIONAIS DO ESTADO BRASILEIRO

Objetivo: 
Contribuir para a qualificação do debate público sobre o desenvolvimento do país e da ação do Esta-
do, 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; e produzir diagnósti-
cos sistemáticos sobre os principais problemas que impactem a agenda prioritária do Estado federal.
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Justificativa:
O projeto se justifica por estar alinhado ao planejamento estratégico do Ipea. Busca oferecer diag-
nósticos 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 Execu-
tivo 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: 
ANTÔNIO ERNESTO LASSANCE DE ALBUQUERQUE JUNIOR

Data de Início: 
02/01/2014 

Data de Finalização: 
01/12/2015

Equipe:
ANTÔNIO ERNESTO LASSANCE DE ALBUQUERQUE JUNIOR
FELIX GARCIA LOPEZ JÚNIOR
ACIR DOS SANTOS ALMEIDA
JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO JUNIOR
DANILO SANTA CRUZ COELHO
CONSTANTINO CRONEMBERGER MENDES
FABIO COSTA MORAIS DE SA E SILVA
RONALDO COUTINHO GARCIA

Produtos:
• TD.
• TD.
• Organização ou edição de periódico do Ipea.
• Organização ou edição de periódico do Ipea.
• Relatório institucional.
• Relatório institucional.
• Relatório institucional.
• Relatório institucional.
• Relatório institucional.
• Relatório institucional.
• Relatório institucional.
• Relatório institucional.
• Relatório institucional.
• Relatório institucional.
• Relatório institucional.
• Relatório institucional.



107Plano de Trabalho Ipea 2015

PROJETO P0081/2013 - EFETIVIDADE DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO BRASIL

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: 
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 qualitati-
vos (análise documental e entrevistas). Em um segundo momento, de modo a complementar a aná-
lise, 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.
Em agosto de 2014 o projeto possui os seguintes itens: 
i) pesquisa efetividade das conferências nacionais;
ii) texto de estudos bibliográficos; iii) apresentações;
iv) site participação em foco; v) texto para o MDS; e
vi) publicações externas.

Coordenador: 
JOANA LUIZA OLIVEIRA ALENCAR

Data de Início: 
02/01/2014 

Data de Finalização: 
03/12/2015

Equipe:
JOANA LUIZA OLIVEIRA ALENCAR
ROBERTO ROCHA COELHO PIRES

Produtos:
• Texto para Discussão sobre efetividade das conferências (foco: modelo de conferência como 

processo) - em agosto de 2014 em andamento = 20%.
• Textopara Discussão sobre movimentos sociais escrito por Roberto da Silva Rocha.
• TD derivado de pesquisa que analise a dimensão da efetividade das conferências: aprendi-

zado democrático, conforme consta no projeto proposto.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Efetividade das instituições participativas 

no Brasil.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Metodologias participativas adotadas em 

instâncias de participação.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Pesquisa sobre participação e aprendizado 

democrático em conselhos gestores.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Pesquisa sobre participação e aprendizado 

democrático em conferências nacionais.
• Manutenção do site participação em foco. Acesse: www.ipea.gov.br/participacao/, para di-

vulgar os trabalhos da área.
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PROJETO P000237/2013 - MANUAL DE APOIO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NOS 
MUNICÍPIOS

Objetivo: 
O projeto objetiva, em primeiro lugar, identificar os fatores críticos de sucesso dos programas fede-
rais, cuja mobilização de recursos sugere maior impacto sobre as condições de vida da população em 
municípios marcados pela fragilidade da administração pública. Em segundo lugar, procura, também, 
avaliar tais fatores críticos com vistas à apresentação de recomendações de políticas públicas aos 
gestores dos programas e aos governos municipais.

Justificativa: 
Atualmente, o governo federal apoia mais de duzentos programas cuja implementação é realizada 
por governos municipais. Embora tais programas sejam submetidos a avaliações periódicas, não 
há um esforço sistemático de caracterização geral de seus fatores condicionantes e recorrentes de 
sucesso. Além disso, essa caracterização torna-se ainda mais relevante nos casos dos municípios 
marcados por administrações com graus relativamente maiores de fragilização.

Metodologia: 
I) Identificação e caracterização dos programas federais pertinentes.
II) Identificação e caracterização dos casos dos municípios marcados por administrações 

com graus relativamente maiores de fragilidade. 
III) Identificação e caracterização dos fatores críticos associados ao sucesso dos programas 

federais nos municípios. 
a. Estudos de pesquisas já realizadas com avaliações dos programas.
b. Entrevistas com gestores municipais. 
c. Entrevistas com gestores federais.

Coordenador:
ROBERTO PIRES MESSENBERG

Data de Início:
02/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
ROBERTO PIRES MESSENBERG
PAULO DE TARSO FRAZÃO SOARES LINHARES

Produtos:
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Artigo no Boletim de Análise político-institucional.
• Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas).
• Capítulo de livro do Ipea: Primeira versão do manual de apoio dos programas federais nos 

municípios.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 

diretoria.
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PROJETO P000290/2013 - BOLETIM DE ANÁLISE POLÍTICO INSTITUCIONAL

Objetivo: 
O Boletim de Análise Político-Institucional é uma publicação semestral que pretende ter um formato 
leve, com textos curtos e linguagem acessível. A depender da demanda por publicação e da anuência 
do Conselho editorial, poderá ser elaborada uma edição extraordinária a cada ano. A publicação 
reflete a diversidade de áreas temáticas presentes na diretoria.

Justificativa:
Tem como finalidade divulgar os trabalhos da Diest e fomentar o debate a respeito da dimensão 
política e institucional do desenvolvimento.

Metodologia:
Um texto na seção opinião. A seção Opinião é voltada à publicação de textos em que autores convi-
dados manifestam seus pontos de vista particulares sobre os diversos temas da pauta político-insti-
tucional do desenvolvimento. 
Três textos de reflexões sobre o desenvolvimento. A seção Reflexões para o Desenvolvimento tem 
como objetivo apontar novos temas para o debate, bem como analisar políticas públicas e processos 
político-institucionais em vigor, a partir de da bagagem de pesquisa dos TPPs e colaboradores.
Cinco textos na seção notas de pesquisa. A seção Notas de Pesquisa é destinada a comunicar bre-
vemente resultados preliminares ou conclusivos de estudos conduzidos pelos técnicos da Diest e 
colaboradores.

Coordenador: 
JOANA LUIZA OLIVEIRA ALENCAR

Data de Início:
01/01/2014 

Data de Finalização: 
05/12/2015

Equipe:
JOANA LUIZA OLIVEIRA ALENCAR
MARIA BERNADETE GOMES PEREIRA GUTIERREZ
ROBERTO PIRES MESSENBERG
RUTE IMANISHI RODRIGUES
LUSENI MARIA CORDEIRO DE AQUINO
ANTÔNIO ERNESTO LASSANCE DE ALBUQUERQUE JUNIOR
CONSTANTINO CRONEMBERGER MENDES
MARIA PAULA GOMES DOS SANTOS
ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE

Produtos:
• Organização de Boletim Ipea.

PROJETO P00195/2014 - EFEITOS ESPERADOS DA REFORMA POLÍTICA

Objetivo:
Identificar na literatura argumentos e evidências empíricas sobre os efeitos esperados dos principais 
aspectos que compõem as propostas vigentes de reforma política, particularmente as mudanças das 
regras dos sistemas eleitoral e partidário.
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Justificativa:
Trata-se de tema que faz parte da agenda de reformas da presidenta da República, mas sobre o qual 
existe muita controvérsia a respeito das consequências esperadas das mudanças propostas.

Metodologia: 
Como se trata apenas de revisão da literatura científica sobre o assunto, não há uma metodologia.

Coordenador: 
ACIR DOS SANTOS ALMEIDA

Data de Início: 
26/01/2015 

Data de Finalização: 
30/06/2015

Equipe:
ACIR DOS SANTOS ALMEIDA

Produtos:
• Nota técnica ou position paper: Nota sobre os efeitos esperados da reforma política.

PROJETO P00197/2014 - DESIGUALDADE E DEMOCRACIA NA AMÉRICA LATINA

Objetivo: 
Entender a relação entre desigualdade econômica, políticas redistributivas e estabilidade política, 
nas democracias da América Latina, a partir dos anos 2000.

Justificativa: 
A questão da consolidação da democracia na América Latina voltou a ser uma preocupação central 
após várias ocorrências de instabilidade política que sucederam a implementação de fortes políticas 
redistributivas por governos de esquerda, principalmente em Bolívia, Equador e Venezuela. 
1) Por que alguns governos de esquerda adotaram políticas redistributivas mais intensas que outros? 
2) Quais as implicações dessas políticas redistributivas para a consolidação da democracia?

Metodologia: 
O estudo será desenvolvido em duas etapas. Na primeira, buscar-se-á na literatura as interpretações 
teóricas e a evidência empírica sobre a relação entre: 1) desigualdade e redistribuição; e 2) desigual-
dade e democracia. Na segunda, avaliar-se-á em que medida as relações documentadas na literatura 
ajudam a explicar a experiência recente das democracias latino-americanas. Para tanto, serão reali-
zados estudos histórico comparativos de países selecionados.

Coordenador:
ACIR DOS SANTOS ALMEIDA

Data de Início:
26/01/2015 

Data de Finalização: 
30/11/2016

Equipe:
ACIR DOS SANTOS ALMEIDA
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Produtos:
• TD: Desigualdade e democracia na AL: uma discussão teórica.
• TD: Desigualdade e democracia na AL: a evidência recente.

PROJETO P00198/2014 - PADRÕES ALIMENTARES E MEIO AMBIENTE: UMA ANÁLISE 
ENTRE AS MACRORREGIÕES BRASILEIRAS

Objetivo: 
Confrontar as implicações ambientais de diferentes padrões alimentares - neste caso, entre as cinco 
macrorregiões brasileiras.

Justificativa: 
As implicações ambientais do consumo alimentar são inequívocas. Reconhece-se, no entanto, que 
entre ele e o meio natural, existem fatores intervenientes, mediadores, capazes de tanto majorar, 
como minorar, sua influência. Dentre os existentes, os padrões ou hábitos alimentares ocupam posi-
ção privilegiada, fato que, no decorrer da investigação, pretendemos demonstrar.

Metodologia: 
Para a realização da tarefa, confrontamos, via dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 
2008/2009), a pauta alimentar das cinco macrorregiões brasileiras, extraindo as conclusões de dois 
indicadores: Ecological Footprint ou Pegada Ecológica (PE), de onde se obteve a área necessária 
à produção dos itens consumidos e à absorção dos dejetos gerados; e Water Footprint ou Pegada 
Hídrica (PH), de onde se obteve a volumetria virtual ou indireta (água, como insumo produtivo), com 
objetivo similar ao anterior.

Coordenador:
CAMILLO BASSI

Data de Início:
02/02/2015 

Data de Finalização: 
04/12/2015

Equipe:
CAMILLO BASSI

Produtos:
• TD.

PROJETO P00200/2014 - A EXECUÇÃO DE ALTERNATIVAS PENAIS NO DISTRITO 
FEDERAL

Objetivo: 
O objetivo é produzir um estudo sobre a execução de alternativas penais no Distrito Federal. As infor-
mações levantadas junto aos sentenciados, suas famílias, membros de entidades que colaboram no 
caso de prestação de serviços à comunidade e os próprios profissionais da Central de Penas e Medi-
das Alternativas serão organizadas e analisadas, obtendo-se ao final um relatório com o diagnóstico 
sobre o que a pena significa para esses atores.

Justificativa: 
Os resultados serão utilizados para a construção de propostas de política no campo das alternativas 
penais.
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Metodologia:
Compreende um levantamento qualitativo, envolvendo técnicas de entrevista e observação direta, 
que verifique as percepções e avaliações dos envolvidos com as alternativas penais. Avaliar-se-á, 
a partir das informações coletadas, as alternativas penais enquanto punição, inserção social e re-
paração social. Para isso a equipe, a partir dos contatos estabelecidos com o auxílio do serviço de 
Assistência Psicossocial da Vepema e do TJDFT, fará visitas às instituições parceiras da Vepema na 
implementação das penas, realizará entrevistas com sentenciados e com os demais atores envolvidos 
ou afetados de alguma forma pela aplicação das alternativas penais.

Coordenador:
ALMIR DE OLIVEIRA JUNIOR

Data de Início:
02/02/2015 

Data de Finalização: 
01/02/2016

Equipe:
ALMIR DE OLIVEIRA JUNIOR
HELDER ROGERIO SANT’ANA FERREIRA
JOANA LUIZA OLIVEIRA ALENCAR

Produtos:
• Artigo em boletim periódico do Ipea: nota de pesquisa, comunicando metodologia e resul-

tados parciais, no Boletim de Análise Político-Institucional da Diest.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório final dos resultados (para publi-

cação na íntegra).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Evento em conjunto com a Escola do Judiciário do TJDFT para divulgação e debate dos 
resultados da pesquisa.

PROJETO P00003/2015 - MAPA DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: 
APRIMORAMENTO, NOVAS FUNCIONALIDADES E INTEGRAÇÃO DE BASES

Objetivo: 
Levar adiante cooperação com a Secretaria Geral da Presidência da República para aprimorar e 
consolidar o Mapa das Organizações da Sociedade Civil (hospedado e gerido pelo Ipea), por meio 
da execução de atividades previstas em Termo de Execução Descentralizada 07/2014 (processo 
00030.001126/2014-8), publicado no DOU em 24/12/12014. Este Mapa será utilizado como uma 
das fontes oficiais de divulgação das atividades desenvolvidas entre OSCs e governo federal, com 
previsão na Lei no 13.019/2014.

Justificativa:
É preciso um instrumento de transparência da cooperação Estado/OSCs. Este Mapa permitirá o con-
trole da população sobre os montantes de recursos destinados a cada OSC pelo poder público fede-
ral e acessar informações sobre a própria organização. Ao incorporar outras funcionalidades, o Mapa 
será fonte relevante de consulta das próprias OSCs para formularem novos projetos. Como fonte de 
informações sistemáticas e atualizadas, o Mapa incentivará novas pesquisa no sobre o tema.

Metodologia: 
O projeto será executado por meio de cooperação entre equipes dos IpeaMapas, IpeaData e CGTI. 
Um dos principais objetivos deste projeto é permitir, ao aprimorar e ampliar o volume de dados sobre 



113Plano de Trabalho Ipea 2015

OSCs disponibilizados no Mapa, integrar outras bases de dados já disponíveis no Ipea e permitir 
consultar mais amplas aos usuários.

Coordenador: 
FELIX GARCIA LOPEZ JÚNIOR

Data de Início: 
02/02/2015 

Data de Finalização: 
31/03/2017

Equipe:
FELIX GARCIA LOPEZ JÚNIOR
ERIVELTON PIRES GUEDES
MARCO AURELIO COSTA
EDVALDO NOLETO PERNA FILHO

Produtos:
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de oficina de trabalho.
• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 

depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta).
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta).
• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade alta).
• Dides - Equipamentos e serviços de TI (complexidade baixa).
• Dides - Equipamentos e serviços de TI (complexidade média).
• Dides - Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta).

PROJETO P00019/2015 - SEMINÁRIOS DIEST 2015

Objetivo: 
Discutir projetos, estudos e pesquisas produzidos no âmbito da Diest ou que sejam de interesse dela.

Justificativa: 
Aprimoramento da produção institucional da Diest.

Metodologia: 
Seminários periódicos com a participação do corpo técnico da Diest e eventuais convidados.

Coordenador:
ACIR DOS SANTOS ALMEIDA

Data de Início:
02/03/2015 

Data de Finalização: 
30/11/2015

Equipe:
ACIR DOS SANTOS ALMEIDA
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Produtos:
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação 

da diretoria.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação 

da diretoria.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação 

da diretoria.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação 

da diretoria.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação 

da diretoria.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação 

da diretoria.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação 

da diretoria.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação 

da diretoria.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação 

da diretoria.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação 

da diretoria.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação 

da diretoria.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação 

da diretoria.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação 

da diretoria.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação 

da diretoria.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação 

da diretoria.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação 

da diretoria.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação 

da diretoria.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação 

da diretoria.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação 

da diretoria.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação 

da diretoria.

PROJETO P00035/2015 - DELEGAÇÃO MONITORADA? O PAPEL DA PRESIDÊNCIA 
INSTITUCIONAL, DOS PARTIDOS E DA ALTA BUROCRACIA NA DEFINIÇÃO DAS 
POLÍTICAS MINISTERIAIS NO BRASIL

Objetivo: 
Diagnosticar a efetividade dos instrumentos (dispositivos institucionais, quadros da burocracia, ins-
trumentos legais entre outros) de coordenação e controle interministerial das políticas públicas for-
muladas no Executivo (antes destas iniciarem o processo de tramitação no Legislativo).
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Justificativa: 
Compreender os atores efetivos e mecanismos por meio dos quais se definem as políticas, bem 
como os instrumentos de controle sobre seu teor exercido pela Presidência, é indispensável para 
aprofundar a compreensão sobre o exercício do governo, no nível federal, e as implicações das coali-
zões multipartidárias para o processo de formulação das políticas. Dessa forma, podemos saber que 
modelo decisório se aproxima mais de nosso presidencialismo de coalizão.

Metodologia: 
Análise de bases de dados de bancos legislativos, visando identificar os atores e etapas relevantes 
dos processos de formulação das políticas no interior do executivo, antes de enviadas à apreciação 
do Legislativo. Espera-se utilizar, em particular, as bases produzidas pela SAL e Suppar.

Coordenador: 
FELIX GARCIA LOPEZ JÚNIOR

Data de Início: 
13/04/2015 

Data de Finalização: 
21/12/2016

Equipe:
FELIX GARCIA LOPEZ JÚNIOR
ACIR DOS SANTOS ALMEIDA

Produtos:
• Texto para Discussão com resultado final, suscetível a refinamento, da pesquisa em tela.
• TD com resultados do estudo de caso sobre a origem política dos projetos propostos pelo 

ministério selecionado para análise.
• TD com resultados da pesquisa sobre mecanismos institucionais de coordenação e monito-

ramento de políticas pela Presidência Institucional.
• Artigo em boletim periódico do Ipea: artigo para o Bapi apresentando, de forma sumária, 

dos resultados da pesquisa.
• Artigo em periódico Qualis A1, A2: Artigo em periódico de ciência política, apresentando os 

principais achados da pesquisa.
• ACT com Plano de Trabalho: ACT com Plano de Trabalho especificando os termos da coope-

ração, entre SRI e Ipea.
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CJUSS - COORD. DE JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA

PROJETO P0033/2013 - BANCO NACIONAL DE AUTOS FINDOS DE AÇÕES TRABALHISTAS

Objetivo: 
Contribuição: avaliar as condições de acesso e propor indicadores para diagnóstico e avaliação dos 
sistemas de justiça.
Construir um banco nacional de autos findos de ações trabalhistas; calcular o custo e o tempo médio 
de duração das ações; determinar o quantitativo e a taxa de sucesso dos pedidos de reconhecimento 
de vínculo empregatício; e determinar a taxa de sucesso das execuções trabalhistas e das ações 
indenizatórias por acidente de trabalho.

Justificativa: 
A parceria com o Tribunal Superior do Trabalho representa uma oportunidade para que o Ipea produ-
za estudos sobre a Justiça do Trabalho, empregando métodos e técnicas desenvolvidos ao longo das 
pesquisas conduzidas sobre outros ramos do Poder Judiciário e contribuindo para a construção de 
bases de dados comparáveis entre as diferentes organizações do sistema de justiça. Permitirá, ainda, 
a produção de dados sobre mercado de trabalho e segurança do trabalhador.

Metodologia: 
Pesquisa nacional amostral de autos findos.

Coordenador: 
ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA

Data de Início: 
02/01/2014 

Data de Finalização: 
31/05/2015

Equipe:
ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA
ANDRE GAMBIER CAMPOS
BERNARDO ABREU DE MEDEIROS
LUCIANA MENDES SANTOS SERVO

Produtos:
• Nota técnica ou position paper: Nota técnica de documentação da base de dados.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório sobre custo e tempo.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório sobre vínculo.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório sobre acidentes.

PROJETO P0035/2013 - MOBILIZAÇÃO DO CONHECIMENTO NACIONAL EM PESQUISA 
EMPÍRICA EM DIREITO

Objetivo:
Articular uma rede nacional de pesquisa empírica em direito, promovendo diálogo entre grupos de 
pesquisa; desenvolvendo e aprimorando técnicas e métodos; disseminando conhecimento; formando 
recursos humanos; e prestando assessoria governamental e apoio técnico a outras diretorias do Ipea. 
Contribuição: construir metodologias e redes de execução de pesquisas de campo para avaliação e 
proposição de políticas públicas.
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Justificativa: 
A construção de instituições formais capazes de promover democraticamente o desenvolvimento 
requer a produção de conhecimento prévio sobre o seu real funcionamento, por meio de pesquisa 
empírica. Entretanto, a ciência brasileira é pouco desenvolvida em técnicas e métodos de pesquisa 
empírica em Direito, e o conhecimento que produz encontra-se disperso em vários pequenos centros 
de pesquisa, que não dialogam frequentemente entre si.

Metodologia: 
Construir uma plataforma web para interação entre grupos de pesquisa; apoiar a publicação da 
Revista Brasileira de Pesquisa Empírica em Direito; organizar o encontro de pesquisa empírica em 
direito; e fomentar a formação de quadros e a execução de pesquisas que façam avançar o conheci-
mento em técnicas e métodos de pesquisa empírica em direito.

Coordenador:
ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA

Data de Início:
02/01/2014 

Data de Finalização: 
20/09/2015

Equipe:
ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA
BERNARDO ABREU DE MEDEIROS
LUSENI MARIA CORDEIRO DE AQUINO

Produtos:
• Organização ou edição de periódico do Ipea: Revista Brasileira de Pesquisa Empírica em 

Direito, v. 2, n. 1.
• Organização ou edição de periódico do Ipea: Revista Brasileira de Pesquisa Empírica em 

Direito, v. 2, n. 2.
• Apresentação (de artigo) em evento científico internacional: Law and Society Association 

Annual Meeting - Seattle 2015.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): V 

Encontro de Pesquisa Empírica em Direito.
• Ministrar treinamento (4 horas): II Curso de Métodos e Técnicas de Pesquisa Empírica em 

Direito.

PROJETO P0044/2013 - AVALIAÇÃO DA NOVA LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS

Objetivo: 
Contribuição: Avaliar as condições de acesso e propor indicadores para o diagnóstico e avaliação do 
sistema de justiça.

Justificativa: 
Em 2006, entrou em vigor a nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. Embora existisse uma 
grande expectativa de que a nova lei viesse a melhorar o acesso das empresas ao crédito e reduzir o 
spread bancário. Não houve ainda qualquer avaliação que permita identificar se isso de fato ocorreu.

Metodologia:
Pesquisa nacional amostral de autos findos.
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Coordenador: 
ALEXANDRE SAMY DE CASTRO

Data de Início:
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/03/2016

Equipe:
ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHAALEXANDRE SAMY DE CASTRO
BERNARDO ABREU DE MEDEIROS
DANILO SANTA CRUZ COELHO

Produtos:
• TD: A Empresa falida no Brasil.
• TD: O processo falimentar no Brasil.
• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 

depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): RJ, SP, MS.
• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 

depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): RR, CE, PR.
• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 

depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): RO, AL, DF.
• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 

depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): PA, RN, ES.
• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 

depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): AC, MA, GO.
• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 

depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): AM, PE, RS.
• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 

depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): TO, PB, MT.
• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 

depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): BA, PI, MG.
• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade mé-

dia): Programa de recuperação de dados de diários oficiais.

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 desenvolvimen-
to de médio e longo prazo”. A partir daí a Coordenação de Justiça, Cidadania e Segurança Pública 
preparou o projeto.
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Metodologia: 
O projeto aplicará a metodologia de elaboração de cenários prospectivos. Nesse sentido, a metodo-
logia prevê: i) definição do plano de trabalho; ii) análise retrospectiva e da situação atual; iii) defini-
ção das sementes de futuro; iv) definição das condicionantes de futuro; v) geração de cenários; vi) 
testes de consistência, ajustes e disseminação; vii) análise dos cenários e definição de estratégias; e 
viii) 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
ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA
DANIEL RICARDO DE CASTRO CERQUEIRA
JOANA LUIZA OLIVEIRA ALENCAR
ALMIR DE OLIVEIRA JUNIOR

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório final dos 

cenários.
• Organização de oficina de trabalho: Oficina de trabalho - Testes de consistência.
• Organização de oficina de trabalho: Oficina de trabalho - Análise de cenários e definição de 

estratégias.

PROJETO P000148/2013 - POLÍTICAS PÚBLICAS E FAVELAS

Objetivo: 
O objetivo deste trabalho é descrever e analisar os processos de formação histórica das favelas do 
Rio de Janeiro e de que maneiras as políticas públicas influenciaram estes desenvolvimentos. A for-
mação histórica das favelas do Complexo do Alemão é tomada como um exemplo desses processos.

Justificativa: 
O período 1930 a 1964 marcou o surgimento das primeiras políticas públicas para as favelas, em 
diversas cidades do país. No caso do Rio de Janeiro, as favelas passaram a ser tratadas nos planos de 
desenvolvimento urbano, na legislação urbanística, e programas específicos para as favelas, como o 
programa dos Parques proletários provisórios. Este arcabouço institucional e as ações governamen-
tais tiveram impactos relevantes sobre a evolução e distribuição geográfica das favelas na cidade.

Metodologia: 
Ao longo dos anos de 2012 e 2013, realizamos uma pesquisa sobre o histórico fundiário e da urba-
nização do Complexo do Alemão, buscando compreender como as políticas governamentais influen-
ciaram a evolução daquelas favelas, situadas nos subúrbios da cidade. Nesta pesquisa, realizamos 
uma revisão bibliográfica sobre o tema, e uma pesquisa documental em fontes primárias (periódicos 
de época, plantas da cidade, documentos cartoriais, material iconográfico), assim como uma pesqui-
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sa de campo entrevistando moradores antigos. Este material resultou em dois TDs, um relatório de 
pesquisa e um caderno de imagens.
A próxima etapa é editar este material para a produção de um livro. Para tanto, editaremos os dois 
TDs como um texto unificado, e acrescentaremos alguns textos inéditos para compor a publicação.

Coordenador: 
RUTE IMANISHI RODRIGUES

Data de Início: 
01/04/2014 

Data de Finalização: 
31/07/2015

Equipe:
RUTE IMANISHI RODRIGUES

Produtos:
Organização ou edição de livro (por volume): Políticas púbicas para as favelas do Rio de Janeiro: 
1930 a 1964.

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 insti-
tuições 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:
BERNARDO ABREU DE MEDEIROS

Data de Início: 
02/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
FÁBIO COSTA MORAIS DE SÁ E SILVA
ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA
BERNARDO ABREU DE MEDEIROS
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Produtos:
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório de pesquisa (2013-14): Seleção 

em curso I.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório de pesquisa (2013-14): Seleção 

em curso II.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório de pesquisa (2013-14): Seleção 

em curso III.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório de pesquisa (2013-14): Seleção 

em curso IV.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório de pesquisa (2013-14): Seleção 

em curso V.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório de pesquisa (2014-15): Seleção 

em preparação I.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório de pesquisa (2014-15): Seleção 

em preparação II.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório de pesquisa (2014-15): Seleção 

em preparação III.

PROJETO P000384/2013 - CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA 
PÚBLICO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À ESTRUTURA E O DESEMPENHO DO SISTEMA 
DE JUSTIÇA NO BRASIL (IPEAJUS)

Objetivo:
 Construção, desenvolvimento e manutenção de uma base de informações sobre o Sistema de Jus-
tiça no Brasil, que compreende o Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público e Advoca-
cia. Esta base de informações deverá ser disponibilizada para consulta através de sítio próprio na 
internet, tendo como alvo o público em geral, especialmente os próprios operadores do Sistema e 
pesquisadores.
As informações serão organizadas por esfera da justiça - Justiça Estadual, Federal e Trabalhista.

Justificativa:
 O sistema de justiça brasileiro caracteriza-se por um conjunto heterogêneo de instituições e ope-
radores, que atuam em toda a extensão do território nacional. Até o presente momento, o Sistema 
como um todo não dispõe de uma caracterização compreensiva e integrada, a partir de um conjunto 
de informações detalhadas e estruturadas. Esta caracterização é imprescindível para uma avaliação 
da estrutura e o desempenho de cada jurisdição do sistema de Justiça em todo o território nacional.

Metodologia: 
i) Mapeamento das fontes de informação e coleta propriamente dita; processamento das informa-
ções;
ii) Definição de um desenho detalhado da estrutura do banco de dados, em termos de sistema ope-
racional, linguagem de programação, hardware etc.; e
iii) Definição do modo de interface disponível para o usuário, utilizado para acessar a informação: vi-
sualização de dados, download de dados, ferramentas gráficas tais como: tabelas, tabelas dinâmicas, 
queries, mapas, ferramentas de análise estatística etc.

Coordenador: 
ALEXANDRE SAMY DE CASTRO

Data de Início: 
15/04/2013 
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Data de Finalização: 
31/12/2016

Equipe:
DANIEL RICARDO DE CASTRO CERQUEIRA
ALEXANDRE SAMY DE CASTRO
ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA
DANILO SANTA CRUZ COELHO

Produtos:
• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 

depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta).
• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 

depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta).
• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 

depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta).
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Base 
de dados - Execução Orçamentária dos Tribunais Brasileiros.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Base 
de dados - Movimento judiciário na Justiça Estadual Brasileira, por jurisdição.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Base 
de dados - movimento Judiciário na Justiça do Trabalho, por jurisdição.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): base 
de dados - Movimento Judiciário na Justiça Federal, por jurisdição.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta).

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta).

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta).

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta).

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta).

PROJETO P000390/2013 - ORGANIZAÇÃO DE UMA BASE DE DADOS DOS PRINCIPAIS 
DIÁRIOS OFICIAIS DO BRASIL, DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO. 
DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA PARA A EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE 
DIÁRIOS OFICIAIS

Objetivo: 
Internalizar todos os principais diários oficiais de justiça aos servidores do Ipea.
Desenvolver ferramentas para a extração e estruturação de informações em diversas áreas de políti-
cas públicas e gestão governamental. Construir uma biblioteca de scripts que possam ser utilizados 
por todos e adaptados de acordo com as necessidades específicas de pesquisa. Desenvolver ferra-
mentas de “processamento de linguagem natural”, aplicadas as necessidades de pesquisa do Ipea.
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Justificativa:
Percebe-se, no ambiente de pesquisa do Ipea, uma significativa demanda por informações, em diver-
sas áreas de pesquisa, que não constam de nenhuma base de dados sistematizada ou estruturada. 
Desta forma, este projeto busca preencher a lacuna. Além da utilidade para fins de pesquisa, o 
projeto busca aparelhar também a administração do Ipea, provendo uma ferramenta poderosa de 
monitoramento das decisões de entes públicos que possam, direta ou indiretamente, afetar interes-
ses da instituição Ipea.

Metodologia: 
O projeto consiste de quatro etapas básicas: 
i) coleta dos dados através de robôs;
ii) conversão de arquivos (cadernos do diário oficial) para o formato texto; 
iii) processamento dos arquivos de texto; e
iv) desenvolvimento de ferramentais específicas, utilizando “expressões regulares”, para aplicações 
especificas – seja na área administrativa, seja na área finalística (pesquisa).

Coordenador:
ALEXANDRE SAMY DE CASTRO

Data de Início: 
03/07/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
ALEXANDRE SAMY DE CASTRO

Produtos:
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Base 
de dados com os principais diários oficiais do Brasil.

• Ferramentas para a extração e organização de informações não estruturadas, a partir de 
arquivos de texto.

• Biblioteca de ferramentas para a extração e organização de informações não estruturadas, 
a partir de arquivos de texto, utilizando “expressões regulares”.

PROJETO P00398/2013 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA NO BRASIL

Coordenador:
BERNARDO ABREU DE MEDEIROS

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
30/06/2015

Equipe:
BERNARDO ABREU DE MEDEIROS

Produtos:
Organização ou edição de livro (por volume).
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PROJETO P00064/2014 - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL 
DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Objetivo:
Assessorar a Advocacia-Geral da União (AGU) na identificação de aspectos e critérios relevantes para 
a proposição de uma política alternativa de organização e distribuição espacial do órgão, buscan-
do-se discriminar, entre as atividades desempenhadas por seus membros, aquelas que tornam sua 
presença capilarizada no território (em caráter permanente ou transitório) indispensável.

Justificativa:
A AGU é um órgão recente, que ainda está estruturando suas atividades. Razão pela qual requer 
apoio técnico na construção de sua rede de atendimento.

Metodologia:
O desenho metodológico do projeto contempla:
i) análise dos sistemas e bases de dados da AGU, com foco na demanda de trabalho e seus aspectos 
críticos (principais “clientes” e assuntos/matérias, tempos de processamento, fatores que afetam a 
demanda, produtividade média das unidades da AGU etc.);
ii) observação metódica dos processos de trabalho nas unidades da AGU (foco na distribuição do 
tempo, nos principais mecanismos de organização do trabalho e nas práticas inovadoras);
iii) construção de tipologia sobre o trabalho dos membros da AGU, conforme as tarefas e atividades 
sejam prioritárias ou secundárias, indelegáveis ou delegáveis a terceiros, realizáveis à distância ou 
não, entre outros aspectos); e
iv) mapeamento de modelos bem-sucedidos de organização do trabalho em outros órgãos.

Coordenador:
LUSENI MARIA CORDEIRO DE AQUINO

Data de Início:
02/01/2015 

Data de Finalização: 
31/05/2016

Equipe:
LUSENI MARIA CORDEIRO DE AQUINO

Produtos:
• Nota técnica ou position paper: características da organização do trabalho na AGU (a partir 

dos bancos de dados do órgão).
• Nota técnica ou position paper: o processo de trabalho na AGU (a partir de pesquisa de 

campo).
• ACT com Plano de Trabalho: ACT Ipea/AGU.
• ACT com Plano de Trabalho: ACT Ipea/A Associação Nacional dos Procuradores dos Estados 

e do Distrito Federal – Anape.

PROJETO P00070/2014 - DESBUROCRATIZAÇÃO DOS CARTÓRIOS JUDICIAIS

Objetivo: 
Determinar as causas-padrão de congestionamento dos juizados especiais e elaborar um modelo de 
gestão de cartórios.
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Justificativa: 
O Ipea vem trabalhando a questão da gestão nos juizados especiais em vários projetos. Pretende-se 
agora avançar, propondo um modelo de gestão, com base no conhecimento acumulado e nas pecu-
liaridades do TJSP.

Metodologia:
Estudos de caso em profundidade em oito juizados cíveis e criminais de São Paulo/SP.

Coordenador: 
BERNARDO ABREU DE MEDEIROS

Data de Início: 
01/08/2014 

Data de Finalização: 
31/08/2015

Equipe:
ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA
BERNARDO ABREU DE MEDEIROS

Produtos:
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório final.
• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 

depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa): Base de dados do 
projeto.

PROJETO P00077/2014 - A REFORMA DA LEI NO 8.666/1993 E DO ARCABOUÇO LEGAL 
DE COMPRAS PÚBLICAS NO BRASIL: CONTRIBUIÇÕES DO IPEA À CONSULTA PÚBLICA 
DO SENADO

Objetivo: 
Identificar os principais pontos fracos ou controversos do arcabouço atual de compras públicas; e 
elencar os meios para atacar esses pontos fracos e como eles devem ser previstos na nova lei. Fazer 
um levantamento comparado das legislações de licitações e contratos de países da OCDE, em espe-
cial no que diz respeito a:
i) as formas de contratação disponíveis; e
ii) o arcabouço de supervisão, revisão e remediação de processos licitatórios em países desenvolvidos.

Justificativa: 
A legislação brasileira de licitações é detalhada demais e está desatualizada em relação às melhores 
práticas. O arcabouço institucional e o capital humano envolvido também necessitam ser revistos e 
reforçados. O Ipea foi convidado pela relatoria do Senado para atualizar e modernizar a Lei nº 8.666 
a contribuir com a reforma desse arcabouço. Agora colabora com GT interministerial para atuar na 
discussão do PLS no 559/2013 que surgiu daquela consulta pública.

Metodologia: 
Pesquisa bibliográfica econômica, jurídica e de jurisprudência.

Coordenador: 
BERNARDO ABREU DE MEDEIROS

Data de Início: 
21/06/2013 
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Data de Finalização: 
31/08/2015

Equipe:
EDUARDO PEDRAL SAMPAIO FIUZA
BERNARDO ABREU DE MEDEIROS

Produtos:
• Nota Técnica ou position paper: Levantamento comparado das legislações de licitações e 

contratos de países da OCDE.

PROJETO P00106/2014 - DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO E 
INTERIORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Objetivo:
i) Determinar o quadro ideal de membros do MPT, por unidade administrativa; ii) Determinar o qua-
dro ideal de servidores do MPT, por unidade administrativa; iii) Desenhar uma estratégia de interio-
rização para o MPT; iv) Conhecer as diferentes estratégias, organização e métodos de atuação dos 
membros do MPT, subsidiando o planejamento estratégico do órgão; e v) Formar uma base de dados 
para subsidiar as ações desenvolvidas pelo Ministério Público do Trabalho.

Justificativa:
A parceria com o MPT representa uma importante oportunidade para que a Diest passe a produzir 
estudos sobre o Ministério Público do Trabalho, empregando métodos e técnicas desenvolvidos ao 
longo das pesquisas conduzidas sobre o Poder Judiciário, e contribuindo para a construção de bases 
de dados comparáveis entre as diferentes organizações do sistema de justiça.

Metodologia:
Quantitativa e qualitativa.

Coordenador:
ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA

Data de Início:
01/09/2014 

Data de Finalização: 
05/09/2015

Equipe:
ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA
LUSENI MARIA CORDEIRO DE AQUINO
ROBERTO ROCHA COELHO PIRES

Produtos:
• Relatório institucional (publicado com editorial): relatório bases secundárias.
• Relatório institucional (publicado com editorial): relatório final.

PROJETO P00188/2014 - JUSTIÇA GRATUITA PARA QUEM?

Objetivo: 
Comparar a distribuição de rendimentos dos jurisdicionados com versus sem assistência judiciária 
gratuita (AJG). Objetivo é oferecer um diagnóstico preciso e objetivo da política de AJG, em termos 
de sua focalização, impactos distributivos e custos totais. Além disso, o projeto apresentará estima-
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tivas do impacto da política de AJG sobre a demanda jurisdicional. O estudo pretende propor altera-
ções legislativas para que a política se adeque aos interesses da sociedade.

Justificativa:
A política de AJG é onerosa para a sociedade, além de ter impactos sobre o congestionamento dos 
tribunais. É importante rever o modelo adotado, para que se possa melhorar as características da 
política pública. Até o presente momento, não há nenhum estudo no Brasil avaliando que de fato 
são os beneficiários desta política pública. O projeto pretende preencher esta lacuna, apresentando 
evidências concretas acerca da distribuição de rendimentos dos beneficiários da política de
AJG.

Metodologia: 
Cruzamento de dados processuais com dados de rendimentos e outras características dos traba-
lhadores. Os dados processuais são do TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais). Os dados de 
rendimentos dos trabalhadores são obtidos na RAIS identificada.

Coordenador:
ALEXANDRE SAMY DE CASTRO

Data de Início: 
20/03/2015 

Data de Finalização: 
01/07/2015

Equipe:
BERNARDO ABREU DE MEDEIROS
ALEXANDRE SAMY DE CASTRO

Produtos:
Textos para Discussão.

PROJETO P00202/2014 - TÓPICOS EM FINANÇAS SOCIAIS

Objetivo:
Iniciar estudos na área de estruturação de instrumentos financeiros com o intuito de estimular o 
financiamento privado de projetos sociais: os chamados investimentos de impacto social.

Justificativa:
I) Área embrionária e praticamente inexistente na AL. Poucos trabalhos acadêmicos, mesmo na lite-
ratura internacional;
II) Restrição fiscal do setor público torna a canalização de recursos privados para projetos sociais 
bem-vinda;
III) Inúmeros artigos de revistas especializadas vêm apontando a área de finanças sociais como 
extremamente promissora; e
IV) Sinal da importância que vem sendo dada ao tema: o G8 criou uma força tarefa para o estudo de 
“investimentos de impacto social” em 2013.

Metodologia:
Elaboração de resenhas/artigos introdutórios ao tema.
Estudo de casos internacionais existentes.

Coordenador:
GABRIEL FIUZA BRAGANÇA
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Data de Início:
01/02/2015 

Data de Finalização: 
05/12/2015

Equipe:
GABRIEL FIUZA BRAGANÇA
DANIEL RICARDO DE CASTRO CERQUEIRA

Produtos:
TD: Investimentos de impacto social.
TD: Finanças estruturas aplicadas a projetos sociais: estudos de caso.
Organização de oficina de trabalho: primeira oficina de discussão sobre o tema.

PROJETO P00204/2014 - TÓPICOS EM ECONOMIA DA ENERGIA

Objetivo:
Estudar tópicos de relevância na área de energia (sobretudo energia elétrica). Em particular, preten-
de-se analisar a relação entre a estrutura do mercado e o risco. Além disso, pretende-se estimar o 
risco do setor atacadista brasileiro.

Justificativa:
O setor elétrico brasileiro vem passando por profunda transformação nos últimos tempos. Diante 
disso, é preciso entender se o perfil de risco do setor foi afetado. A avaliação do perfil de risco do 
setor pode contribuir significativamente para a avaliação de investimentos no setor.

Metodologia:
Teoria econômica e de finanças.
Modelos econométricos de Finanças (família Garch).

Coordenador:
GABRIEL FIUZA BRAGANÇA

Data de Início:
02/02/2015 

Data de Finalização: 
05/12/2015

Equipe:
GABRIEL FIUZA BRAGANÇA

Produtos:
• TD: Estudo sobre a volatilidade do preço do mercado atacadista brasileiro I.
• TD: Estudo sobre a volatilidade do preço do mercado atacadista brasileiro II.
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PROJETO P00037/2015 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL BRASILEIRO

Objetivo:
Avaliar os impactos do novo CPC sobre:
i) duração média dos processos, em toda as instâncias da justiça;
ii) demanda (casos novos) e composição por tipo de processos, em toda as instâncias da justiça;
iii) taxa de atendimento da demanda e taxa de congestionamento, em toda as instâncias da justiça, 
segundo competências;
iv) taxa de recorribilidade, em toda as instâncias da justiça, por classe processual; e
v) taxas de homologação de acordos (ou taxas de sucesso das audiências de conciliação).

Justificativa: 
O novo código introduz uma grande quantidade de elementos novos no sistema processual brasilei-
ro. Seu objetivo é aumentar a celeridade processual, a transparência e a segurança jurídica (previsi-
bilidade) do sistema judicial. Uma maior eficiência, acompanhada de uma maior segurança jurídica 
é vista como necessária à melhoria do ambiente de negócios no país, que por sua vez é essencial 
para a elevação da taxa de investimento, do empreendedorismo e, logo, do crescimento econômico 
de longo prazo.

Metodologia: 
A metodologia do projeto consiste em avaliar indicadores micro (nível processo) e indicadores macro 
(agregados) para tribunais, antes e após a entrada em vigor do novo Código.Do ponto de vista micro, 
ou do ponto de vista do processo, utilizaremos ferramentas de análise estatística para analisar as 
taxas de sobrevivência de processos (“análise de sobrevivência”).Do ponto de vista macro, propõe-
-se o cômputo, antes e depois do novo CPC, de indicadores tradicionais de eficiência judicial como: 
demanda (casos novos), taxa de atendimento da demanda, casos pendentes, carga de trabalho e 
taxa de congestionamento.

Coordenador:
ALEXANDRE SAMY DE CASTRO

Data de Início: 
08/04/2015 

Data de Finalização: 
17/03/2018

Equipe:
ALEXANDRE SAMY DE CASTRO
BERNARDO ABREU DE MEDEIROS

Produtos:
• Nota técnica ou position paper.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Relatório institucional (publicado com editorial).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Representação do Ipea junto a outras instituições.
• Representação do Ipea junto a outras instituições.
• Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea.
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média).
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PROJETO P00038/2015 - UMA ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DE DEFENSORES PÚBLICOS 
ENTRE AS COMARCAS DO RIO DE JANEIRO COM BASE NA DEMANDA POTENCIAL

Objetivo:
Analisar a distribuição de defensores públicos estaduais entre as comarcas do Rio de Janeiro com 
base na demanda potencial.

Justificativa:
Replicando a experiência exitosa do Mapa da Defensoria Pública do Brasil e que resultou na apro-
vação da Emenda Constitucional nº 80. O Ipea e a Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de 
Janeiro (DPGERJ) elaborou um plano de trabalho conjunto que visa subsidiar a elaboração do Plano 
Plurianual (PPA) 2016/2019 da Defensoria Pública, bem como para auxiliar no planejamento ade-
quado da gestão pelos próximos quatro anos.

Metodologia:
Construir e calcular indicadores de demanda potencial por serviço de defensoria pública por área de 
atuação e comarca e comparar com a oferta de defensores por comarca e área de atuação.

Coordenador:
DANILO SANTA CRUZ COELHO

Data de Início: 
09/02/2015 

Data de Finalização:
31/12/2015

Equipe:
DANILO SANTA CRUZ COELHO
DANIEL RICARDO DE CASTRO CERQUEIRA
ALEXANDRE SAMY DE CASTRO
BERNARDO ABREU DE MEDEIROS
ERIVELTON PIRES GUEDES

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).



131Plano de Trabalho Ipea 2015

CORDI - COORDENAÇÃO DE REGULAÇÃO E DESENHO  
DE INSTITUIÇÕES

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 medica-
mentos de alto custo adquiridos pelo governo federal, incluindo na amostra os produtos demanda-
dos em processos judiciais

Justificativa:
Os gastos do SUS com medicamentos têm sido potencializados pelo crescente processo de judiciali-
zação na demanda por medicamentos de alto custo, protegidos por diversas patentes.
Este projeto objetiva fazer uma ampla análise da proteção patentária e barreiras à entrada de con-
correntes nos segmentos de medicamentos de alto custo adquiridos pelo governo federal, incluindo 
na amostra os produtos demandados em processos judiciais, que podem ser alvos 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 Especiali-
zado da Assistência Farmacêutica.
Análise de todas as patentes envolvidas nestes produtos, incluindo suas datas de expiração. Le-
vantamento 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 à entrada.

Coordenador:
EDUARDO PEDRAL SAMPAIO FIUZA

Data de Início:
02/01/2014 

Data de Finalização: 
15/10/2015

Equipe:
EDUARDO PEDRAL SAMPAIO FIUZA
GRAZIELA FERRERO ZUCOLOTO

Produtos:
• Textos para Discussão.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno): 

Oficina de trabalho entre Ipea e Ministério da Saúde, fechado a terceiros.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Seminário de divulgação dos resultados; pode ser na Série Seminários Ipea/Rio ou evento 
conjunto Ipea-SCTIE/MS em Brasília.

• Organização de oficina de trabalho: Oficina de trabalho Ipea/Rio.
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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, esta, por sua vez, 
pode ser influenciada pela existência da porta giratória dos funcionários de compras de e para em-
presas fornecedoras do Estado. Outras perdas relacionadas a compras públicas ocorrem em caso de 
estratégias de conluio (ex: 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, permutabilida-
de 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: 
30/06/2016

Equipe:
EDUARDO PEDRAL SAMPAIO FIUZA
LÚCIA HELENA SALGADO

Produtos:
• Textos para Discussão 
• Textos para Discussão
• Artigo em periódico Qualis A1, A2.
• Apresentação (de artigo) em evento científico internacional.
• Organização de oficina de trabalho.
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta).

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 Conselho Administrativo 
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de Defesa Econômica (Cade) por meio da simulação ex-post de fusões em comparação com experi-
mentos 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 Cade como órgão de Estado, em suas futuras composições. É de se notar que até o pre-
sente, 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, mul-
tiprodutoras, 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: 
30/07/2015

Equipe:
LÚCIA HELENA SALGADO

Produtos:
• Textos para Discussão.
• Nota técnica ou position paper.
• Relatório institucional (publicado com editorial).
• Apresentação (de artigo) em evento científico nacional.
• Apresentação (de artigo) em evento científico internacional.

PROJETO P000121/2013 - MERCADO DE CAPITAIS E O FINANCIAMENTO DE 
INFRAESTRUTURA NO BRASIL

Objetivo: 
O objetivo do trabalho consiste em organizar e analisar os dados existentes sobre o financiamento 
privado dos setores de infraestrutura, e identificar oportunidades para o desenvolvimento do merca-
do de capitais e para o financiamento de projetos de infraestrutura de longo prazo no Brasil. Para tal, 
pretende-se analisar quantitativamente os instrumentos de financiamento de projetos de infraestru-
tura existentes no mercado de capitais por setor e/ou categoria.

Justificativa:
Recentemente, o governo tem tomado diversas atitudes com o intuito de ampliar o mercado privado 
de financiamento de longo prazo no Brasil. Não há, no entanto, uma radiografia sistematizada da 
evolução deste mercado nos últimos anos em termos de parâmetros de retorno, risco e eficiência dos 
diferentes produtos e setores chaves. A relevância da pesquisa consiste na criação de subsídios para 
orientar políticas públicas de estímulo ao financiamento privado de investimentos em infraestrutura.
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Metodologia:
i) Resenha e análise de relatórios e artigos acadêmicos relacionados ao tema;
ii) Construção e tabulação de base de dados a partir da identificação, levantamento, tratamento, 
organização e sistematização de dados relevantes obtidos de terminais financeiros (Bloomberg, Eco-
nomática etc.);
iii) Avaliação preliminar das políticas públicas efetuadas e identificação de perguntas relevantes; e
iv) Uso de modelos econométricos e de finanças para avaliar de maneira comparativa os determinan-
tes da duração e custo de endividamento entre diferentes setores e produtos.

Coordenador: 
GABRIEL FIUZA BRAGANÇA

Data de Início: 
02/01/2014 

Data de Finalização: 
15/08/2015

Equipe:
GABRIEL FIUZA BRAGANÇA
MARCELO DE SALES PESSOA
KATIA MARIA CARLOS ROCHA

Produtos:
• TD: Avaliação da demanda por debentures.
• TD: Análise econométrica da política de debentures incentivadas.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório em PPT sobre 

o financiamento via mercado de capitais preparado para a presidência.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 

diretoria: apresentação em seminário Rio de Janeiro II.
• Apresentação (de artigo) em evento científico nacional: submissão para Congresso.

PROJETO P00069/2014 - ASSESSORAMENTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E PARTICIPAÇÃO 
EM GRUPOS DE TRABALHO DO IPEA

Objetivo: 
Atividades de assessoramento ao governo federal e participação interna em grupos de trabalho.

Justificativa: 
As atividades decorrem da obrigação funcional do servidor do Ipea e/ou decisão do colegiado e 
presidente do instituto.

Metodologia: 
Discussão em reunião e oficinas de trabalho.

Coordenador: 
FELIX GARCIA LOPEZ JÚNIOR

Data de Início: 
04/04/2014 

Data de Finalização: 
08/07/2015
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Equipe:
FELIX GARCIA LOPEZ JÚNIOR

Produtos:
• Participação no comitê de ética em pesquisa do Ipea.
• Participação em grupo de trabalho, visando articular a atuação do Ipea com ONGs sediadas 

no Ed. Darcy Vargas.

PROJETO P00129/2014 - PARÂMETROS DE REVISÃO REGULATÓRIA PARA A CÂMARA DE 
REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS (CMED)

Objetivo: 
Assistir à Câmara Técnica-Executiva de Regulação do Mercado de Medicamentos (CTE- CMED) na 
formulação de metodologias para a regulação das margens de comercialização no atacado (em 
especial para produtos novos das categorias I, II e V) e varejo de medicamentos e para o acompa-
nhamento de mercados.

Justificativa: 
Demanda da CMED.

Metodologia: 
Estimação de fronteiras de eficiência a partir de dados da pesquisa anual do comércio – IBGE; meto-
dologia de yardstick competition ou benchmarking; levantamento (benchmarking) internacional de 
regulações de margens de comercialização nos países da OCDE; e desenho de mecanismos de preço 
não linear a partir de dados do SAMMED e do IMS Health (fornecidos pela CMED).

Coordenador:
EDUARDO PEDRAL SAMPAIO FIUZA

Data de Início: 
15/05/2015 

Data de Finalização: 
15/01/2016

Equipe:
EDUARDO PEDRAL SAMPAIO FIUZA
ALEXANDRE MARINHO

Produtos:
• Textos para Discussão.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno).
• Nota técnica interna.
• Nota técnica interna.
• Nota técnica interna.
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PROJETO P00205/2014 - 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; e
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 ativi-
dade 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.

Coordenador: 
GABRIEL FIUZA BRAGANÇA

Data de Início: 
02/02/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
GABRIEL FIUZA BRAGANÇA
ESTEVAO KOPSCHITZ XAVIER BASTOS
ANA LUIZA NEVES DE HOLANDA BARBOSA

Produtos:
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).

PROJETO P000385/2013 - JUVENTUDE E CRIME NO BRASIL

Objetivo: 
Analisar a relação entre juventude e criminalidade no Brasil, segundo algumas dimensões: i) estimar 
a perda de expectativa de vida e o custo em termos de bem-estar em face da mortalidade violenta 
de jovens; ii) estimar o efeito causal da juventude na estrutura demográfica para elaborar previsão 
de homicídios no Brasil; iii)estimar o impacto que as oportunidades e condições do mercado de 
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trabalho para jovens exercem na taxa de crime nas localidades; e iv) analisar o efeito da educação 
sobre crime.

Justificativa: 
Um dos grandes desafios das políticas públicas no Brasil é a superação da violência letal, que vitima 
cerca de 150 mil pessoas por ano. No centro dessa equação está o jovem como vítima de homicídios 
e de acidentes de trânsito, bem como perpetrador. Entender qual é a relação entre crime e juventude, 
sobretudo tomando como pano de fundo o território é uma questão vital para as políticas públicas.

Metodologia: 
A metodologia das pesquisas segue a literatura internacional sobre o tema e será baseada numa 
forte análise quantitativa, com o uso de grandes bases de dados e métodos microeconométricos.

Coordenador:
DANIEL RICARDO DE CASTRO CERQUEIRA

Data de Início: 
01/08/2013 

Data de Finalização: 
01/04/2016

Equipe:
DANIEL RICARDO DE CASTRO CERQUEIRA

Produtos:
• TD: Mapa das políticas para juventude nos municípios brasileiros.
• Artigo em periódico Qualis A1, A2: artigo demografia e crimes.
• Artigo em periódico Qualis B1, B2: artigo oportunidades e crimes.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

evento sobre políticas públicas para a juventude como mecanismo para prevenir crimes.

PROJETO P00207/2014 - SEMINÁRIO STUDY SPACE REGULAÇÃO SOBRE O USO DA 
TERRA NO RIO DE JANEIRO NA ÉPOCA DOS MEGAEVENTOS: TENSÕES, DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS

Objetivo:
O seminário Study Space, “Direito à Cidade, teoria e prática”, pretende colaborar para uma com-
preensão mais abrangente dos problemas urbanos atuais identificando questões teóricas envolvidas 
nos debates contemporâneos sobre o direito à cidade.

Justificativa: 
Em geral, os debates sobre este tema são compartimentalizados, envolvendo, de um lado, gestores 
governamentais e ativistas de movimentos sociais, que detêm o conhecimento prático sobre o assun-
to. De outro, pesquisadores acadêmicos, que detêm o conhecimento teórico. Para que ocorra a troca 
de saberes, o seminário reunirá pesquisadores, ativistas de movimentos sociais e gestores gover-
namentais para discutir temas relevantes para o desenvolvimento inclusivo das cidades brasileiras.

Metodologia: 
O seminário ocorrerá durante dois dias, manhã e tarde, com mesas de palestrantes/debatedores so-
bre: direitos fundamentais no contexto urbano; a função social da propriedade no contexto urbano; o 
direito à moradia; mobilidade urbana e inclusão social. O público-alvo são estudantes universitários, 
gestores públicos e ativistas de movimentos sociais. O seminário será gravado em áudio e vídeo, e 
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o material das palestras e discussões servirá como subsídio para a elaboração de material didático 
sobre os temas tratados.

Coordenador: 
RUTE IMANISHI RODRIGUES 

Data de Início: 
05/12/2014 

Data de Finalização: 
05/08/2016

Equipe:
RUTE IMANISHI RODRIGUES

Produtos:
• TD: Mega-eventos e a função social da propriedade. Texto elaborado pelo prof. Colin Cra-

wford, diretor do Payson Center for International Development, instituição co-organizadora 
do Study Space.

• TD: Os Mega-Eventos e as remoções de favelas: conjuntos habitacionais e aluguel social. 
Texto elaborado por Rute Imanishi Rodrigues.

• Organização de evento internacional: Semiário Study Space Rio de Janeiro 2015.

PROJETO P00211/2014 - PLANO DE TRABALHO CNMP/IPEA

Objetivo:
Em termos gerais, o objetivo do presente plano de trabalho segue em duas direções. Em primeiro 
lugar, caminha no sentido de desenvolver um desenho de modelagem de informações que contribua 
para a análise acerca da gestão do MP. Por outro lado, a análise acerca de algumas questões finalís-
ticas é importante não apenas para pautar o debate sobre as intervenções necessárias do MP, mas 
para testar a consistência e qualidade das informações, visando o seu aprimoramento.

Justificativa:
O Ipea vem avançando nos estudos e pesquisas sobre as organizações e instituições do sistema de 
justiça. Em tal contexto, a parceria com o CNMP representa uma importante oportunidade para que 
a Diest passe a produzir estudos sobre o MP, empregando métodos e técnicas desenvolvidos ao 
longo das pesquisas conduzidas sobre o Poder Judiciário, e contribuindo para a construção de bases 
de dados comparáveis entre as diferentes organizações do sistema de justiça.

Metodologia: 
O desenho passa, em primeiro lugar, por uma avaliação da disponibilidade e da qualidade de infor-
mações gerenciais acerca da estrutura e da atuação do MP no nível local (promotoria). Em segundo 
lugar, se definirá uma proposta de adequação destas bases de dados, ou de sistemas de informação, 
para utilização no contexto do planejamento estratégico, a partir da definição prévia de questões 
prévias a serem respondidas, respectivos indicadores e informações necessárias.
Para realizar uma pesquisa com dados granulares (isto é, no nível das promotorias), o Ipea propõe 
um projeto piloto, a ser realizado em um MP Estadual específico, que estaria responsável pela dis-
ponibilização da informação.

Coordenador:
DANIEL RICARDO DE CASTRO CERQUEIRA
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Data de Início:
01/07/2014 

Data de Finalização: 
01/07/2016

Equipe:
ALEXANDRE SAMY DE CASTRO
BERNARDO ABREU DE MEDEIROS
DANIEL RICARDO DE CASTRO CERQUEIRA

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review.
• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review.
• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review.





DIRETORIA DE ESTUDOS E POLITÍCAS 
MACROECONÔMICAS (DIMAC) 
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APRESENTAÇÃO

São oito as prioridades da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac) em 2015, a 
saber, os projetos: i) estratégias de crescimento econômico inclusivo para a economia brasileira;  
ii) análise institucional do sistema financeiro brasileiro; iii) inserção externa da economia brasilei-
ra: restrições e oportunidades; iv) modelagem da economia brasileira em moldes estruturalistas;  
v) modelagem da economia brasileira em moldes do modelo dinâmico estocástico de equilíbrio geral 
(DSGE); vi) acompanhamento das finanças públicas em alta frequência; vii) acompanhamento da 
conjuntura econômica; e viii) o Ipeadata. 

Registre-se que, além dos oito projetos prioritários supracitados, o plano de trabalho completo 
da diretoria contempla também algumas dezenas de projetos menores. Com efeito, a diretoria in-
centiva os técnicos a executarem também projetos de cunho mais autoral, com objetivo de permitir 
a experimentação com novas técnicas e/ou abordagens para lidar com antigos e novos problemas.  

Isso posto, cumpre notar que as prioridades da Dimac refletem simultaneamente o esforço 
da diretoria em se alinhar com as prioridades que emanam da Secretaria de Assuntos Estratégicos 
(SAE) e da presidência da Casa (estratégias de crescimento inclusivo, análise institucional do sistema 
financeiro), a continuidade de projetos tradicionais do Ipea (Ipeadata e Conjuntura); e o histórico das 
escolhas estratégicas feitas pela Dimac nos últimos cinco anos (modelagem da economia, inserção 
externa e finanças públicas).

Espera-se, em particular, que os projetos sobre as estratégias de crescimento inclusivo e de 
análise institucional do sistema financeiro possam dialogar, respectivamente, com os projetos 
de empreendedorismo includente (SAE) e radiografia do Brasil (presidência). 

As escolhas estratégicas feitas pela Dimac nos últimos cinco anos, por sua vez, foram baseadas 
no diagnóstico de que a capacidade da diretoria de assessorar em alto nível os ministérios da área 
econômica depende de um esforço contínuo de especialização em nichos de relevância no qual a 
Dimac é – ou pode vir a se tornar – competitiva em relação à academia e a outras áreas do Estado 
brasileiro. Foram baseadas, ainda, na visão de que os referidos nichos de relevância devem neces-
sariamente ter três características básicas. Primeiramente devem ser úteis ao esforço contínuo de 
análise da economia brasileira pela Dimac. Em segundo lugar, devem ser tidas como úteis pelos inter-
locutores da Dimac no Estado brasileiro, preferencialmente por meio da formalização de Acordos de 
Cooperação Técnica (ACTs). Em terceiro lugar, devem ser relativamente pouco estudadas em outros 
cantos e (ou porque) intensivas em bases de dados de difícil obtenção e/ou estruturação – dada a 
vantagem comparativa da Dimac e, mais geralmente, do Ipea na obtenção e estruturação de bases 
de dados complexas. 

Os esforços – plurais, registrem-se – de modelagem da economia brasileira como um todo, por 
exemplo, são simultaneamente temas clássicos da Dimac e, pela própria escala da empreitada, relati-
vamente pouco estudados pela academia. Os esforços na área são demandados pelos interlocutores 
da Dimac no Estado brasileiro e complementam e enriquecem, ainda, o esforço de acompanhamento 
conjuntural da diretoria – uma atividade clássica da Dimac há décadas. Em conjunto, os dois projetos 
de modelagem e o esforço de acompanhamento da conjuntura econômica permitem à Dimac uma 
compreensão bastante precisa sobre a dinâmica de curto prazo da economia brasileira. 

Três outros projetos complementam os citados anteriormente.   

O projeto de acompanhamento das finanças públicas em alta frequência, tocado há cinco anos 
na casa, vem possibilitando a construção de indicadores inéditos de acompanhamento das finanças 
públicas da União e dos governos subnacionais brasileiros no curto prazo. Com produtos demanda-
dos por vários parceiros da Dimac por meio de ACTs, o projeto pressupõe um profundo entendimento 
estrutural das institucionalidades que incidem sobre a arrecadação e os diferentes tipos de gastos 
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públicos nos distintos níveis de governo no Brasil, entendimento este que nos tem sido importante 
também para os projetos de modelagem, acompanhamento conjuntural e crescimento inclusivo.

O projeto de inserção externa, por sua vez, é novo e parte da visão que, após pouco mais 
de uma década com termos de troca muito favoráveis, o país terá que se deparar agora com um 
cenário externo bem mais difícil. É bastante provável, entretanto, que o ajuste da economia ao novo 
cenário seja diferente do ajuste que se tornou clássico ao longo do século XX – isto é, fortes des-
valorizações cambiais, compreensão dos salários reais e substituição de importações – seja porque 
compressões de salários reais de magnitudes comparáveis às médias históricas são improváveis em 
democracias de massa ou porque as condições tanto da administração do passivo externo quanto 
do nível de competição mundial na indústria são hoje muito distintos do que eram no século pas-
sado. Espera-se que uma melhor compreensão das restrições e das oportunidades proporcionados 
pelo setor externo no quadro atual seja importante para os projetos de modelagem, acompanha-
mento conjuntural e de crescimento inclusivo. 

 Por fim, mas não menos importante, há o Ipeadata, um sistema de enorme visibilidade – e uma 
das principais formas de contato do Ipea com milhares de pesquisadores brasileiros – que foi gesta-
do na Dimac e é atualmente administrado também por esta diretoria em conjunto com a presidência 
e a Diretoria de Desenvolvimento Institucional (Dides) do Ipea.   
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PROJETOS

CEM - COORDENAÇÃO DE ESTUDOS MACROSSETORIAIS

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 finan-
ciamento 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.) e 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 governan-
ças 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 in-
fraestrutura (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 investi-
mentos 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:
• TD: Identificação dos principais modelos de project finance utilizado na experiência interna-

cional (Banco Europeu de Investimento, por exemplo).
• Identificação dos principais incentivos ao investimento em infraestrutura (Lei no 12.431/2011, 

Lei no 12.433/2011 e Lei no 11.312/2006).
• TD: Identificação dos principais instrumentos financeiros utilizados nas operações de inves-

timento em infraestrutura.
• TD: Identificação e discussão das principais engenharias financeiras e os arranjos patrimo-

niais utilizados para impulsionar os investimentos em infraestrutura no país.
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PROJETO P000199/2013 - ECONOMIA INTERNACIONAL E NOVA ARQUITETURA 
FINANCEIRA

Objetivo: 
Produzir o artigo O mal-estar econômico nos países desenvolvidos em parceria com Keiti da Rocha 
Gomes, um panorama das políticas macroeconômicas nos países desenvolvidos (Estados Unidos, 
União Europeia, Reino Unido e Japão). 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: 
30/06/2015

Equipe:
MARCOS ANTÔNIO MACEDO CINTRA

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: Introdução.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 1. Estados e mercados na crise financeira.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 2. A crise financeira e a evolução do sistema bancário.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 3. O funcionamento recente da política monetária nos 

EUA.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 4. Basileia III: convenção financeira.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 5. A evolução da política habitacional na França e nos 

EUA: a importância da propriedade residencial no regime finance-led.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 6. A crise na área do euro: o Fundo Monetário Interna-

cional e a gestão da crise.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 7. A nova abordagem do FMI na gestão da conta de 

capital e seus pontos cegos: lições do Brasil e da Coreia do Sul.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 8. Fluxos de capitais para os países emergentes.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 9. Fluxos internacionais de capitais – BRICS – 2000-

2011.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 10. O triângulo estratégico e as mudanças internacionais.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 11. The heterodox notion of structural crisis.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 12. O mal-estar na economia mundial.
• Organização ou edição de livro (por volume): Organização de um livro com 13/14 capítulos 

- uma apresentação e um prefácio do presidente do Ipea.

PROJETO P000285/2013 - MAPA SETORIAL DO INVESTIMENTO 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 (NFe).
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Justificativa: 
Um dos principais problemas sobre o crescimento econômico no Brasil se refere à baixa taxa de 
investimento. No entanto, os dados existentes, principalmente em nível setorial, são bastante precá-
rios. 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:  
LUCAS FERRAZ VASCONCELOS

Data de Início: 
06/01/2014 

Data de Finalização: 
30/06/2015

Equipe:
LUCAS FERRAZ VASCONCELOS

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório preliminar 

sobre investimento setorial trimestral pelo lado da demanda.

PROJETO P00018/2014 - A ASCENSÃO DA CHINA: IMPACTOS NO ENTORNO ASIÁTICO E 
DESAFIOS PARA O BRASIL

Objetivo: 
Este projeto tem como objetivo analisar a integração econômica da China com os países do seu 
entorno. Especificamente, busca-se compreender a estratégia chinesa de desenvolvimento a partir 
de suas interconexões produtivas e comerciais com a Indonésia, a Malásia, as Filipinas e o Vietnã. A 
proposta analítica tem como ponto de partida a perspectiva das cadeias globais de valor que nor-
teiam o atual reordenamento do espaço econômico asiático.

Justificativa: 
A maior conexão produtiva, comercial e financeira entre o Brasil e os países do leste asiático, 
sobretudo a China, que já é a segunda maior economia mundial e um dos nossos principais par-
ceiros comerciais, justifica o estudo da evolução recente e das perspectivas da economia chinesa 
e seu entorno. A ampliação das relações econômicas e políticas entre Brasil e o leste asiático traz 
consigo oportunidades relevantes no curto e médio prazo, mas também desafios crescentes para 
a indústria nacional.

Metodologia: 
i) Analisar as relações comerciais entre a China, as Filipinas e o Vietnã; ii) Analisar a articulação pro-
dutiva entre a China, as Filipinas e o Vietnã por meio do funcionamento de cadeias globais de pro-
dução configuradas nesses espaços; iii) Discutir as políticas de desenvolvimento industrial, comercial, 
científica e tecnológica que permitiram estes países se conectar com as cadeias produtivas chinesas; 
iv) Analisar as interconexões destas estruturas comerciais e produtivas com a economia brasileira; 
v) Realização de seminários e reuniões relacionadas ao projeto; e vi) Produção de dois artigos ao 
longo do desenvolvimento do estudo (o primeiro com aproximadamente seis meses e o segundo ao 
término dos doze meses do projeto) que atendam à temática acima referida.
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Coordenador:
MARCOS ANTÔNIO MACEDO CINTRA

Data de Início: 
02/09/2013 

Data de Finalização: 
31/07/2015

Equipe:
EDISON BENEDITO DA SILVA FILHO
MARCOS ANTÔNIO MACEDO CINTRA

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 6: As finanças globais e o desenvolvimento financeiro 

chinês: um modelo de governança financeira global conduzido pelo estado.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 7: Sistema financeiro chinês: conformação, transforma-

ções e controle.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 9: O sistema financeiro chinês: a grande muralha.
• Capítulo de livro do Ipea: Introdução.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 1: Políticas de fomento à ascensão da china nas cadeias 

de valor globais.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 5: Desigualdades e políticas públicas na China: investi-

mentos, salários e riqueza na era da sociedade harmoniosa.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 2: A integração econômica entre a China e o Vietnã: 

estratégia “china plus one”, investimentos e cadeias globais.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 3: Relações econômicas entre China e Malásia: comércio, 

cadeias globais de produção e a indústria de semicondutores.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 4: Industrialização, demanda energética e indústria de 

petróleo e gás na China.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 10: As políticas de ciência, tecnologia e inovação na 

China.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 11: Modernização militar no progresso técnico e inova-

ção industrial chinês.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 8: Sistema bancário chinês: evolução e internacionaliza-

ção recente.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 12: A ascensão naval chinesa e as disputas territoriais 

marítimas no leste asiático.
• Organização ou edição de livro (por volume).

PROJETO P00045/2014 - PROJETO BRASIL-KLEMS

Objetivo: 
O projeto Brasil-KLEMS faz parte do projeto World KLEMS Initiative <http://www.worldklems.net/> 
e tem como meta promover e facilitar a discussão sobre crescimento econômico e produtividade sob 
uma perspectiva comparada. Neste sentido, seu principal objetivo consiste na elaboração de novos 
bancos de dados sobre capital (K), trabalho (L), energia (E), materiais (M) e serviços (S), desagregados.

Coordenador:  
GABRIEL COELHO SQUEFF

Data de Início: 
02/07/2014 
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Data de Finalização: 
30/10/2015

Equipe:
GABRIEL COELHO SQUEFF
CLAUDIO ROBERTO AMITRANO
LUCAS FERRAZ VASCONCELOS
SANDRO SACCHET DE CARVALHO

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Elaboração de relatório 

e envio dos dados revisados do WP1, WP2 e WP3 para a coordenação do LA-KLEMS.
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Re-
visão do workpackage de contabilidade interindustrial (WP1).

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Re-
visão do workpackage de contabilidade do trabalho (WP2).

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamen-
te documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): 
Revisão do workpackage de contabilidade dos fluxos de capital – matriz de absorção do 
investimento (WP3).

PROJETO P00121/2014 - PRESENTE E FUTURO DO DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO

Objetivo: 
Os êxitos do desenvolvimento inclusivo e os limites das expansões de commodities –primárias e in-
dustriais – colocam desafios extras a superação do desenvolvimento brasileiro, que se atualiza mais 
uma vez sob o véu da combinação do crescimento econômico e da mobilidade social. Este projeto 
procura exatamente trazer elementos para enfrentar os debates desses inúmeros desafios da “maté-
ria brasileira”, como sugere o professor Roberto Schwarz.

Justificativa: 
A sustentação do desenvolvimento por meio de um modelo calcado na ampliação do consumo de 
massas, em uma econômica periférica requer um perfil de política econômica que recupera o papel 
do investimento autônomo – público e privado – como fonte primordial de dinamismo.

Metodologia: 
Foi utilizado para programar este projeto vários estudos que trata da estrutura da economia no país.

Coordenador:  
MARCOS ANTÔNIO MACEDO CINTRA

Data de Início:
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/08/2015

Equipe:
MARCOS ANTÔNIO MACEDO CINTRA
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Produtos:
• TD: A industrialização do Brasil ante a nova divisão internacional do trabalho - Marcelo 

Arend.
• TD: O estouro de bolhas especulativas recentes: os casos dos Estados Unidos e do Japão - 

Ernani Teixeira Torres Filho.

PROJETO P00263/2014 - COMPOSIÇÃO E DETERMINANTES SETORIAIS DO 
INVESTIMENTO DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS 
DADOS DA PESQUISA INDUSTRIAL ANUAL DO IBGE

Objetivo: 
O objetivo deste trabalho consiste em, de um lado, avaliar os determinantes da taxa de lucro (se 
margem de lucro ou volume de vendas e/ou utilização de capacidade) e, de outro, mensurar o im-
pacto desses determinantes nos investimentos setoriais da indústria de transformação. O estudo será 
realizado a partir dos dados dos IPAs setoriais da FGV-Dados, da PIA produto, da PIA empresa e das 
informações das demonstrações de resultado contidas na CVM (capital aberto) e na Serasa (capital 
fechado).

Justificativa: 
Esse trabalho se justifica devido às suas implicações para as políticas econômicas. De um modo geral, 
a decisão governamental acerca de políticas de sintonia fina tais como desonerações fiscais para 
impulsionar o investimento em alguns setores, deveria levar em conta sua sensibilidade à margem de 
lucro e ao grau de utilização da capacidade produtiva, pois desonerar setores em que o investimento 
é mais sensível ao grau de utilização do que às margens pode ter impacto diminuto ou mesmo nulo.

Metodologia: 
O trabalho será baseado na decomposição da taxa de lucro (margem de lucro x utilização da capa-
cidade) e na mensuração de seus impactos sobre os investimentos. Seja o investimento setorial (gi) 
determinado por: 1) expectativas (ai); 2) margem de lucro (mi); e 3) grau de utilização da capacidade 
produtiva (ui), de modo que gi = ai+bi.ui + ci.mi. Então, dependendo da força dos parâmetros “b”, 
“c” (as sensibilidades do investimento ao grau de utilização e às margens de lucro, respectivamente), 
podemos dizer que os investimentos setoriais poderiam ser comandados: 1) pela demanda, se b > 
c; e 2) pelas margens de lucros.
Utilizaremos modelos de painel para avaliar a sensibilidade do investimento setorial ao grau de 
utilização da capacidade e à margem de lucro.

Coordenador: 
CLAUDIO ROBERTO AMITRANO

Data de Início: 
19/12/2014 

Data de Finalização: 
19/12/2015

Equipe:
CLAUDIO ROBERTO AMITRANO

Produtos:
• TD: Revisão da literatura sobre decisões de investimento.
• TD: Artigo com estatísticas descritivas e aplicação de econometria de painel para avaliar o 

impacto do grau de utilização e da margem de lucro sobre o investimento setorial na indús-
tria de transformação no Brasil.
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• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média): 
Organização das informações de margem de lucro e do volume vendido por atividade CNAE 
da PIA Aplicação de método de painel para avaliar o impacto do grau de utilização e da 
margem de lucro sobre o investimento setorial na indústria de transformação no Brasil.

PROJETO P00043/2015 - ARQUITETURA DA UNIÃO EUROPEIA E DO EURO

Objetivo: 
Realizar um panorama – por meio da edição de uma coletânea – sobre os avanços e limites de as-
pectos da União Europeia e da moeda única.

Justificativa: 
A ampliação do conhecimento sobre as transformações na União Europeia e na área do euro pode 
contribuir para as discussões sobre a integração econômica e financeira dos países do Mercosul 
(Mercado Comum do Sul) – Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. A experiência europeia 
constitui uma referência para os debates locais sobre a integração financeira e econômica, bem 
como a cooperação entre os países da América do Sul.

Metodologia: 
O método de trabalho será fundamentalmente apoiado na pesquisa de documentos recentes e no 
acompanhamento das discussões em diferentes organismos, públicos e privados, bem como institui-
ções multilaterais (International Monetary Fund, The World Bank) e jornais (The Economist, Financial 
Times etc.).
Além disso, os trabalhos do staff da Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD), do Bundesbank, do Banco da França, do Banco da Inglaterra, do Bank for International 
Settlements (BIS) sobre os mercados financeiros europeus e sobre os mercados internacionais de ca-
pitais serão extremamente relevantes para estabelecer com mais rigor a dinâmica desses mercados.

Coordenador:
MARCOS ANTÔNIO MACEDO CINTRA

Data de Início: 
05/01/2015 

Data de Finalização: 
28/12/2015

Equipe:
MARCOS ANTÔNIO MACEDO CINTRA

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: Introdução.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 1. Uma contribuição para a análise da crise da União 

Europeia.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 2. União Europeia e seus aspectos econômicos: lições 

para a integração na América do Sul?
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 3. Negociações, interesses e instrumentos da Política 

Agrícola Comum da Europa.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 4. Centralização monetária e financeira para preservar a 

moeda comum: união bancária e ampliação dos poderes do BCE.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 5. Integração financeira e institucionalidade operacional 

do mercado de dívida soberana em euro no mercado unificado. O papel do eurossistema na 
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dinâmica de negociação e as implicações para a crise de endividamento.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 6. A crise da dívida dos que não são mais soberanos.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 7. As possibilidades do euro como moeda de referência 

internacional.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 8. O processo político de criação da moeda comum 

europeia.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 9. The potential and limitations of the EU (as a suprana-

tional state in the making) to reform finance and overcome the crisis.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 10. O sistema financeiro europeu.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 11. Segurança energética e mudanças climáticas na 

União Europeia.
• Organização ou edição de livro (por volume): Arquitetura da União Europeia e do euro, sob 

a coordenação de Marcos Antônio Macedo Cintra. Brasília, Ipea, 2015.

PROJETO P00066/2015 - DISTRIBUIÇÃO DE RENDA, ESTRUTURA PRODUTIVA E 
CRESCIMENTO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE ARGENTINA, BRASIL, CHILE, 
COLÔMBIA, PERU, URUGUAI E VENEZUELA NO PERÍODO 1990- 2012

Objetivo: 
O objetivo desta pesquisa consiste em analisar a relação entre distribuição de renda, estrutura pro-
dutiva e o crescimento econômico de alguns países da América do Sul, a saber, Argentina, Brasil, 
Chile, Colômbia, Peru, Uruguai e Venezuela para o período compreendido entre 1990 e 2012.

Justificativa: 
Entre 2003 e 2008, as economias da América Latina, em geral, e da América do Sul em particular, ex-
perimentaram um período de crescimento médio anual relativamente acelerado. Diversas têm sido as 
explicações para esse crescimento. No entanto, tendo em vista a magnitude da reversão da trajetória 
de longo prazo da distribuição de renda na região, cabe inquirir qual é o papel da distribuição de 
renda e da estrutura produtiva na determinação do crescimento sul-americano no período recente.

Metodologia: 
Com o intuito de investigar a relação entre distribuição de renda, estrutura produtiva e crescimento 
econômico será desenvolvido um estudo econométrico de painel dinâmico com quebra estrutural 
para avaliar a validade empírica das relações estabelecidas entre essas variáveis.

Coordenador:
CLAUDIO ROBERTO AMITRANO 

Data de Início: 
08/06/2015 

Data de Finalização: 
31/03/2017

Equipe:
CLAUDIO ROBERTO AMITRANO

Produtos:
• TD: Texto com mapeamento da discussão sobre crescimento na América do Sul.
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PROJETO P00100/2015 - UMA ANÁLISE ESTRUTURAL DA DEMANDA DO CONSUMO DAS 
FAMÍLIAS BRASILEIRAS

Objetivo: 
Construir uma série de consumo das famílias para o período 2001 e 2013 com base em dados da 
POF e da Pnad que possibilite uma análise consistente da estrutura da demanda do consumo das 
famílias brasileiras.

Justificativa: 
Nos anos 2000 o Brasil apresentou uma considerável distribuição e elevação da renda, que alterou 
significativamente o padrão de consumo das famílias brasileiras. No entanto, a existência de duas 
séries de consumo das famílias no Sistema de Contas Nacionais distintas entre si (referência 2000 
e referência 2010), além de sua defasagem, dificulta sua utilização para a análise da economia 
brasileira.

Metodologia: 
O estudo será constituído em três partes: i) compreender as diferenças entre o consumo das famílias 
no SCN e a série de consumo das famílias obtidos a partir de dados da POF e Pnad aplicados a meto-
dologia descrita nas notas metodológicas do SCN; ii) construir um modelo empírico para o consumo 
das famílias para obter uma série consistente com base em dados da POF e da Pnad; e iii) aplicar a 
série obtida na análise estrutural da demanda do consumo das famílias brasileiras.

Coordenador:  
SANDRO SACCHET DE CARVALHO

Data de Início:
15/01/2015 

Data de Finalização: 
0/07/2016

Equipe:
SANDRO SACCHET DE CARVALHO
CLAUDIO HAMILTON MATOS DOS SANTOS

Produtos:
• Texto para Discussão.
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CFP - COORDENAÇÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS

PROJETO P000278/2013 - SÉRIE DE SEMINÁRIOS DA DIMAC

Objetivo:
São dois os objetivos: i) viabilizar o debate interno entre os técnicos da Dimac; e ii) possibilitar que 
os técnicos apresentem seus trabalhos, incluindo resultados parciais das pesquisas para que possam 
se beneficiar de sugestões e críticas dos colegas.

Justificativa: 
Pesquisadores se beneficiam da troca de ideias. 

Metodologia: 
Exposições orais seguidas de perguntas dos colegas. 

Coordenador: 
BERNARDO PATTA SCHETTINI

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
18/12/2015

Equipe:
BERNARDO PATTA SCHETTINI

Produtos:
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno): 

Série de seminários da Dimac das terças-feiras.

PROJETO P00208/2014 - FINANÇAS PÚBLICAS E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS

Objetivo:
Desenvolver estudos sobre as finanças e as políticas públicas dos estados e municípios brasileiros.

Justificativa: 
O orçamento e as políticas dos governos regionais afetam as condições de vida de todos os cida-
dãos brasileiros. Dessa forma, faz-se necessário realizar estudos sobre: i) as finanças públicas desses 
entes federados; e ii) as políticas públicas implementadas nesses níveis de governo ou mesmo pelo 
governo federal.

Metodologia:
Econometria de dados em painel.

Coordenador: 
BERNARDO PATTA SCHETTINI

Data de Início:
05/12/2014 

Data de Finalização: 
05/12/2017
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Equipe:
BERNARDO PATTA SCHETTINI

Produtos:
• Texto para Discussão.
• Artigo em boletim periódico do Ipea.
• Capítulo de livro do Ipea.
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CME - COORDENAÇÃO DE MODELAGEM ECONOMÉTRICA

PROJETO P0061/2013 - MODELOS GARCH MULTIVARIADOS COM ERROS T-STUDENT 
COM APLICAÇÕES ÀS 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 hipó-
teses 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 heterocedasticidade condicional perdem eficiência se os erros não 
gaussianos e as amostras são pequenas. Considerando as séries temporais macroeconômicas dispo-
níveis 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: 
29/12/2015

Equipe:
VINÍCIUS DOS SANTOS CERQUEIRA

Produtos:
• Texto para Discussão. 
• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-

tos e rotinas de trabalho: Manual explicando como utilizar os códigos desenvolvidos.
• Outros itens de produtos - favor especificar: Conjunto de códigos para estimação, seleção 

de modelos bayesianos VAR-GARCH-M e códigos para inferência e realização de previsões.

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, portanto determinando 
o grau de sensibilidade da saúde do sistema financeiro às demais variáveis macroeconômicas.
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Justificativa:
O sistema financeiro, ainda que aparentemente saudável, já passou por momentos de crises, re-
querendo 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 va-
riáveis macro.

Metodologia:
Propõe-se uma análise de painel com os dados desagregados, que ajude a entender os o problema 
acima exposto.

Coordenador: 
CHRISTIAN VONBUN

Data de Início:
06/01/2014 

Data de Finalização: 
28/12/2015

Equipe:
MARCO ANTÔNIO FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI
CHRISTIAN VONBUN

Produtos:
• Texto para Discussão.
• Artigo em boletim periódico do Ipea.
• Outros itens de produtos - favor especificar: Apresentação seminário 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 vo-
latilidade 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 Bacen sobre o 
mercado de câmbio brasileiro.

Justificativa: 
As intervenções cambiais são um instrumento poderoso de política econômica que tem sido em-
pregado com bastante frequência. No entanto, seu uso tem implicações fiscais e monetárias não 
desprezíveis justificando, assim, a necessidade de 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 
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Data de Finalização: 
30/06/2015

Equipe:
FRANCISCO EDUARDO DE LUNA E ALMEIDA SANTOS

Produtos:
• Texto para Discussão.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno): 

Seminário para demonstrar resultados da pesquisa.

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 econô-
mica.
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 Autoregres-
sion (VAR).

Coordenador: 
ALEXIS MAKA

Data de Início:
01/04/2015 

Data de Finalização: 
03/08/2015

Equipe:
ALEXIS MAKA

Produtos:
• Relatório Parcial.

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.
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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, as populações 
humanas e a atividade econômica. Se faz 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: 
30/06/2015

Equipe:
CHRISTIAN VONBUN
JOSÉ GUSTAVO FERES

Produtos:
• Texto para Discussão.

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 econô-
mico e outras variáveis macro.

Justificativa:
O Brasil vem sofrendo alterações importantes em seus padrões demográficos, que podem ter impac-
tos significativos para o padrão de desenvolvimento econômico 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 JUNIOR

Data de Início:
02/01/2014 

Data de Finalização: 
30/09/2015

Equipe:
JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JUNIOR
PAULO MANSUR LEVY
ANA AMÉLIA CAMARANO
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Produtos:
• TD: Demografia.

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 iden-
tificar 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 JUNIOR

Data de Início: 
02/01/2014 

Data de Finalização: 
23/12/2016

Equipe:
JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JUNIOR
PAULO MANSUR LEVY

Produtos:
• TD: Capital humano.
• TD: Capital humano nos municípios brasileiros.
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Artigo para a Carta de Conjuntura.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno).
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Base 
de dados - Capital Humano.

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 metodo-
lógicas e para atualizar as séries publicadas no Ipeadata.
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Metodologia:
Método do inventário perpétuo.

Coordenador: 
JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JUNIOR

Data de Início: 
02/01/2014 

Data de Finalização: 
29/10/2015

Equipe:
JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JUNIOR
EUSTÁQUIO JOSÉ REIS
MARCO ANTÔNIO FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI

Produtos:
• TD: Estoque de capital macroeconômico.
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Artigo - Estoque de capital macro.
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Base 
de dados - Estoque de capital macroeconômico.

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 – Cem-
pre e da PIA.

Coordenador:
JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JUNIOR

Data de Início: 
02/01/2014 

Data de Finalização: 
23/12/2015

Equipe:
JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JUNIOR
EUSTÁQUIO JOSÉ REIS
MARCO ANTÔNIO FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI



162 Plano de Trabalho Ipea 2015

Produtos:
• Texto para Discussão.
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta).

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 estima-
ção de modelos econométricos dinâmicos com dados em painel.

Coordenador: 
JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JUNIOR

Data de Início: 
02/01/2014

Data de Finalização: 
30/06/2016

Equipe:
JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JUNIOR

Produtos:
• TD: Instituições.
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Base 
de dados – instituições.

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 microe-
conômico, 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 Estados Unidos, os preços são flexíveis em 
relação aos choques setoriais e rígidos em relação aos choques agregados. Procuraremos verificar 
este resultado para o Brasil.



163Plano de Trabalho Ipea 2015

Metodologia:
Pretende-se utilizar, como em Boivin, Giannoni e Mihov (2009) Sticky Prices and Monetary Policy: Evi-
dence from Disaggregated U. S. Data, American Economic Review, v. 99, n. 1, p. 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 meto-
dologia 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:
• Artigo em periódico Qualis B1, B2: Submissão de artigo a periódico nacional.

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 implica-
ções sobre a evolução da dívida. Simular a evolução da dívida estadual, dado o estoque de dívida no 
final de 2013, para os próximos 15 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 atualiza-
ção monetária e a taxa de juros incidente sobre uma parcela expressiva da dívida. Nota-se uma mu-
dança no papel desempenhado pelos governos estaduais na condução da política macroeconômica. 
O processo em curso requer a simulação da trajetória nos próximos 15 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: 
MONICA MORA Y ARAUJO DE COUTO E SILVA PESSOA
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Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
30/10/2015

Equipe:
MONICA MORA Y ARAUJO DE COUTO E SILVA PESSOA
FRANCISCO EDUARDO DE LUNA E ALMEIDA SANTOS

Produtos:
• TD: Texto para Discussão sobre sustentabilidade da dívida.
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Artigo para a Carta de Conjuntura nº 27.
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa).

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 JUNIOR

Data de Início: 
02/01/2014 

Data de Finalização: 
28/09/2015

Equipe:
JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JUNIOR

Produtos:
• Artigo em boletim periódico do Ipea.
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Artigo para a Carta de Conjuntura.
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta).
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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 periódi-
cos 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: 
15/06/2015

Equipe:
THIAGO SEVILHANO MARTINEZ

Produtos:
• Artigo em periódico Qualis B1, B2: Acompanhamento de artigo 2 submetido a periódico – 

Método RAWS/RAW para estimação anual da matriz de insumo-produto na referência 2000 
das contas nacionais.

PROJETO P00019/2014 - MODELO DE PROJEÇÕES MACROECONÔMICAS E 
PREVIDENCIÁRIAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO

Objetivo:
Construir e operacionalizar modelos econômicos que permitam fazer projeções macroeconômicas e 
previdenciárias de médio e longo prazo.

Justificativa:
A elaboração de cenários prospectivos para a economia brasileira é de fundamental importância 
para que o país possa avaliar as possíveis trajetórias da economia em consequência das caracte-
rísticas do país, que podem se alterar ao longo do tempo (transição demográfica, por exemplo), 
e de certas medidas de política econômica ou mesmo de alterações de legislação que afetem a 
dinâmica macroeconômica.
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Metodologia: 
Construção e operacionalização de um modelo de gerações sobrepostas (overlapping generations 
model) que leve em consideração explicitamente as regras do sistema previdenciário brasileiro e as 
características da transição demográfica por que passa o país.

Coordenador:  
JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JUNIOR

Data de Início: 
17/04/2014 

Data de Finalização: 
30/11/2017

Equipe:
JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JUNIOR
MARCO ANTÔNIO FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI
MARCELO DE SALES PESSOA

Produtos:
• TD: Modelo de projeções macroeconômicas e previdenciárias de médio e longo prazo.
• Texto para Discussão 
• Manutenção e atualização de modelos econômicos que permitam fazer projeções macroe-

conômicas e previdenciárias de médio e longo prazo.

PROJETO P00065/2014 - PRINCE DISCOVERY IN BRAZILIAN FX MARKETS

Objetivo:
Este estudo tem como objetivo analisar a descoberta de preços no mercado cambial brasileiro e 
indicar qual dos mercados (à vista ou futuro) se ajusta mais rapidamente à chegada de novas infor-
mações.

Justificativa:
Aprofundar o entendimento do mercado de câmbio e obter resultados que ajudem a explicar a 
dinâmica de preços entre os mercados à vista e futuro, requisitos essenciais para a formulação de 
políticas de câmbio.

Metodologia:
A fim de proceder a essa investigação, aplicou-se a metodologia de price discovery baseada em da-
dos de alta frequência, cobrindo o período de janeiro de 2008 a junho de 2013, contendo preços dos 
mercados à vista e futuro. A base do mercado à vista foi fornecida pela Bloomberg, enquanto a do 
mercado futuro, pela Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBovespa), sendo 
que ambos os preços estão disponíveis a cada intervalo de cinco minutos.

Coordenador: 
FRANCISCO EDUARDO DE LUNA E ALMEIDA SANTOS

Data de Início: 
29/08/2014

Data de Finalização: 
28/12/2015
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Equipe:
FRANCISCO EDUARDO DE LUNA E ALMEIDA SANTOS

Produtos:
• Artigo em periódico Qualis B1, B2: Submissão a revista.

PROJETO P00180/2014 - IMPACTO DOS ANÚNCIOS MACROECONÔMICOS NO MERCADO 
FUTURO BRASILEIRO

Objetivo:
Analisar a relação entre fundamentos macroeconômicos e o preço de ativo tendo como base os 
mercados futuros de juros, ações e câmbio no Brasil.

Justificativa:
A análise do impacto de indicadores macroeconômicos nos mercados fornecerá aos formuladores de 
política econômica um conjunto mais amplo de informações a respeito dos aspectos de microestru-
tura do mercado e seu funcionamento. Com isso, será possível tomar as decisões levando em conta 
os efeitos esperados dos anúncios bem como definir o momento ideal para eventuais intervenções 
nos mercados.

Metodologia:
A metodologia utilizada será a de estudo de eventos. Os dados utilizados são intradiários, ou seja, 
a base de dados contém informações de todas as transações ocorridas entre outubro de 2008 até 
janeiro de 2011 nos mercados futuros de juros, ações e câmbio. A combinação entre estudo de 
eventos e dados intradiários permitirá resolver problemas de identificação comuns em estudos que 
usam dados diários.

Coordenador: 
FRANCISCO EDUARDO DE LUNA E ALMEIDA SANTOS

Data de Início: 
01/07/2014

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
FRANCISCO EDUARDO DE LUNA E ALMEIDA SANTOS

Produtos:
• Artigo em periódico Qualis B1, B2.

PROJETO P00222/2014 - ANÁLISE DOS MERCADOS DE CRÉDITO E JUROS NO BRASIL 
SOB A ÓTICA DA MICROESTRUTURA

Objetivo:
O objetivo da pesquisa é mapear a estrutura mercado brasileiro de crédito e juros, considerando 
aspectos regulatórios, formas de negociação e avaliação de seus participantes. A partir dessa avalia-
ção, será possível comparar com as melhores práticas internacionais e propor melhorias e políticas 
públicas que resultem em ganhos de eficiência e auxiliem o desenvolvimento econômico.
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Justificativa:
Os mercados de juros e crédito são centrais no sentido de promover a alocação entre poupança e 
consumo dos agentes econômicos. Sendo assim, o trabalho se justifica na medida em que a análise 
de microestrutura pode revelar potenciais ganhos de eficiência, contribuindo, desta forma, para o 
desenvolvimento econômico.

Metodologia: 
O mapeamento será feito com base na literatura de microestrutura a partir de dados publicamente 
disponíveis e, caso necessário, entrevistas com os atores principais dos mercados de juros e crédito.

Coordenador:
FRANCISCO EDUARDO DE LUNA E ALMEIDA SANTOS

Data de Início:
06/04/2015 

Data de Finalização: 
18/12/2015

Equipe:
FRANCISCO EDUARDO DE LUNA E ALMEIDA SANTOS

Produtos:
• Texto para Discussão.

PROJETO P00227/2014 - POLÍTICA FISCAL E DÍVIDA ESTADUAL

Objetivo:
Discutir as implicações macroeconômicas da dívida estadual e o papel desempenhado pelo endivi-
damento estadual na condução da política macroeconômica.

Justificativa:
O novo ciclo de endividamento estadual teve implicações macroeconômicas não triviais. É funda-
mental compreendê-las para uma discussão consistente do processo de endividamento das Unida-
des da Federação.

Metodologia:
Serão utilizados o banco de dados de dívida estadual construído em 2014 e dados macroeconômicos 
disponibilizados pelo Banco Central do Brasil.

Coordenador: 
MONICA MORA Y ARAUJO DE COUTO E SILVA PESSOA

Data de Início: 
02/01/2015

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
MONICA MORA Y ARAUJO DE COUTO E SILVA PESSOA

Produtos:
• Texto para Discussão.
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PROJETO P00228/2014 - O DILEMA ENTRE INFLAÇÃO E ATIVIDADE ECONÔMICA:  
A EVIDÊNCIA EMPÍRICA DA CURVA DE PHILLIPS NOVO KEYNESIANA

Objetivo:
Avaliar a capacidade da Curva de Phillips Novo Keynesiana de explicar a dinâmica da inflação no 
Brasil.

Justificativa:
Derivada de um arcabouço de otimização com expectativas racionais e rigidez nominal, a curva de 
Phillips Novo Keynesiana (NKPC) fornece uma interpretação para o dilema de curto prazo entre 
inflação e atividade econômica. A NKPC faz parte do modelo que se tornou padrão para a análise 
monetária. No entanto, para que se utilize a NKPC para análise de política é fundamental que ela 
tenha um bom desempenho econométrico ao descrever a dinâmica da inflação.

Metodologia:
A metodologia da pesquisa está baseada em testes robustos ao problema de instrumentos fracos 
desenvolvidos recentemente na literatura econométrica.

Coordenador: 
ALEXIS MAKA

Data de Início: 
10/12/2014

Data de Finalização: 
17/08/2015

Equipe:
ALEXIS MAKA

Produtos:
• Texto para Discussão.

PROJETO P00233/2014 - MODELO MACROECONÔMICO TIPO DSGE COM ÊNFASE NO 
MERCADO DE TRABALHO PARA A ECONOMIA BRASILEIRA

Objetivo:
O modelo DSGE desenvolvido pela Dimac, proposto em Vereda e Cavalcanti (2010), Cavalcanti e 
Vereda (2011) adota hipóteses simplificadoras no que concerne o mercado de trabalho. Sendo assim, 
faz-se necessário explorar esse aspecto para considerar não apenas aspectos setoriais do mercado 
de trabalho, bem como os efeitos das demais variáveis macroeconômicas sobre o emprego e, talvez, 
sobre a composição setorial do emprego ao longo do ciclo econômico.

Justificativa:
O mercado de trabalho brasileiro ainda não foi totalmente compreendido e sistematizado nos mode-
los macroeconômicos, o que dificulta a obtenção de conclusões acerca de seu comportamento, bem 
como inviabiliza, no que concerne à obtenção de respostas das demais variáveis macroeconômicas 
a estímulos externos que considerem esses mercados corretamente.

Metodologia:
A princípio pretende se utilizar como método um modelo DSGE com estimação bayesiana, com mo-
delagem que permita heterogeneidades setoriais no mercado de trabalho, tal como elaborado por 
Christoffel, Kuester e Linzert, contudo, adotando hipóteses setoriais alternativas, de acordo com as 
características a serem observadas no mercado de trabalho brasileiro.
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Coordenador: 
CHRISTIAN VONBUN

Data de Início: 
02/03/2015

Data de Finalização: 
31/12/2016

Equipe:
CHRISTIAN VONBUN
MARCO ANTÔNIO FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI

Produtos:
• TD: Revisão da literatura acerca de modelos DSGE e mercado de trabalho.
• TD: Modelo DSGE incluindo mercado de trabalho e resultados calibrados.

PROJETO P00235/2014 - APLICAÇÃO DO MODELO DE MISTURA PARA PREVISÃO DE 
RECEITAS TRIBUTÁRIAS

Objetivo:
O objetivo deste trabalho é utilizar a combinação de previsão como forma de melhorar a acurácia 
das previsões as séries individuais de tributos obtidas por modelos de séries temporais. Para isso, 
serão calculadas previsões usando os modelos dinâmicos (univariado e fatorial), modelos Sarima 
e de Alisamento Exponencial, que posteriormente foram combinadas mediante procedimentos de 
combinação. A aplicação desta técnica tem como justificativa melhorar o desempenho da previsão 
de forma significativa.

Justificativa:
Dar seguimento ao projeto de previsão de receita tributária feito em parceria com a Secretaria de 
Política Econômica.

Metodologia:
Newbold e Harvey (2004) apontam três fatores que explicam o interesse de acadêmicos e de pro-
fissionais na combinação de previsões: a atração intuitiva do conceito; a simplicidade de implemen-
tação da maior parte dos métodos utilizados para determinação de uma combinação específica e a 
vasta literatura empírica que sugere que a combinação funciona na prática. Dois motivos principais 
explicam a aplicação do conceito. É razoável afirmar que em face da impossibilidade de determina-
ção do modelo verdadeiro, descartar as informações de um modelo válido parece contraproducente 
para o objetivo de acurácia. A combinação de previsão é análoga ao princípio da diversificação na 
teoria do portfólio, em que o objetivo principal é a diversificação do risco.

Coordenador: 
MÁRIO JORGE CARDOSO DE MENDONÇA

Data de Início:
10/12/2014 

Data de Finalização: 
30/06/2016

Equipe:
MÁRIO JORGE CARDOSO DE MENDONÇA
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Produtos:
• Texto para Discussão.

PROJETO P00236/2014 - EFEITOS ADVERSOS DA EXPANSÃO DO CRÉDITO 
GOVERNAMENTAL

Objetivo:
O objetivo deste projeto é testar a hipótese de que a expansão do crédito do governo tem sido um 
dos fatores responsáveis pela persistência da inflação. Além de procurar mensurar o efeito que isso 
tem tido em diminuir a potência da taxa de juros como instrumento de política monetária, ou seja, 
qual a taxa de juros deveria ainda mais subir para controlar a inflação de modo a compensar a ex-
pansão do crédito governamental.

Justificativa:
A expansão do crédito por parte do governo tem sido usada para fomentar o aquecimento da eco-
nomia. No entanto, alguns efeitos adversos do emprego desse instrumento podem ser teorizados. O 
emprego da taxa de juros tem sido o principal instrumento de política monetária para controle da 
inflação. Entretanto, o controle da inflação somente será efetivo se não existir pressão de expansão 
monetária por outros canais como, por exemplo, o canal do crédito.

Metodologia:
Análise sucinta dos da evolução dos agregados monetários.

Coordenador: 
MÁRIO JORGE CARDOSO DE MENDONÇA

Data de Início:
01/07/2015

Data de Finalização: 
10/12/2015

Equipe:
MÁRIO JORGE CARDOSO DE MENDONÇA

Produtos:
• Texto para Discussão.

DIMAC - DIRETORIA

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 ma-
croeconômico, 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.
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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:  
MARCO ANTÔNIO FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI

Data de Início:
01/01/2014 

Data de Finalização: 
29/12/2016

Equipe:
FERNANDO JOSÉ DA SILVA PAIVA RIBEIRO
ERIVELTON PIRES GUEDES
ANA ISABEL DA COSTA MARTINS DE ALVARENGA
MARCIA PIMENTEL PINTO
MARCO ANTÔNIO FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI

Produtos:
• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-

tos e rotinas de trabalho: Rotinas para as fontes 2, 4 e 5. Consultor: Leandro
• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-

tos e rotinas de trabalho: Rotina para fontes 6, 7 e 8. Consultor: Leandro
• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-

tos e rotinas de trabalho: Rotina para fontes 9, 10 e 11. Consultor: Leandro
• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-

tos e rotinas de trabalho: Rotinas para fontes 12, 13 e 14. Consultor: Leandro
• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-

tos e rotinas de trabalho: Rotinas e interfaces, no sistema IpeaData, para monitoramento, 
avaliação e homologação dos dados coletados automaticamente. Consultor: Leandro

• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa).

• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média)

• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta).

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa).

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média).

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta).

• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 
alta): site <http://www.ipeadata.gov.br> operacional e atualizado.

• Ministrar treinamento/capacitação: Transferência de conhecimento para a equipe IpeaData 
dos produtos entregues. Consutor: Leandro

• Relatório inicial de acompanhamento, avaliação e validação das atividades realizadas pe-
lo(os) consultor(es) contratado(os). Consultor: Cleber
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• Relatório intermediário de acompanhamento, avaliação e validação das atividades realiza-
das pelo(os) consultor(es). Consultor: Cleber

• Relatório final de acompanhamento, avaliação e validação das atividades exercidas pelo(s) 
consultor(es). Consultor: Cleber

PROJETO P000261/2013 - MODELAGEM DA ECONOMIA BRASILEIRA EM MOLDES DSGE

Objetivo:
Construir e operacionalizar modelos DSGE (Dinâmico Estocástico de Equilíbrio Geral) para a realiza-
ção de projeções e simulações para a economia brasileira. O objetivo geral dos modelos é identificar 
os impactos, no médio prazo (entre 1 e 4 anos), de diversos “choques” externos e de política econô-
mica sobre a evolução das principais variáveis macroeconômicas.

Justificativa:
Ao longo da última década, o uso de modelos DSGE se difundiu entre instituições de pesquisa 
e bancos centrais ao redor do mundo enquanto importante instrumento na análise de questões 
macroeconômicas. A atratividade dos modelos DSGE deve-se à sua estrutura teórica rigorosa – que 
propicia a realização de simulações de política econômica consistentes com os microfundamentos do 
modelo – e a sua flexibilidade para explicar vários fatos estilizados da macroeconomia.

Metodologia:
Os modelos buscam representar as principais características da economia brasileira no contexto de 
uma abordagem dinâmica de equilíbrio geral, na qual as inter-relações entre as variáveis macroe-
conômicas são derivadas a partir das decisões ótimas dos diversos agentes na economia (famílias, 
firmas e autoridades monetárias e fiscais) em face das restrições impostas pelo ambiente em que 
operam. Os modelos incluirão o detalhamento do setor fiscal e do mercado de trabalho e a conside-
ração explícita da interação entre o setor financeiro e a economia real. Algumas versões dos modelos 
serão calibradas e outras, estimadas. A calibragem, estimação econométrica e solução do modelo 
seguem as técnicas descritas, por exemplo, em Smets e Wouters (2003), Christiano et al. (2005) e An 
e Schorfeide (2007).

Coordenador: 
MARCO ANTÔNIO FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI

Data de Início:
01/01/2014

Data de Finalização: 
29/12/2016

Equipe:
MARCO ANTÔNIO FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI
VINÍCIUS DOS SANTOS CERQUEIRA
THIAGO SEVILHANO MARTINEZ

Produtos:
• TD: Regras fiscais e política monetária (M. Cavalcanti, L. Vereda).
• TD: Modelo DSGE com fricções financeiras 1 - Gerali et al. modificado (V. Cerqueira, M.Silva).
• TD: Modelo DSGE com fricções financeiras 2 - Gertler e Karadi modificado (M. Cavalcanti, 

C. Arrigoni).
• TD: Política monetária e setor financeiro no Brasil: abordagem DSGE (M. Cavalcanti, C. Arrigoni).
• TD: Impactos da Política Monetária em um modelo DSGE com renda corrente como colateral 

(V. Cerqueira, M. Silva).
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• TD: Multiplicadores fiscais em um modelo DSGE para o Brasil calibrado segundo as novas 
Contas Nacionais (M. Cavalcanti, L. Vereda).

• TD: Preços de commodities e ciclos de negócios no Brasil: uma abordagem DSGE (M. Caval-
canti, L. Vereda).

• TD: Modelos DSGE - moldes.
• TD: Modelos DSGE.
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Regras fiscais e política monetária no Brasil (M. Caval-

canti, L. Vereda).
• Artigo em periódico Qualis B1, B2: Regras fiscais e política monetária: abordagem DSGE (M. 

Cavalcanti, L. Vereda).
• Artigo em periódico Qualis B1, B2: Modelo DSGE com fricções financeiras em uma pequena 

economia aberta (V. Cerqueira, M. Silva).
• Artigo em periódico Qualis B1, B2: Artigo - Mulitiplicadores fiscais no Brasil: uma aborda-

gem DSGE (M. Cavalcanti, L. Vereda).
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 1. Estrutura básica de modelos DSGE.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 2. Modelagem do setor fiscal.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 3. Modelagem do setor financeiro (Vinicius/Marcio).
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 4. Modelagem do mercado financeiro II (M. Cavalcanti, 

C. Arrigoni).
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 5. Calibração e estimação de modelos DSGE.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 6. Simulações para a economia brasileira.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 7. Derivação detalhada do modelo e códigos.
• Capítulo de livro do Ipea: BD 2015 - Preços de commodities e ciclos de negócios no Brasil: 

uma abordagem DSGE (M. Cavalcanti, L. Vereda).
• Organização ou edição de livro (por volume): Modelos DSGE para a economia brasileira.
• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-

tos e rotinas de trabalho: Conjunto de códigos para simulação – DSGE fricções financeiras 
2 (M. Cavalcanti, C. Arrigoni).

• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da di-
retoria: Seminário Política monetária no Brasil: abordagem DSGE (M. Cavalcanti, C. Arrigoni).

• Apresentação (de artigo) em evento científico nacional: Regras fiscais e política monetária 
no Brasil: abordagem DSGE (M. Cavalcanti, L. Vereda).

• Apresentação (de artigo) em evento científico nacional: Política monetária no Brasil: aborda-
gem DSGE (M. Cavalcanti, C. Arrigoni).

• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno): 
Apresentação Seminário Ipea – Modelo DSGE com fricções financeiras 2 (M. Cavalcanti, C. 
Arrigoni).

• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno): 
Apresentação Seminário Ipea – Estimação de modelo DSGE com fricções financeiras em 
pequena economia aberta (V. Cerqueira, M. Silva).

• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 
Seminário Interno do Ipea.

• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 
Seminário de lançamento do livro Modelos DSGE para a economia brasileira.

• Conjunto de códigos para estimação e simulação - DSGE fricções financeiras 1 (V. Cerqueira, 
M. Silva).

• Conjunto de códigos para simulação - Modelo DSGE com mercado de trabalho (Thiago 
Martinez).

• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade mé-
dia): Portal: “Modelos DSGE aplicados à economia brasileira”.

• ACT com Plano de Trabalho: ACT com a STN - Desenvolvimento de modelo DSGE para aná-
lise de política fiscal.
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PROJETO P000294/2013 - PREVISÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS DO GOVERNO FEDERAL

Objetivo:
Desenvolver modelos de previsão de receitas do governo para auxiliar o MF na gestão da política 
fiscal.

Justificativa:
Previsão de receitas tributárias é uma questão importante para a formulação e implementação da 
política econômica.

Metodologia:
Modelos econométricos de séries temporais.

Coordenador: 
MARCO ANTÔNIO FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI

Data de Início: 
02/01/2014

Data de Finalização: 
31/10/2015

Equipe:
MARCO ANTÔNIO FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI
JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JÚNIOR
VINÍCIUS DOS SANTOS CERQUEIRA
MÁRIO JORGE CARDOSO DE MENDONÇA

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Previsões de receitas III.
• Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea.
• Códigos para estimação e realização de previsões.

PROJETO P000299/2013 - MEMÓRIA ESTATÍSTICA DO BRASIL NO ACERVO DA 
BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO RIO DE JANEIRO (BMF/RJ)

Objetivo:
Preservar e disponibilizar para a comunidade científica e para o público em geral obras com estatís-
ticas históricas do Brasil.

Justificativa:
A BMF/RJ possui rico acervo de estatísticas históricas do Brasil no século XIX e primeira metade 
do século XX. Dada a idade, raridade e precariedade do estado de conservação deste acervo, é im-
portante proceder à sua classificação, indexação, digitalização e disponibilização na internet, para 
benefício da comunidade científica e do público em geral.

Metodologia:
Seleção, classificação e indexação do acervo que será digitalizado. Digitalização e disponibilização 
do acervo na internet para benefício da comunidade científica e do público em geral.

Coordenador: 
MARCO ANTÔNIO FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI
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Data de Início: 
01/01/2014

Data de Finalização:
31/10/2016

Equipe:
MARCO ANTÔNIO FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI
EUSTÁQUIO JOSÉ REIS

Produtos:
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa): 
bases de dados bibliográficas implicando, primeiro, a avaliação do conteúdo estatístico das 
publicações do acervo, sua catalogação por autores, temas, fontes, épocas, anos de publi-
cação e cobertura, níveis e unidades político-administrativas e demais atributos relevantes.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média).

• Arquivos digitalizados e disponibilizados na página do projeto na internet <http://memoria.
org.br> das coleções históricas de anuários e relatórios estatísticos do Brasil.

• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade mé-
dia).

PROJETO P000324/2013 - INDICADOR COINCIDENTE DO CONSUMO DAS 
ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS EM BASES TRIMESTRAIS

Objetivo: 
Construir indicador coincidente do consumo das administrações públicas em bases trimestrais.

Justificativa: 
Trata-se do segundo maior componente da demanda agregada brasileira – tendo variado em torno 
de 20% do PIB nos últimos 15 anos – e os determinantes de sua dinâmica são relativamente pouco 
conhecidos dos macroeconomistas aplicados brasileiros.

Metodologia: 
Trata-se de aproximar tanto quanto possível as metodologias utilizadas pelo IBGE para calcular os 
valores nominais e os índices de volume dos vários componentes da variável em questão.

Coordenador:  
CLAUDIO HAMILTON MATOS DOS SANTOS

Data de Início: 
20/11/2013 

Data de Finalização: 
20/11/2015

Equipe:
CLAUDIO HAMILTON MATOS DOS SANTOS
BERNARDO PATTA SCHETTINI
MONICA MORA Y ARAUJO DE COUTO E SILVA PESSOA

Produtos:
• TD: Uma análise da dinâmica do consumo do governo no Brasil: 2000-2014.
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• Artigo em boletim periódico do Ipea: Uma metodologia simplificada de estimação do con-
sumo do governo nominal em bases trimestrais.

• Nota técnica ou position paper: metodologia de cálculo do indicador trimestral Ipea do 
índice de volume do consumo do governo na metodologia das contas nacionais referência 
2010.

• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 
diretoria:

• Apresentação na Cepal - Experiencia de Brasil en la estimación de inversión social.

PROJETO P000394/2013 - TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ESAF/IPEA - 
001/2012

Objetivo:
Implementação de ações conjuntas a respeito de temas concernentes a Finanças Públicas, Promoção 
da Cidadania e Projeto Estratégico Corporativo.

Justificativa:
Em seu marco estratégico, a Esaf assume a visão de futuro de ser um centro referência (nacional 
e internacional) em finanças públicas. Nesse contexto, trabalha para fortalecer seu programa de 
pós-graduação e pesquisa, visando à produção de conhecimento nas áreas de interesse fazendário.
Nesse sentido, o programa de pesquisa Esaf será ampliado para a concessão de bolsas de pesquisa, 
em busca de concretizar as linhas de pesquisa associadas aos macroprocessos fazendários.

Coordenador: 
CLAUDIO HAMILTON MATOS DOS SANTOS

Data de Início: 
20/12/2012 

Data de Finalização: 
19/12/2016

Equipe:
CLAUDIO HAMILTON MATOS DOS SANTOS

Produtos:
• ACT com Plano de Trabalho.

PROJETO P000396/2013 - ANÁLISE INSTITUCIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO NO 
BRASIL

Objetivo:
O desenvolvimento de metodologias – mesmo que preliminares – do acompanhamento de segmen-
tos selecionados do mercado financeiro no Brasil (bancos comerciais e múltiplos, fundos de investi-
mento e fundos de pensão), na intenção de iluminar o desempenho e as estratégias de alocação do 
portfólio de cada segmento, bem como a relação entre as referidas estratégias e a operacionalização 
da política monetária.

Justificativa: 
Trata-se de tema de fundamental importância para o entendimento da dinâmica macroeconômica do 
país, ainda relativamente pouco estudado na casa e, mais geralmente, no país.

Metodologia: 
Trabalhos em conjunto com a equipe de bolsistas PNPDs da Unicap.
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Coordenador: 
CLAUDIO HAMILTON MATOS DOS SANTOS

Data de Início: 
03/02/2014 

Data de Finalização: 
30/06/2016

Equipe:
CLAUDIO HAMILTON MATOS DOS SANTOS
MARCOS ANTÔNIO MACEDO CINTRA

Produtos:
• TD: Comportamento dos Fundos de Previdência (público e privado). PNPD Bruno de Conti
• TD: A estrutura patrimonial do sistema bancário no Brasil no período recente (mar. 2007 a 

mar. 2014). PNPD Giuliano Oliveira.
• TD: A dinâmica recente dos fundos de investimento brasileiros: Fatos estilizados e proposta 

de acompanhamento dinâmico. PNPD Adriana Ferreira.
• TD: A operacionalização da política monetária no Brasil e a relação entre o Banco Central e 

o Tesouro Nacional Brasileiros: fatos estilizados e proposta de acompanhamento dinâmico. 
PNPD Antônio Macedo e Silva.

• TD: O potencial da previdência complementar dos entes federado brasileiro como fonte de 
financiamento de longo prazo. Claudio Hamilton M. dos Santos e Bernardo Patta Schettini.

• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 1.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 2.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 3.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 4.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 5.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 6.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 7.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 8.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 9.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 10.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 11.
• Organização ou edição de livro (por volume): Característica Institucional do Sistema Finan-

ceiro no Brasil.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno): 

Seminário Interno para a discussão dos produtos 1 e 5.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno): 

Seminário interno para a discussão dos produtos 2 e 6.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno): 

Seminário interno para a discussão dos produtos 3 e 7.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno): 

Seminário interno para a discussão dos produtos 4 e 8.
• Relatório Parcial: Comportamento dos fundos de previdência (público e privado). PNPD Bru-

no de Conti.
• Relatório parcial: A estrutura patrimonial do sistema bancário no Brasil no período recente 

(mar. 2007 a mar. 2014). PNPD Giuliano Oliveira.
• Relatório Parcial: A dinâmica recente dos fundos de investimento brasileiros: Fatos estiliza-

dos e proposta de acompanhamento dinâmico. PNPD Adriana Ferreira.
• Relatório Parcial: O que mostram a demonstrações? Balanços e resultados dos bancos cen-
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trais. PNPD Antônio Macedo e Silva.

PROJETO P000397/2013 - MODELAGEM MACROECONOMÉTRICA EM MOLDES 
ESTRUTURALISTAS

Objetivo:
Construir modelos macroeconométricos de moldes estruturalistas que permitam aprofundar o enten-
dimento dos determinantes da dinâmica macroeconômica e macrossetorial da economia brasileira 
e, com isto, possibilitar: i) melhores estimativas do impacto macroeconômico e macrossetorial de 
curto prazo de políticas públicas específicas; e ii) a construção de cenários de médio prazo para as 
dinâmicas macroeconômica e macrossetorial da economia brasileira.

Justificativa: 
Os poucos modelos disponíveis para a economia brasileira, em geral, são agregados e/ou não fazem 
justiça a complexidade da construção e dos processos de revisão das contas nacionais brasileiras.

Metodologia:
Análise detalhada das metodologias de estimação e tentativa de reconstrução dos números de va-
riáveis selecionadas das contas nacionais brasileiras.
Modelos econométricos lineares e não lineares diversos de séries temporais. Simulações computa-
cionais.

Coordenador: 
CLAUDIO HAMILTON MATOS DOS SANTOS

Data de Início: 
01/01/2013 

Data de Finalização: 
28/12/2017

Equipe:
CLAUDIO HAMILTON MATOS DOS SANTOS
MARCOS ANTÔNIO MACEDO CINTRA
SANDRO SACCHET DE CARVALHO

Produtos:
• TD: Revisitando a dinâmica das exportações brasileiras de bens e serviços.
• TD: Adequação dos dados da POF 2008/2009 para a estimativa do consumo das famílias 

das contas nacionais referência 2010.
• TD: Um modelo macroeconômico keynesiano agregado de curto prazo para a economia 

brasileira.
• Capítulo de livro do Ipea: Por que a elasticidade-câmbio das exportações é baixa no Brasil? 

PNPD - Alejandro Padrón.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 1.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 2.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 3.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 4.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 5.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 6.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 7.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 8.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 9.
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• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 10.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 11.
• Organização ou edição de livro (por volume): Características estruturais da demanda agrega-

da no Brasil: Um registro da reflexão do Ipea 2010-2015. Claudio Hamilton M. dos Santos.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 

diretoria: Seminário da PPA - Perspectivas da Economia Brasileira 2015-2019.
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamen-

te documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): 
Banco de dados sobre a dívida pública mobiliária dos Estados Unidos. Consultor: Francisco 
Lopreato.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Ban-
co de dados sobre a dívida pública mobiliária do México. Daniela Preates.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Ban-
co de dados sobre os fluxos e estoques de capitais, bem como a elaboração de um conjunto 
de indicadores da inserção financeira internacional do país. Gustavo Bhering.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamen-
te documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): 
Elaboração de banco de dados contendo simulações de impacto econômico e cálculo de 
indicadores síntese com as rotinas de programação utilizadas. Consultor Thiago de Moraes 
Moreira.

• Texto de qualidade acadêmica sobre a institucionalidade da administração da dívida pública 
mobiliária e da política monetária nos Estados Unidos abrangendo o período anterior a 
2008 e as alterações observadas no período seguinte, como parte das medidas adotadas no 
enfrentamento da crise mundial. Consultor: Francisco Lopreato.

• Texto de qualidade acadêmica sobre a evolução qualitativa e quantitativa da interação entre 
o Tesouro e o Federal Reserve, com destaque às alterações provocadas pelas medidas ado-
tadas no enfrentamento da crise. Consultor: Francisco Lopreato.

• Artigo sobrea institucionalidade da administração da dívida pública mobiliária e da política 
monetária no país selecionado (México), em três momentos: durante o período de inflação 
elevada com restrição externa (1980); durante a estabilização com âncora cambial e aber-
tura financeira (anos 1990); e no regime de flutuação cambial suja com metas de inflação 
(anos 2000). Daniela Prates.

• Artigo sobre a evolução qualitativa e quantitativa da interação entre o Tesouro e o Banco 
Central do México. Daniela Prates.

• Artigo sobre os fluxos de capitais - entrada e saída - de investimento direto, investimentos 
de portfólio (ações e títulos de dívida) e outros investimentos (empréstimos de curto, médio 
e longo prazo, e moedas). Gustavo Bhering.

• Artigo sobre os estoques de capitais - entrada e saída - de investimento direto, investimen-
tos de portfólio (ações e títulos de dívida) e outros investimentos (empréstimos de curto, 
médio e longo prazo, e moedas), ou seja, da posição internacional de investimento da eco-
nomia brasileira. Gustavo Bhering.

• Elaboração de uma metodologia de indicadores de produtividade do trabalho a partir da 
compatibilização dos dados do mercado de trabalho com os dados das contas nacionais 
anuais e trimestrais. Consultor Daniel Massem Frainer.

• Elaboração de texto com qualidade acadêmica acerca da dinâmica do mercado de trabalho 
brasileiro do ponto de vista macrossetorial. Consultor Daniel Massem Frainer.

• Elaboração de texto com qualidade acadêmica com metodologia e análise do modelo de-
senvolvido de endogeneização do investimento. Consultor Thiago de Moraes Moreira.
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PROJETO P00068/2014 - ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DAS FINANÇAS PÚBLICAS EM 
ALTA FREQUÊNCIA

Objetivo:
Viabilizar a implementação de um projeto de acompanhamento e análise sistemáticos das Finanças 
Públicas e da Política Fiscal Brasileira pela Coordenação de Finanças Públicas da Diretoria de Estudos 
e Políticas Macroeconômicas (DIMAC).

Justificativa:
Desde 2008 a Coordenação de Finanças Públicas da DIMAC tem produzido estimativas e indicadores 
inéditos sobre os dados macrofiscais brasileiros, assim como análises mais ricas sobre as Finanças 
Públicas baseadas, em grande medida, neste novos dados e indicadores. Procurou-se estabelecer um 
ciclo virtuoso, no qual a disponibilidade de novo dados foi permitindo análises mais aprofundadas, e 
o aprofundamento das análises foi evidenciando a necessidade de construir mais e melhores dados.

Metodologia:
Montagem e atualização do banco de dados composto pelos “relatórios resumidos de execução 
orçamentária” da base SISTN; estimação da carga tributária bruta; transferências públicas de assis-
tência e previdências (TAPS); formação bruta de capital fixo das administrações públicas em bases 
trimestrais; estimativas do superavit primário ajustado pelo ciclo econômico; estimação do detalha-
mento “acima da linha” dos resultados fiscais da união, estados e municípios brasileiros; redação 
de notas trimestrais de acompanhamento das finanças públicas brasileiras; redação do documento 
anual “panorama das finanças públicas” com análise da dinâmica das finanças públicas e da política 
fiscal brasileira baseadas nos referidos dados e indicadores.

Coordenador: 
CLAUDIO HAMILTON MATOS DOS SANTOS

Data de Início: 
01/07/2014 

Data de Finalização: 
30/12/2016

Equipe:
CLAUDIO HAMILTON MATOS DOS SANTOS
BERNARDO PATTA SCHETTINI

Produtos:
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Uma nota sobre a utilização de dados dos portais de 

transparência em análises conjunturais sobre as finanças públicas dos estados brasileiros. 
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• RREOs (Anexo XII) Relatório de documentação da rotina. 
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa): 
Tradutores entre as tabelas de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 
CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) e os subitens do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Consultora: Debora Pimentel.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa): 
Tradutores entre as tabelas de incidência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação (ICMS) do Estado de São Paulo (CNAE) e os subitens do IPCA. Consul-
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tora: Debora Pimentel.
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa): 
Tradutores entre as tabelas de incidência do Imposto sobre Serviços (ISS) da cidade de São 
Paulo (CNAE) e os subitens do IPCA. Consultora: Debora Pimentel.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamen-
te documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): 
RREOs (Anexo XII). Arquivos em Excel com consultas a partir das bases selecionadas.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamen-
te documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): 
RREOs (Anexo XVIII). Arquivos em Excel com consultas a partir das bases selecionadas.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Re-
latório em formato de texto de qualidade acadêmica com um estudo comparativo entre as 
metodologias de desagregação temporal definidas no Manual de Contas Nacionais Trimes-
trais do FMI e de modelos de espaço de estado. 

• Oficina de apresentação para a equipe da Dimac.
• Texto de qualidade acadêmica sobre o padrão setorial de tributação do IPI e sobre as mu-

danças nesse padrão (e possíveis impactos sobre o IPCA) desde 2006. Consultora: Debora 
Pimentel.

• Texto de qualidade acadêmica sobre o padrão setorial de tributação do ICMS do Estado São 
Paulo e sobre as mudanças nesse padrão (e possíveis impactos sobre o IPCA) desde 2006. 
Consultora: Debora Pimentel.

PROJETO P00238/2014 - INSERÇÃO EXTERNA DA ECONOMIA BRASILEIRA: RESTRIÇÕES 
E OPORTUNIDADES

Objetivo:
O projeto se destina a analisar o desempenho de diversas variáveis relacionadas ao setor externo 
brasileiro – como exportações e importações de bens e serviços, remessas de lucros, investimentos 
estrangeiros, taxa de câmbio, termos de troca e comércio mundial – e fornecer um entendimento 
mais profundo sobre os fatores que condicionam e determinam seu desempenho, bem como de 
seus impactos sobre variáveis da economia doméstica, como atividade econômica, renda, emprego 
e inflação.

Justificativa:
As contas externas têm extrema relevância para o crescimento e o equilíbrio macroeconômico em 
um país que, como o Brasil, não possui uma moeda conversível de aceitação mundial. A dinâmica 
das transações internacionais, comerciais e financeiras, age, por vezes, impulsionando o crescimento 
econômicos e, por vezes, como fator restritivo deste. Nesse sentido, é fundamental entender melhor o 
comportamento das diversas variáveis do setor externo e seus impactos sobre a economia doméstica.

Metodologia:
O projeto envolverá diversos estudos que tratem das diferentes variáveis relacionadas ao setor ex-
terno, seguindo, sempre que possível, o seguinte roteiro básico: i) análise das séries históricas das 
variáveis em foco, e de outra variáveis a ela relacionadas; ii) levantamento da literatura teórica e 
empírica sobre o tema; iii) realização de análise quantitativas, que permitam identificar os fatores 
mais relevantes na determinação de trajetória das variáveis em foco, no curto e no longo prazo, e 
que procurem avaliar e/ou medir o impacto dessas variáveis sobre a economia doméstica, podendo 
envolver a construção de cenários e simulações; e iv) identificação das perspectivas e dos desafios 
que o estudo evidencia para o desempenho futuro da economia brasileira.
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Coordenador: 
CLAUDIO HAMILTON MATOS DOS SANTOS

Data de Início: 
19/01/2015

Data de Finalização: 
23/12/2016

Equipe:
FERNANDO JOSÉ DA SILVA PAIVA RIBEIRO
ESTEVAO KOPSCHITZ XAVIER BASTOS
FRANCISCO EDUARDO DE LUNA E ALMEIDA SANTOS
LEONARDO MELLO DE CARVALHO
MARIA ANDREIA PARENTE LAMEIRAS
PAULO MANSUR LEVY
CLAUDIO HAMILTON MATOS DOS SANTOS
MARCO ANTÔNIO FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI

Produtos:
• TD: Termos de troca e evolução da renda doméstica.
• TD: O comportamento e os determinantes das remessas de lucros e dividendos no Brasil.
• TD: A vulnerabilidade externa da economia brasileira: indicadores, comparações internacio-

nais e perspectivas.
• TD: A estrutura do comércio internacional de bens e as implicações para o desempenho 

exportador brasileiro.
• TD: Determinantes da evolução do preço de commodities no mercado mundial e os poten-

ciais impactos no balanço de pagamentos no Brasil.
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Novos cálculos de taxa de câmbio efetiva real para o 

Brasil.
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Termos de troca e evolução da renda doméstica: resul-

tados preliminares.
• Artigo em boletim periódico do Ipea: A vulnerabilidade externa da economia brasileira: al-

guns indicadores e perspectivas.
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Coeficientes de comércio exterior da economia brasi-

leira: primeiros resultados.
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa): 
Novas séries de taxa de câmbio efetiva real para o Brasil.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média): 
Coeficientes de comércio exterior da economia brasileira.

PROJETO P00007/2015 - PESQUISA DE BALANÇOS DAS EMPRESAS

Objetivo:
Levantamento das fontes públicas e privadas de dados provenientes de demonstrações contáveis e 
comparação entre os tipos diversos de empresas para conhecer dados econômicos, fiscais, retorno, 
investimento e demais aspectos disponíveis.
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Justificativa:
As estimativas atuais referentes aos dados referentes às empresas carecem de metodologia adequa-
da para sua avaliação, o que justifica os estudo e desenvolvimento de métodos econométricos, de 
avaliação fatorial ou outros que melhor espelhem esta realidade.

Metodologia: 
Inicialmente, o projeto procurará estabelecer os diversos tipos de balanços disponíveis e demais 
dados, para criar tipologia analítica em função de fatores a serem determinados. Posteriormente, a 
evolução do trabalho deve descortinar os universos de variáveis que poderão ser estudadas e torna-
das disponíveis pelo Ipea.

Coordenador: 
CLAUDIO HAMILTON MATOS DOS SANTOS

Data de Início: 
02/03/2015 

Data de Finalização: 
30/06/2016

Equipe:
ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO
CLAUDIO HAMILTON MATOS DOS SANTOS
CLAUDIO ROBERTO AMITRANO
BERNARDO PATTA SCHETTINI

Produtos:
• Relatório institucional (publicado com editorial).

PROJETO P00031/2015 - ÍNDICE DE CUSTOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO – TI

Objetivo:
Desenvolvimento de índice ou pacote de índices que permitam análise efetiva da evolução dos cus-
tos na área de TI.

Justificativa:
A finalidade deste projeto é permitir a efetiva avaliação da evolução dos custos na área de TI por 
meio da criação de um índice ou pacote de índices, com a respectiva utilização nos reajustes de 
contratos do Governo Federal, e consequente dispensa de órgãos integrantes do Sistema de Admi-
nistração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP em usar índices de reajuste de preços 
gerais ou setoriais.

Metodologia:
i) Diálogo com técnicos da SLTI sobre contratações na área de TI; ii) Levantamento de amostra repre-
sentativa de contratos; iii) Levantamento bibliográfico e avaliação de possíveis metodologias; e iv) 
Construção do(s) índice(s) de avaliação da evolução dos custos na área de TI.

Coordenador: 
MARCO ANTÔNIO FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI

Data de Início: 
01/04/2015 
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Data de Finalização: 
31/03/2016

Equipe:
MARCO ANTÔNIO FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório de Pesquisa 

com levantamento bibliográfico e discussão metodológica.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório de Pesquisa 

com apresentação e avaliação preliminar do(s) índice(s).
• ACT com Plano de Trabalho: Acordo de Cooperação Técnica entre MP/SLTI e Ipea.

PROJETO P00047/2015 - ACORDO DE COOPERAÇÃO SECRETARIA DE POLÍTICAS DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS E O IPEA

Objetivo:
O presente instrumento tem por objeto o estabelecimento de parceria entre o Ministério da Previdên-
cia Social/Secretaria de Políticas de Previdência Social e o Ipea, visando à implementação de ações 
conjuntas que assegurem a realização de estudos e pesquisas de interesse mútuo, principalmente a 
respeito de temas concernentes a gastos previdenciários e regimes próprios de previdência.

Justificativa:
O MPS tem a missão de garantir proteção ao trabalhador e sua família, por meio de sistema público 
de política previdenciária solidária, inclusiva e sustentável, com o objetivo de promover o bem-es-
tar social. Ao Ipea, compete realizar atividades de pesquisa, planejamento econômico e assessoria 
técnica ao Estado, visando a melhoria da qualidade de suas decisões. Considerando que o MPS e o 
Ipea têm interesses mútuos e precípuos nesta pesquisa, justifica-se a elaboração de um Acordo de 
Cooperação.

Metodologia:
Estudo comparativo das bases de dados relevantes: Finbra, CADPREV e RREO. Relatório de pesquisa 
com análises acerca da evolução dos gastos com pensões, aposentadorias e outros benefícios previ-
denciários da União, Estados, Distrito Federal e municípios.
Cálculo de indicadores, orçamentários, financeiros, atuariais e patrimoniais dos RPPS.

Coordenador: 
CLAUDIO HAMILTON MATOS DOS SANTOS

Data de Início:
01/05/2015

Data de Finalização: 
01/06/2017

Equipe:
CLAUDIO HAMILTON MATOS DOS SANTOS
BERNARDO PATTA SCHETTINI

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Estudo comparativo 

das bases de dados relevantes: Finbra, EOE, CADPREV e RREO.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório de pesquisa 
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contendo análises acerca da evolução dos gastos com pensões, aposentadorias e outros 
benefícios previdenciários da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

• ACT com Plano de Trabalho.

PROJETO P00050/2015 - ASPECTOS PRÁTICOS DO DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO 
NO SEGUNDO LULA: O CASO DOS INVESTIMENTOS FEDERAIS NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO

Objetivo:
O objetivo deste projeto é estudar as últimas décadas, o desafio de dar sustentação a um processo 
de crescimento econômico nacional. Desde o segundo governo Lula, o tema da retomada dos investi-
mentos se impôs, ainda que marcado contraditoriamente por um alto grau de incerteza e, ao mesmo 
tempo, por uma necessidade de aceleração.

Justificativa:
O presente texto pretende discutir quais lições sobre a atuação do Estado ensina essa experiência 
na periferia da RMRJ, especificamente, a partir da realização da TKCSA, do COMPERJ, do PROMEF e 
do Arco Metropolitano. Em especial, procurará questionar a autenticidade de um certo “capitalismo 
de Estado” diante do papel desempenhado pelas políticas públicas na coordenação das decisões.

Metodologia:
Pesquisa bibliográficas.

Coordenador: 
CLAUDIO HAMILTON MATOS DOS SANTOS

Data de Início:
02/10/2014 

Data de Finalização: 
28/08/2015

Equipe:
CLAUDIO HAMILTON MATOS DOS SANTOS

Produtos:
• TD: O necessário, o possível e o impossível: Uma leitura do papel das políticas públicas 

diante dos limites à coordenação de grandes investimentos na periferia metropolitana flu-
minense.

• TD: Ciclo e crise: limites à capacidade de um crescimento econômico sustentado na periferia 
metropolitana do Rio de Janeiro diante do ciclo recente de grandes investimentos.

• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno): 
Seminário interno.

PROJETO P00053/2015 - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SEI/IPEA

Objetivo:
O presente instrumento tem por objeto o estabelecimento de parceria entre Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI e o Ipea, visando à implementação de ações conjuntas 
que assegurem a realização de estudos e pesquisas de interesse mútuo, principalmente a respeito de 
temas concernentes a Finanças Públicas dos Governos subnacionais.
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Justificativa:
Dado o sucesso obtido pelo Ipea na utilização de técnicas de finanças públicas subnacionais, outros 
trabalhos também se mostraram possíveis no âmbito da Coordenação de contas regionais e finanças 
públicas da SEI. A riqueza das informações contidas nesses relatórios permitirá aprimorar os estudos 
empíricos sobre a situação orçamentária dos municípios do estado da Bahia, oferecendo subsídios à 
formulação de políticas públicas para ampliar as informações a serviço da sociedade.

Metodologia:
Realizar trabalhos em conjunto com Superintendência de Estudos Econômicos do Estado da Bahia.

Coordenador: 
CLAUDIO HAMILTON MATOS DOS SANTOS

Data de Início:
31/07/2015

Data de Finalização: 
31/07/2016

Equipe:
CLAUDIO HAMILTON MATOS DOS SANTOS

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Estudos contendo as 

despesas dos 417 municípios do estado da Bahia, classificações macroeconômicas dos ele-
mentos de despesas das câmaras municipais, unidades de previdência e assistência social, 
empresas de agua e saneamento, consórcios e demais entidades.

• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Estudos contendo clas-
sificação dos elementos de despesa do estado da Bahia, classificação macroeconômica da 
assembleia legislativa, Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia 
(BAPREV), Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa) e demais entidades civis des-
centralizadas.

• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Dados em formato Ex-
cel dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária – RREOs dos Estados e Municípios 
brasileiros com dados disponíveis no SISTN oriundos de anexos selecionados no período de 
2006-2014.

• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Rotinas computacio-
nais usadas para estruturar os dados das RREOs, disponibilizadas em formato PDF.

• ACT com Plano de Trabalho: Processo de discussão e execução do acordo.

PROJETO P00061/2015 - ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO ECONÔMICO INCLUSIVO 
PARA A ECONOMIA BRASILEIRA

Objetivo:
O objetivo geral do projeto é articular e sistematizar as estratégias de crescimento inclusivo atual-
mente disponíveis para a sociedade brasileira. As estratégias devem se basear em retratos realistas 
do quadro atual: i) das nossas estruturas produtiva e de ocupações; ii) da estrutura de consumo da 
economia por faixas de renda; iii) do grau de competitividade internacional dos vários setores da 
economia; e iv) do sistema financeiro nacional e sua relação com o Estado.

Justificativa:
Ao contrário do que possa parecer os referidos quadros gerais ainda não estão disponíveis – devida-
mente sistematizados e refinados – para o Estado brasileiro. Notadamente porque o IBGE acabou de 
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redefinir a setorialização da economia. A Dimac/Ipea vem, ao longo dos anos, adquirindo as exper-
tises necessárias para traça-los e dinamiza-los a fim de construir simulações de trajetórias de cres-
cimento para a economia como um todo devidamente integradas às trajetórias setoriais relevantes.

Metodologia: 
A manutenção do orçamento anual da Dimac nos níveis do ano passado ou, ainda melhor, nos níveis 
de 2013.

Coordenador: 
MARCO ANTÔNIO FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI

Data de Início:
04/01/2015

Data de Finalização: 
30/06/2016

Equipe:
CLAUDIO HAMILTON MATOS DOS SANTOS
MARCO ANTÔNIO FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI
JOSÉ RONALDO DE CASTRO SOUZA JUNIOR
FERNANDO JOSÉ DA SILVA PAIVA RIBEIRO

Produtos:
• TD: Cenários de crescimento para a economia brasileira nas próximas duas décadas.
• TD: Os ganhos de produtividade possíveis no curto e no médio prazos a partir de mudanças 

na composição da estrutura produtiva e das ocupações da economia.
• TD: A evolução dos padrões de consumo da economia brasileira por faixas de renda no 

período 2000- 2013 e perspectivas futuras.
• TD: Os ganhos de produtividade requeridos no curto e no médio prazos para efetivar mu-

danças na composição do comércio mundial brasileiro.
• TD: Os ganhos de produtividade possíveis no provimento de serviços de saúde e 

educação públicas.
• TD: As relações entre o Sistema Financeiro Nacional e o Estado revisitadas. Como romper 

com o padrão rentista das nossas finanças alocando recursos para o setor produtivo?
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GECON - COORDENAÇÃO GRUPO DE ESTUDOS DE CONJUNTURA

PROJETO P000227/2013 - ACOMPANHAMENTO 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 macroe-
conômicas e identificar questões macroeconômicas que demandem estudos e pesquisas mais apro-
fundados por parte da Dimac.

Justificativa:
O acompanhamento conjuntura macroeconômica exige um amplo esforço de levantamento e com-
pilação de dados estatísticos, bem como de leitura e discussão, para que se efetue um correto diag-
nóstico da situação da economia brasileira, suas perspectivas e 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 desempe-
nho da economia mundial. Organização, sistematização e atualização de bases de dados macroeco-
nômicas. 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 temá-
ticas 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: 
02/03/2016

Equipe:
FERNANDO JOSÉ DA SILVA PAIVA RIBEIRO
ESTEVÃO KOPSCHITZ XAVIER BASTOS
LEONARDO MELLO DE CARVALHO
MARIA ANDREIA PARENTE LAMEIRAS
CLAUDIO HAMILTON MATOS DOS SANTOS
MARCO ANTÔNIO FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI
PAULO MANSUR LEVY

Produtos:
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção da Carta de Conjuntura nº 26 sobre Atividade 

Econômica: Leonardo Mello de Carvalho.
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção Carta de Conjuntura nº 26 sobre Mercado de 

Trabalho: Maria Andreia Parente Lameiras.
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção Carta de Conjuntura nº 26 sobre Inflação: Maria 

Andreia Parente Lameiras.
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• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção Carta de Conjuntura nº 26 sobre Setor Externo: 
Fernando José da Silva Paiva Ribeiro.

• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção Carta de Conjuntura nº 26 sobre Moeda e Cré-
dito: Estevão Kopschitz Xavier Bastos.

• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção Carta de Conjuntura nº 26 sobre Finanças Pú-
blicas: Fernando Jose da Silva Paiva Ribeiro.

• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção Carta de Conjuntura nº 26 sobre Economia 
Mundial: Paulo Mansur Levy.

• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção da Carta de Conjuntura nº 27 sobre Atividade 
Econômica: Leonardo Mello de Carvalho.

• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção Carta de Conjuntura nº 27 sobre Mercado de 
Trabalho: Maria Andreia Parente Lameiras.

• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção Carta de Conjuntura nº 27 sobre Setor Externo: 
Fernando José da Silva Paiva Ribeiro.

• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção Carta de Conjuntura nº 27 sobre Moeda e Cré-
dito: Estevão Kopschitz Xavier Bastos.

• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção Carta de Conjuntura nº 27 sobre Economia 
Mundial: Paulo Mansur Levy.

• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção Carta de Conjuntura nº 27 sobre Finanças Pú-
blicas: Fernando Jose da Silva Paiva Ribeiro.

• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção da Carta de Conjuntura nº 28 sobre Atividade 
Econômica: Leonardo Mello de Carvalho.

• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção Carta de Conjuntura nº 28 sobre Mercado de 
Trabalho: Maria Andreia Parente Lameiras.

• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção Carta de Conjuntura nº 28 sobre Setor Externo: 
Fernando José da Silva Paiva Ribeiro.

• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção Carta de Conjuntura nº 28 sobre Moeda e Cré-
dito: Estevão Kopschitz Xavier Bastos.

• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção Carta de Conjuntura nº 28 sobre Economia 
Mundial: Paulo Mansur Levy

• Artigo em boletim periódico do Ipe.a: Seção Carta de Conjuntura nº 28 sobre Finanças Pú-
blicas: Fernando Jose da Silva Paiva Ribeiro.

• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção Carta de Conjuntura nº 27 sobre Inflação: Maria 
Andreia Parente Lameiras.

• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção Carta de Conjuntura nº 28 sobre Inflação: Maria 
Andreia Parente Lameiras.

• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção da Carta de Conjuntura nº 29 sobre Atividade 
Econômica: Leonardo Mello de Carvalho.

• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção Carta de Conjuntura nº 29 sobre Mercado de 
Trabalho: Maria Andreia Parente Lameiras.

• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção Carta de Conjuntura nº 29 sobre Inflação: Maria 
Andreia Parente Lameiras.

• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção Carta de Conjuntura nº 29 sobre Setor Externo: 
Fernando José da Silva Paiva Ribeiro.

• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção Carta de Conjuntura nº 29 sobre Moeda e Cré-
dito: Estevão Kopschitz Xavier Bastos.

• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção Carta de Conjuntura nº 29 sobre Economia 
Mundial: Paulo Mansur Levy.

• Artigo em boletim periódico do Ipea: Seção Carta de Conjuntura nº 29 sobre Finanças Pú-
blicas: Fernando Jose da Silva Paiva Ribeiro.

• Artigo em boletim periódico do Ipea: Artigo para a Carta de Conjuntura nº 29.
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Nota técnica para a Carta de Conjuntura nº 26 – Leo-
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nardo.
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Nota técnica para a Carta de Conjuntura nº 26 – Fer-

nando.
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Nota técnica para a Carta de Conjuntura nº 27 – Fer-

nando.
• Organização ou edição de periódico do Ipea: Carta de Conjuntura nº 26.
• Organização ou edição de periódico do Ipea: Carta de Conjuntura nº 27.
• Organização ou edição de periódico do Ipea: Carta de Conjuntura nº 28.
• Organização ou edição de periódico do Ipea: Carta de Conjuntura nº 29.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno): 

Seminário de Conjuntura nº 01/2015.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno): 

Seminário de Conjuntura nº 02/2015.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno): 

Seminário de Conjuntura nº 03/2015.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno): 

Seminário de Conjuntura nº 04/2015.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Apresentação da Carta de Conjuntura nº 26, para jornalistas e público externo.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Apresentação da Carta de Conjuntura nº 27, para jornalistas e público externo.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Apresentação da Carta de Conjuntura nº 28, para jornalistas e público externo.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Apresentação da Carta de Conjuntura nº 29, para jornalistas e público externo.
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamen-

te documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): 
CAME - Indicadores mensais de consumo aparente da indústria de transformação (total, 
categorias de uso e setores) e indicador de formação bruta de capital fixo.

• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review: Apre-
sentação adicional referente a Carta de Conjuntura nº 26.

• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review: Apre-
sentação adicional referente a Carta de Conjuntura nº 27.

PROJETO P000237/2013 - ECONOMIA BRASILEIRA NO PERÍODO 1987-2013: RELATOS E 
INTERPRETAÇÕES DA ANÁLISE DE CONJUNTURA NO IPEA

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 análi-
se 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 macroeco-
nômico brasileiro.



192 Plano de Trabalho Ipea 2015

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 sub-
períodos.
A terceira parte reunirá uma coletânea de Notas Técnicas publicadas nos Boletins e Cartas de Con-
juntura, 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: 
01/02/2015

Equipe:
FERNANDO JOSÉ DA SILVA PAIVA RIBEIRO
ESTEVÃO KOPSCHITZ XAVIER BASTOS
LEONARDO MELLO DE CARVALHO
MARIA ANDREIA PARENTE LAMEIRAS
PAULO MANSUR LEVY

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 1: Reflexão sobre a análise de conjuntura no Ipea.
• Organização ou edição de livro (por volume): Organização do Livro e seleção de notas 

técnicas.

PROJETO P00250/2014 - 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 cen-
tros de pesquisa e planejamento;
III – interação entre as diversas áreas de pesquisa e planejamento do Ipea e destas com congêneres 
de outras entidades; e
IV – debate e crítica da produção do Ipea e de outras entidades.

Justificativa: 
A realização de seminários e oficinas de trabalho às quartas e sextas-feiras no Rio de Janeiro é ati-
vidade tradicional do Ipea que envolve técnicos de diversas áreas, contribuindo para a multidiscipli-
naridade e integração das diversas diretorias. São convidados palestrantes também de fora do Ipea, 
podendo ser eventos abertos ao público de cunho acadêmico-profissional ou restritos ao público 
interno do Ipea.

Coordenador:
ESTEVÃO KOPSCHITZ XAVIER BASTOS
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Data de Início: 
04/03/2015 

Data de Finalização: 
02/12/2015

Equipe:
ESTEVÃO KOPSCHITZ XAVIER BASTOS
ANA LUIZA NEVES DE HOLANDA BARBOSA
GABRIEL FIUZA BRAGANÇA

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

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 
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.
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GEF - COORDENAÇÃO DO GRUPO DE ECONOMIA FINANCEIRA

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 informal e conta própria – depende de tendência de longo prazo e do efeito do ciclo 
econômico. O objetivo é estimar a resposta destas probabilidades de transição a ocorrência de cho-
ques 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 incor-
poradas em um modelo FAVAR, em que os choques são identificados com a restrição sobre o sinal 
das funções de resposta a impulso. O projeto tem as seguintes etapas: 1) tabulação 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:
15/04/2014

Data de Finalização: 
16/03/2015

Equipe:
AJAX REYNALDO BELLO MOREIRA

Produtos:
• Texto Para Discussão. 

PROJETO P00183/2014 - DETERMINANTES DO INVESTIMENTO PRIVADO EM 
INFRAESTRUTURA NO BRASIL E NAS ECONOMIAS EMERGENTES

Objetivo:
Analisar políticas públicas que estimulem a participação privada nos investimentos em infraestrutura 
no Brasil e seus pares emergentes.

Justificativa:
Segundo relatório do Banco Mundial (2010), uma das maneiras de revitalizar os investimentos em 
infraestrutura no Brasil e em seus pares emergentes, inclui o incentivo a uma “maior” e “melhor” 
participação de investimentos privados nas outorgas de concessões. O estudo dos determinantes da 
participação privada em investimentos de infraestrutura é dessa forma crucial para boa formulação 
de políticas públicas de estímulos visando o crescimento econômico.

Metodologia:
Metodologia de estudos em painel e modelos de probit.
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Coordenador: 
KATIA MARIA CARLOS ROCHA

Data de Início: 
01/10/2015

Data de Finalização: 
01/04/2016

Equipe:
AJAX REYNALDO BELLO MOREIRA
KATIA MARIA CARLOS ROCHA

Produtos:
• Texto Para Discussão.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação 

da diretoria.

PROJETO P00194/2014 - TAXA DA POUPANÇA DAS FAMÍLIAS: EVIDENCIA EMPÍRICA 
COM AS POFS 2002/2008.

Objetivo:
Com a base de microdados das POFs 2002/2008, empregar a metodologia de avaliação de trata-
mento (baseados em modelos causais para dados observados) no estudo do efeito sobre a poupança 
familiar de algumas características de sua condição econômico-financeira, tais como recebimento de 
transferências púbicas, aposentadoria, emprego público, imóvel próprio etc.

Justificativa: 
Entender a formação da poupança doméstica, bem como projetar seu comportamento futuro, é pesqui-
sa de fundamental importância na atualidade econômica brasileira. Ela produz subsídio valioso para o 
desenho de políticas públicas orientadas para o fomento da taxa de investimento agregado com menor 
dependência de recursos externos, permitindo ao país entrar numa rota de crescimento sustentado.

Metodologia: 
Vamos considerar a abordagem tradicional e a da avaliação do tratamento. A forma tradicional 
estima a sensibilidade da poupança a características do perfil da família de forma conjunta utilizan-
do modelos para o nível da taxa e para a probabilidade de a família ter poupança positiva. Nesta 
abordagem o coeficiente de sensibilidade estimado depende da correlação entre a quantidade de 
interesse e as demais explicativas e não reflete precisamente o efeito da variação de uma caracterís-
tica de interesse. A avaliação do tratamento, utilizada para avaliação de políticas públicas, utiliza o 
método conhecido como propensity score matching.

Coordenador:  
MARCOS ANTÔNIO COUTINHO DA SILVEIRA

Data de Início: 
11/09/2014 

Data de Finalização: 
11/11/2015

Equipe:
AJAX REYNALDO BELLO MOREIRA
MARCOS ANTÔNIO COUTINHO DA SILVEIRA
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Produtos:
• TD: Condicionantes e previsibilidade da taxa de Poupança das Famílias: evidencia microeco-

nômica com as POFs 2002/2009.
• TD: Efeito de características exógenas do perfil da família sobre a decisão de poupança 

segundo a metodologia de avaliação de tratamento.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno): 

Seminário.

PROJETO P00196/2014 - CICLO ECONÔMICO E INDICADORES DE DESEMPENHO

Objetivo: 
O ciclo econômico condiciona as flutuações de curto prazo em geral, e em particular estamos interes-
sados em dois aspectos complementares: a probabilidade de transição da condição de empregado/
desempregado; e a estrutura a termo das taxas de juros. O primeiro mede o estado atual e o segun-
do é uma expectativa para o estado futuro da economia. O objetivo é avaliar o efeito empírico de 
choques exógenos identificados com critérios teóricos sobre os indicadores do mercado de trabalho 
e financeiro.

Justificativa: 
Alguns dos choques exógenos que determinam a flutuação de curto prazo pode ser atribuída às 
políticas monetária e fiscal, que são políticas públicas que tem efeito sobre o mercado de trabalho 
e sobre mercado financeiro. Estabelecer esta conexão é um instrumento que avalia algumas das 
consequências daquelas políticas públicas.

Metodologia: 
O ciclo econômico pode ser representado com um pequeno modelo macro (PMM) onde a flutuação é 
explicada com choques exógenos identificados com critérios que tornam o seu efeito semelhante ao 
que seria obtido com modelos de fundamentação teórica mais sólida. Este PMM estendido de forma 
a incorporar de forma sintética os indicadores possibilita avaliar o efeito dos choques exógenos 
sobre os indicadores. O modelo estatístico utilizado para isto é um modelo autorregressivo vetorial 
de fatores, onde os indicadores do mercado de trabalho ou financeiro constituem as variáveis de 
observação, e os indicadores macro as variáveis de estado do PMM.

Coordenador:  
AJAX REYNALDO BELLO MOREIRA

Data de Início: 
11/09/2014 

Data de Finalização: 
30/03/2016

Equipe:
AJAX REYNALDO BELLO MOREIRA
KATIA MARIA CARLOS ROCHA

Produtos:
• Texto para discussão.
• Texto para discussão.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação 

da diretoria.
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APRESENTAÇÃO

A agenda de pesquisa da Diretoria de Estudos, Relações Econômicas e Políticas Internacionais (Dinte) 
do Ipea procura enfrentar alguns temas prioritários das relações do país com o exterior, com o apoio 
de diversos órgãos da administração federal, tais como a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), 
o Ministério das Relações Exteriores (MRE), o Ministério da Fazenda (MF), o Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão (MP), o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC), entre outros.

No âmbito do investimento estrangeiro direto, busca-se aprofundar o conhecimento sobre 
a lógica e a dinâmica de funcionamento das corporações transnacionais, sobretudo nas cadeias 
produtivas globais, com ênfase nas cadeias de valor entre os países da América do Sul. Busca-se 
ainda compreender a importância das políticas públicas na inserção de países em desenvolvimento, 
inclusive o Brasil, em cadeias globais e regionais de valor.

Na esfera do comércio internacional, pretende-se avançar na compreensão da dinâmica 
global do comércio, bem como na redefinição dos regimes de comércio: i) Acordo de Parceria 
Econômica Estratégica Trans-Pacífico (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement – 
TPSEP); ii) Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership – TTIP); e iii) Ampla Parceria Econômica Regional (Regional Comprehen-
sive Economic Partnership – RCEP). Procura-se também apreender as mudanças estruturais na 
pauta de comércio exterior brasileiro e na política comercial brasileira em geral.

Sobre a integração regional sul-americana e caribenha, delineiam-se estudos sobre as poten-
cialidades da integração produtiva, os desenvolvimentos institucionais (Mercado Comum do Sul 
– Mercosul, União de Nações Sul-Americanas – Unasul, Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa 
América – Alba e Aliança do Pacífico), a integração da infraestrutura (energia, transporte e teleco-
municações), a pauta do comércio exterior e da integração da defesa (Conselho Sul-Americano de 
Defesa). Diversos aspectos das relações do Brasil com Venezuela, Guiana, Suriname e República 
Dominicana também serão detalhados.

Na esfera da política externa brasileira, possui como meta construir análises a respeito das 
principais iniciativas de política externa do Brasil em seus contatos bilaterais com os demais países 
da América do Sul e em relação aos processos de integração regional. Examina-se, ainda, a forma 
pela qual a estratégia definida pelo país para o entorno regional dialogou com: i) outras iniciativas 
centrais da política externa, a exemplo do agrupamento BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África 
do Sul); e ii) o planejamento mais amplo traçado para o desenvolvimento nacional e regional. Ainda 
na esfera da política externa, destacam-se os temas vinculados à defesa nacional e segurança no 
entorno estratégico do país: i) a indústria doméstica de defesa; ii) as relações das Forças Armadas 
com a sociedade civil; e iii) os conflitos internacionais e seus desafios para a política externa.

Na dimensão da cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional, trata-se de com-
preender a cooperação prestada pelo Brasil a partir do levantamento de ações e de dispêndios dos 
órgãos da administração pública federal, analisando seu significado e seu alcance. Objetiva-se ainda 
detalhar a cooperação internacional brasileira em segurança alimentar e nutricional. Com foco na 
nova agenda global para o desenvolvimento, pretende-se elaborar estudos sobre as políticas públicas 
voltadas para os desafios provenientes da mobilidade humana internacional em suas mais plurais 
dimensões, tais como a imigração internacional, os refugiados, apátridas e asilados. Busca-se iden-
tificar as principais ações desenvolvidas pelo governo brasileiro como estratégia de proteção, apoio 
e integração destes estrangeiros, bem como contribuir para o aperfeiçoamento da formulação, do 
planejamento e do monitoramento destas políticas. A Dinte/Ipea participa como membro-fundador do 
Network of Southern Think-Tanks (NeST), uma plataforma global para a colaboração entre instituições 
de pesquisa de países em desenvolvimento na geração, na sistematização, na consolidação e no com-
partilhamento de conhecimento sobre a Cooperação Sul-Sul.
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Como representante oficial brasileiro no conjunto de think tanks dos BRICS, a Dinte/Ipea acom-
panha as discussões realizadas nos grupos de trabalho (GTs) criados no âmbito do conselho destes 
think tanks, bem como nas cúpulas anuais. Diante da importância geoeconômica e geopolítica da 
China, desenvolvem-se estudos específicos sobre a economia política das transformações socioe-
conômicas, o sistema monetário e de crédito, os instrumentos de ciência, tecnologia e inovação, a 
modernização do aparato militar, e as políticas de inserção nas cadeias globais e regionais de valor 
ocorrida nos últimos trinta anos.

Sobre a economia e o sistema financeiro e monetário internacionais, busca-se realizar um pano-
rama das políticas macroeconômicas nos países desenvolvidos (Estados Unidos, União Europeia, Reino 
Unido e Japão), as principais transformações no sistema financeiro internacional após a crise sistêmica 
de 2008, assim como ampliar os conhecimentos sobre as mudanças institucionais na União Europeia 
e na área do euro. Outra linha de pesquisa nesse campo consiste de estudos comparados de modelos 
de financiamento para projetos de infraestrutura, com ênfase na experiência dos países emergentes.
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PROJETOS

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 participa-
rem 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-america-
na 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; 
e 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 produ-
tivos 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: 
31/08/2015

Equipe:
RENATO COELHO BAUMANN DAS NEVES
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
MARCELO JOSE BRAGA NONNENBERG
ANDRÉ GUSTAVO DE MIRANDA PINELI ALVES
CARLOS EDUARDO LAMPERT COSTA
FLÁVIO LYRIO CARNEIRO
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Produtos:
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório Final avaliando o potencial de 

complementaridade produtiva das economias da América do Sul.
• Mapas de transação comercial, com identificação de potencial de encadeamento produtivo 

entre o Brasil e os países selecionados.
• Matriz Regional de Insumo-Produto.

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 Identifica-
ção 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 Do-
minicana e expandi-los para outros países de região. Estudos previstos em acordos com o Surina-
me, 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, en-
quanto 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 desenvol-
vimento 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: 
30/04/2015

Equipe:
PEDRO SILVA BARROS

Produtos:
• TD: Sobre Guiana e Suriname.
• TD: Sobre República Dominicana.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório de Pesquisa sobre os demais países.
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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 potencialidades 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 opor-
tunidades de negócios nos setores de: i) indústria Naval Fluvial; ii) complexo Fertilizantes-Soja; e iii) 
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 bra-
sileiros 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 ve-
nezuelanos. 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. Quatro videoconferências entre os pesquisadores brasileiros e venezuela-
nos. 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: 
31/12/2015

Equipe:
PEDRO SILVA BARROS

Produtos:
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório final da pesquisa contendo vários 

tópicos.

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, 
tampouco o material produzido pela Missão do Ipea na Venezuela entre 2010 e 2013.
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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 tem-
pore da Venezuela será finalizado em fevereiro.

Coordenador:
PEDRO SILVA BARROS

Data de Início: 
02/01/2014 

Data de Finalização: 
30/04/2015

Equipe:
PEDRO SILVA BARROS

Produtos:
• Organização ou edição de livro (por volume): Livro com versão em português e outra em 

espanhol.

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 no 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: 
31/12/2015

Equipe:
CARLOS EDUARDO LAMPERT COSTA
EDISON BENEDITO DA SILVA FILHO
LUIZ CEZAR LOUREIRO DE AZEREDO

Produtos:
• Participação em fóruns com portaria ou DOU: Representação do Ipea junto à Cofiex.
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PROJETO P00051/2014 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO ACORDADO NO ÂMBITO DO 
CONSELHO DOS THINK-TANKS DOS BRICS

Objetivo:
Participar dos Grupos de Trabalho criados no âmbito do Conselho dos Think-Tanks dos BRICS, em sua 
reunião de março de 2014, no Rio de Janeiro.

Justificativa:
O informe a ser gerado pelos participantes dos cinco países BRICS foi recomendado pelos Chefes de 
Estado em sua reunião de Cúpula em Fortaleza. O Ipea é o think-tank oficial brasileiro, e coordena a 
elaboração desse trabalho, com o que a participação de técnicos da casa é fundamental.

Coordenador:
RENATO COELHO BAUMANN DAS NEVES

Data de Início:
07/07/2014 

Data de Finalização: 
27/05/2015

Equipe:
EDISON BENEDITO DA SILVA FILHO
MARIA PAULA GOMES DOS SANTOS
CARLOS EDUARDO LAMPERT COSTA
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
LUIS CLAUDIO KUBOTA
RENATO COELHO BAUMANN DAS NEVES
JULIO CESAR ROMA
ANTENOR LOPES DE JESUS FILHO
GESMAR ROSA DOS SANTOS
GUSTAVO LUEDEMANN

Produtos:
• Nota Técnica ou position paper.

PROJETO P00172/2014 - O FOCEM COMO MECANISMO DE REDUÇÃO DE ASSIMETRIAS 
NO MERCOSUL

Objetivo:
Avaliar o papel do Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul (Focem), enquanto instrumento de 
diminuição de assimetrias no âmbito dos países do Mercosul.

Justificativa:
Criado em dezembro de 2004 com o objetivo de diminuir as assimetrias entre os países do Mercosul, 
o Focem completa dez anos de existência. A avaliação de sua trajetória ao longo desse período en-
quanto fundo estrutural destinado a “elevar a competitividade dos sócios menores e daquelas regiões 
menos favorecidas”, constitui- se em um instrumento valioso de aprendizagem sobre a estruturação e 
execução de mecanismos financeiros voltados à promoção do desenvolvimento econômico.

Metodologia:
Pretende-se avaliar o desempenho do Focem levando em consideração dois aspectos principais:  
i) a adequação do Focem como mecanismo financeiro destinado a diminuir as assimetrias dos países 
do bloco, onde se pretende projetar qual deveria ser a magnitude financeira desse Fundo tendo em 



208 Plano de Trabalho Ipea 2015

vista seus objetivos; e ii) o impacto da carteira de projetos atual na promoção da diminuição dessas 
assimetrias, levando em consideração a distribuição dessas operações por país/regiões e setores da 
atividade econômica.

Coordenador: 
CARLOS EDUARDO LAMPERT COSTA

Data de Início: 
26/01/2015 

Data de Finalização: 
29/06/2015

Equipe:
CARLOS EDUARDO LAMPERT COSTA

Produtos:
• TD.
• Artigo em boletim periódico do Ipea.

PROJETO P00201/2014 - SUFRAMA E ZONAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DOS 
PAÍSES AMAZÔNICOS E DO CARIBE (VALES DO RIO TUY, MARIEL, PARQUES ZONA 
FRANCA DA REPÚBLICA DOMINICANA)

Objetivo: 
Proposta de zona especial de desenvolvimento (ZED) para os Vales do Rio Tuy (Venezuela) para a 
Corpomiranda (agência de desenvolvimento regional do governo venezuelano) e MDIC.

Justificativa:
Demanda apresentada pela Corpomiranda ao Ipea em 2014 para participar de mesa de trabalho que 
apresentará aportes para a criação de ZED. Há especial interesse em avaliar as possibilidades de inte-
gração desta ZED com o Polo Industrial de Manaus e outras ZED de países amazônicos e do Caribe.

Metodologia:
Análises de integração produtiva e relações internacionais. Mesas de trabalho com os principais 
atores envolvidos (Corpomiranda, MDIC, Suframa e consultores).

Coordenador:
PEDRO SILVA BARROS

Data de Início:
05/12/2014 

Data de Finalização: 
05/12/2015

Equipe:
PEDRO SILVA BARROS

Produtos:
• Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas).
• Nota Técnica ou position paper.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Republicação em língua estrangeira.
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• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea.

PROJETO P00203/2014 - RELAÇÕES BILATERAIS ECONÔMICO-COMERCIAIS BRASIL-
VENEZUELA

Objetivo:
Assessorar o Grupo de Trabalho Interministerial Econômico-Comercial Brasil- Venezuela. Continui-
dade de estudos sobre integração produtiva entre o Norte do Brasil e a Venezuela realizados nos 
últimos quatro anos.

Justificativa:
Atender demanda do MDIC e aprofundar e ampliar para novos setores pesquisas já iniciadas.

Metodologia:
Atender a demandas de estudos do GT Interministerial nos formatos estabelecidos.
Realizar mesas de trabalho setoriais com os principais atores públicos e privados envolvidos.

Coordenador:
PEDRO SILVA BARROS

Data de Início:
02/02/2015 

Data de Finalização:
05/12/2015

Equipe:
PEDRO SILVA BARROS

Produtos:
• Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas): Artigo de 

divulgação sobre as oportunidades de integração produtiva entre o Norte do Brasil e o Sul 
da Venezuela.

• Artigo em periódico Qualis B3, B4, B5: Artigo acadêmico sobre integração produtiva entre o 
Norte do Brasil e a Venezuela.

• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório Setorial Fer-
tilizantes/Agricultura.

• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório Setorial Gra-
nito.

• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório Setorial In-
dústria Naval Fluvial.
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COGIN - COORDENAÇÃO DE ESTUDOS EM INSTITUIÇÕES E 
GOVERNANÇA INTERNACIONAL

PROJETO P000275/2013 - COBRADI: COOPERAÇÃO BRASILEIRA PARA O 
DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL (2011- 2013)

Objetivo:
Identificar e descrever as ações da Cobradi; configurar o perfil da cooperação brasileira nos continen-
tes 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 socieda-
de brasileira e internacional. O tema é de interesse crescente e consta na pauta de fóruns internacio-
nais e globais nas 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 desig-
nado como pesquisa-ação. Constitui-se em processo contínuo, sistemático e empiricamente funda-
mentado 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: 
31/10/2016

Equipe:
JOÃO BRIGIDO BEZERRA LIMA

Produtos:
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório 2011-2013 (português).

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.
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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 orça-
mentos 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 seguin-
tes 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 encon-
tram disponíveis. A análise dos determinantes dessa assistência será essencialmente econométrica, 
baseada em regressões de mínimos quadrados ordinários.

Coordenador:
ANDRÉ DE MELLO E SOUZA

Data de Início:
01/08/2014 

Data de Finalização: 
30/12/2015

Equipe:
ANDRÉ DE MELLO E SOUZA

Produtos:
• TD.
• Artigo em periódico Qualis A1, A2.

PROJETO P00108/2014 - COBRADI: UMA ANÁLISE DO MAPEAMENTO DAS RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS DO GOVERNO FEDERAL BRASILEIRO (2005-2013)

Objetivo:
Analisar o processo de mapeamento das relações internacionais do governo federal brasileiro entre 
2005 e 2013.

Justificativa:
Ao longo do período considerado, o Ipea acumulou expertise no levantamento e tratamento de 
dados da cooperação internacional, além de ter contribuído para o aprimoramento da gestão das 
relações internacionais das instituições parceiras, o que justifica a sistematização dessa experiência.

Metodologia:
Resgatar a metodologia adotada nos mapeamentos de 2005 a 2013; identificar as principais trans-
formações no processo de coleta e tratamento dos dados e informações; verificar as contribuições 
na prática dos órgãos públicos responsáveis pela execução de ações no âmbito da cooperação 
internacional.
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Coordenador:
JOÃO BRIGIDO BEZERRA LIMA

Data de Início:
16/07/2014 

Data de Finalização: 
15/07/2016

Equipe:
JOÃO BRIGIDO BEZERRA LIMA

Produtos:
• TD: Cobradi: Uma análise do mapeamento das relações internacionais.

PROJETO P00110/2014 - REFÚGIO NO BRASIL: POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO, 
APOIO E DE INTEGRAÇÃO DE REFUGIADOS E DE SOLICITANTES DE REFÚGIO

Objetivo: 
Levantar, conhecer e analisar as ações desenvolvidas pelo governo brasileiro como estratégia de 
proteção, apoio e de integração de estrangeiros na condição de refugiados, solicitantes de refúgio e 
de apátridas nas comunidades locais onde vivem essas pessoas

Justificativa:
Esta pesquisa originou-se do estranhamento quanto à imprecisão dos registros da atuação das or-
ganizações da sociedade civil, de governo e de organismos internacionais levantados no âmbito dos 
Relatórios Cobradi.

Metodologia:
1) Escolha do tema e a construção da situação-problema da pesquisa;
2) Coleta de dados e levantamento bibliográfico;
3) Investigação, interpretação e qualificação do marco teórico do estudo; e
4) Discussão com especialistas e grupo de referência.

Coordenador:
JOÃO BRIGIDO BEZERRA LIMA

Data de Início: 
09/07/2013 

Data de Finalização: 
30/10/2015

Equipe:
JOÃO BRIGIDO BEZERRA LIMA

Produtos:
• Organização ou edição de livro (por volume): Os dados e informações considerados no es-

tudo constam na base de dados do Cobradi.
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PROJETO P00137/2014 - EIXO AMAZONAS AMPLIADO DO COSIPLAN (IIRSA)  
E A INCORPORAÇÃO DO ESTADO DE RORAIMA, DA GUIANA, SURINAME E  
SUL DA VENEZUELA

Objetivo:
Avaliar a incorporação do estado de Roraima e da Guiana, Suriname e Sul da Venezuela no Eixo 
Amazonas Ampliado do Conselho de Infraestrutura e Planejamento da Unasul e apresentar subsídios 
para um inédito planejamento integrado da infraestrutura em todos os países amazônicos.

Justificativa:
Possibilidade de realizar estudo inédito e demanda da SPI do MPOG.

Coordenador: 
PEDRO SILVA BARROS

Data de Início: 
05/01/2015 

Data de Finalização: 
18/12/2015

Equipe:
PEDRO SILVA BARROS

Produtos:
• Artigo em periódico Qualis B1, B2: A incorporação de Guiana e Suriname no processo de 

integração regional sul-americano (coautoria).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório sobre o Eixo 

Amazonas Ampliado do Cosiplan da Unasul e proposta para incorporação do estado de 
Roraima, do Sul da Venezuela, da Guiana e do Suriname no planejamento integrado da 
infraestrutura da região amazônica incluindo todos os seus países.

PROJETO P00140/2014 - A COOPERAÇÃO BRASILEIRA COM PAÍSES DO CONTINENTE 
AFRICANO: 2010- 2014

Objetivo:
Refletir criticamente sobre a política brasileira de cooperação para o desenvolvimento internacional 
mediante a caracterização do perfil dos gastos e das ações de cooperação internacional do governo 
brasileiro com países africanos no período 2010-2014.

Justificativa:
Apesar da forte reaproximação política entre o governo federal brasileiro e governos de países afri-
canos a partir de 2003, é constante a necessidade de análises sistêmicas sobre o conjunto de ações 
e de gastos vinculados como elementos de expressão da política brasileira de cooperação internacio-
nal com os países e organismos multilaterais regionais.

Metodologia:
Combinação de abordagens quantitativas e qualitativas de pesquisa. A abordagem qualitativa nor-
teará a aproximação inicial com as instituições participantes da pesquisa. Tais instituições serão insti-
gadas a identificar e mapear seus principais eixos de atuação internacional, procurando descrever os 
conjuntos de ações deles decorrentes. Pela dimensão quantitativa, será realizado um levantamento 
de dados e informações relativo aos gastos oriundos da execução orçamentária com o financiamento 
das ações das ações no período 2010-2014.
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Coordenador:
JOÃO BRIGIDO BEZERRA LIMA

Data de Início: 
12/01/2015 

Data de Finalização: 
29/07/2015

Equipe:
JOÃO BRIGIDO BEZERRA LIMA

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea.

PROJETO P00141/2014 - ANÁLISE DA COOPERAÇÃO BRASILEIRA PARA O 
DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL (COBRADI): AJUSTES POSSÍVEIS NA DIFUSÃO 
INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo:
Analisar o mapeamento das ações da cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional 
(2005-2013), com vistas a propor ajustes na execução de políticas públicas e arranjos institucionais 
a elas vinculados.

Justificativa:
Ao mapear a Cobradi, o Ipea tem ajudado a dimensionar os esforços de inserção internacional do 
país como polo difusor de políticas públicas. Essa pesquisa tem provocado ajustes pontuais nos 
processos de gestão da própria Cobradi. Ao mobilizar parceiros nos mais variados órgãos do governo 
federal, a pesquisa aprofunda a compreensão dos processos de inserção das instituições e possibilita 
ajustes na coordenação interna das ações de cooperação internacional.

Metodologia:
1) Participação no levantamento Cobradi 2011-2013. 2) resgate histórico da metodologia adotada 
na realização dos três relatórios; 3) revisão de literatura; 4) síntese metodológica; 5) entrevistas com 
os envolvidos na Cobradi; análise dos processos; e 6) proposta de ajustes em arranjos e políticas 
públicas vinculadas à Cobradi.

Coordenador:
JOÃO BRIGIDO BEZERRA LIMA

Data de Início: 
05/01/2015 

Data de Finalização: 
15/07/2016

Equipe:
JOÃO BRIGIDO BEZERRA LIMA

Produtos:
• TD.
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PROJETO P00142/2014 - UMA ABORDAGEM INSTITUCIONAL DAS RELAÇÕES BRASIL-
ÁFRICA NO ÂMBITO DA COOPERAÇÃO HUMANITÁRIA: OS CASOS DE ANGOLA E DE 
MOÇAMBIQUE (2005-2013)

Objetivo:
O objetivo deste trabalho é compreender a atuação das instituições federais do Estado brasileiro 
engajadas no processo de formulação e materialização da cooperação humanitária com os países da 
África, destacando-se para tanto dois estudos de caso: Angola e Moçambique.

Justificativa:
Após 10 anos de levantamentos realizados pela pesquisa Cobradi (2005-2014), torna- se oportuna 
a utilização da base de dados e informações disponível no Ipea para a realização de abordagem 
institucional sobre a difusão de políticas públicas de cooperação humanitária. A expressiva repre-
sentatividade adquirida dessa modalidade de cooperação internacional nas relações do Brasil com 
países do continente africano justifica o exame detido das experiências vivenciadas em Angola e 
Moçambique.

Metodologia:
A pesquisa compreenderá três momentos, iniciando-se a discussão conceitual de cooperação huma-
nitária onde propõe-se evidenciar o processo histórico de evolução e de transformação dos signifi-
cados e de seus usos políticos. Na segunda etapa, busca- se analisar as instituições e as ferramen-
tas adotadas para a viabilização e implementação de ações de cooperação humanitária em países 
africanos. Por fim, serão considerados no terceiro momento dois estudos de caso com Moçambique 
e Angola, expressivos parceiros locais da cooperação humanitária. Serão utilizados dados quantita-
tivos produzidos pelos órgãos federais participantes (SDH; CGFome; MDS; MDA; CONAB; ABC) e a 
Diset/Ipea.

Coordenador:
JOÃO BRIGIDO BEZERRA LIMA

Data de Início:
05/01/2015 

Data de Finalização: 29/07/2015

Equipe:
JOÃO BRIGIDO BEZERRA LIMA

Produtos:
• TD.

PROJETO P00145/2014 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E A AGENDA GLOBAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO

Objetivo:
Dar continuidade ao núcleo de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento em três linhas 
de pesquisas: i) Cooperação Internacional e Política Externa Brasileira; ii) Cooperação Internacional, 
Políticas Públicas e Desenvolvimento; e iii) Regimes e Políticas de Cooperação Internacional.
No ano de 2015, o núcleo de pesquisa concentrará seus esforços estudar em novos mecanismos de 
financiamento do desenvolvimento global e na análise da Cooperação Brasileira para o Desenvolvi-
mento Internacional.
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Justificativa:
O ano de 2015 é a data termo para a o as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Milênio. Uma 
nova agenda Global para o Desenvolvimento encontra-se em formulação e negociação. O tema de 
mecanismos de financiamento do desenvolvimento global torna-se fundamental ao novo regime em 
construção.

Metodologia: 
A metodologia da pesquisa leva em consideração os aspectos analíticos inerentes a quatro variáveis: 
i) os agentes da cooperação internacional para o desenvolvimento; ii) a normatização e regulamen-
tação da ações e metas para o desenvolvimento; iii) os recursos; e iv) o conhecimento.

Coordenador:
GUILHERME DE OLIVEIRA SCHMITZ

Data de Início: 
24/11/2014

Data de Finalização: 
18/12/2015

Equipe:
GUILHERME DE OLIVEIRA SCHMITZ

Produtos:
• TD sobre a metodologia de mensuração de novos mecanismos de funcionamento da Coo-

peração Internacional para o Desenvolvimento Internacional.
• Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas): 

Artigo sobre Novos Mecanismos de Financiamento da Cooperação Internacional para 
o Desenvolvimento.

• Artigo em periódico Qualis B3, B4, B5: Artigo para o Bepi.

PROJETO P00189/2014 - POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA: AMÉRICA DO SUL E 
INTEGRAÇÃO REGIONAL

Objetivo:
Fornecer análises a respeito das iniciativas de política externa do Brasil em seus contatos bilaterais 
com os demais países da América do Sul e em relação aos processos de integração regional (Merco-
sul, Unasul, Celac e Aliança do Pacífico). Além disso, examinar a maneira pela qual a estratégia defi-
nida pelo país para o entorno regional dialogou com: i) outras iniciativas centrais da política externa, 
a exemplo do agrupamento BRICS; e ii) o planejamento mais amplo traçado para o desenvolvimento.

Justificativa:
Independentemente do paradigma de política externa prevalecente, o traço definidor da inserção 
internacional brasileira é caracterizado como a busca pelo desenvolvimento. Dessa maneira, seja na 
formação de coalizões com outros países emergentes, seja na estratégia negociadora executada na 
OMC, o fio condutor da atuação do país sempre está ligado a esse objetivo. Portanto, o exame das 
iniciativas para o entorno regional se revela essencial para a avaliação de diversas políticas públicas.

Metodologia:
Este projeto não possui uma única metodologia, uma vez que diferentes estudos dele derivarão. De 
toda forma, em Relações Internacionais, a Análise de Política Externa pode ser dividida em dois gran-
des grupos: i) análises que consideram o estado como ator unitário egoísta e explicam suas ações 
externas a partir, de um lado, das relações de poder no sistema internacional e, de outro, do modelo 
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da escolha racional, derivado da microeconomia; e ii) análises do processo decisório e dos condicio-
nantes internos por meio dos quais a política externa é concebida domesticamente. Existem ainda 
análises que focam também apenas nas ações externas, mas utilizam outros fatores para explicá-las, 
como a influência de crenças e ideias. A depender do estudo específico, um desses caminhos será 
adotado.

Coordenador:
WALTER ANTONIO DESIDERA NETO

Data de Início:
12/01/2015

Data de Finalização: 
31/12/2016

Equipe:
WALTER ANTONIO DESIDERA NETO

Produtos:
• TD: A política externa brasileira para a América do Sul de 2008 a 2014.
• Artigo em periódico Qualis B1, B2: A política externa brasileira para a América do Sul no 

governo Dilma.

PROJETO P00191/2014 - POLÍTICA EXTERNA AMERICANA NO HEMISFÉRIO OCIDENTAL: 
DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O BRASIL

Objetivo:
Analisar algumas das principais tendências recentes da diplomacia americana em relação à 
Europa e às Américas, e como elas podem impactar na estratégia de inserção internacional do Brasil.

Justificativa:
A construção de uma estratégia bem sucedida de inserção internacional para o Brasil exige uma 
reflexão sobre a natureza e os impactos da diplomacia dos grandes atores geopolíticos. No caso, 
busca-se prospectar os impactos da ação internacional dos Estados Unidos ao longo da última déca-
da, a exemplo das tensões com a Rússia no Leste Europeu, a cooperação militar com a Europa para 
enfrentamento do Estado Islâmico (ISIS) e a reaproximação econômica com as Américas por meio da 
Aliança do Pacífico.

Metodologia: 
Análise prospectiva a partir do levantamento de dados sobre a diplomacia americana no hemisfério 
ocidental e da estratégia brasileira de inserção na região, tomando por base documentos oficiais, 
periódicos e outras fontes.

Coordenador:
MARCELO ALMEIDA DE BRITTO

Data de Início:
02/01/2015 

Data de Finalização: 
02/12/2015
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Equipe:
MARCELO ALMEIDA DE BRITTO
EDISON BENEDITO DA SILVA FILHO

Produtos:
• Artigo em boletim periódico do Ipea.

PROJETO P00192/2014 - A COOPERAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO NA 
ÁFRICA LUSÓFONA: ASPECTOS POLÍTICOS E PROPOSTAS DE AVALIAÇÃO

Objetivo:
Mapear as iniciativas de cooperação internacional para o desenvolvimento implementadas pelo Bra-
sil junto aos países africanos de língua portuguesa na última década, identificando seus condicio-
nantes políticos e propondo uma avaliação preliminar da análise da evolução dos programas e dos 
resultados obtidos.

Justificativa: 
A África é considerada um dos focos prioritários da cooperação internacional do Brasil, sobretudo, no 
caso dos países lusófonos, que compartilham uma trajetória institucional similar à do nosso país. To-
mando a estratégia de cooperação com estes países como um elemento-chave de nossa diplomacia, 
faz-se necessário um esforço de mapeamento destas iniciativas e uma reflexão sobre sua natureza, 
alcance e intensidade, com vistas a propor aperfeiçoamentos desta política pública.

Metodologia: 
Levantamento e análise de dados oriundos de fontes primárias e secundárias sobre a cooperação in-
ternacional para o desenvolvimento do Brasil, com destaque para o Cobradi, projeto de levantamento 
de dados dessa natureza desenvolvido pela Dinte.

Coordenador:
MARCELO ALMEIDA DE BRITTO

Data de Início:
02/12/2014 

Data de Finalização: 
02/12/2015

Equipe:
MARCELO ALMEIDA DE BRITTO
EDISON BENEDITO DA SILVA FILHO

Produtos:
• Nota Técnica ou position paper.

PROJETO P00025/2015 - BRASIL EM DESENVOLVIMENTO (BD) 2015

Objetivo:
Editar e organizar edição de 2015 do volume Brasil em Desenvolvimento.

Justificativa:
O Brasil em Desenvolvimento constitui uma das principais publicações do Ipea, lançada anualmente.
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Metodologia:
Identificação dos temas e autores, estruturação do volume, revisão e envio para pareceristas dos 
capítulos submetidos, envio das versões aprovadas pelos pareceristas para o editorial do Ipea, envio 
para os autores dos capítulos revisados pelo editorial, aprovação das versões finais dos capítulos, 
aprovação da edição final do volume.

Coordenador:
ANDRÉ DE MELLO E SOUZA

Data de Início:
09/03/2015

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
ANDRÉ DE MELLO E SOUZA
PEDRO CARVALHO DE MIRANDA

Produtos:
• Organização ou edição de livro (por volume).
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CORIN - COORDENAÇÃO DE ESTUDOS EM RELAÇÕES ECONÔMICAS 
INTERNACIONAIS

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 rele-
vante 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 positi-
vas 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; e
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: 
18/12/2015

Equipe:
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
FLÁVIO LYRIO CARNEIRO
MARCELO JOSE BRAGA NONNENBERG

Produtos:
• TD.
• TD.
• TD.
• Organização ou edição de livro (por volume).
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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 ocorridas na China nas últimas duas décadas têm impacto sig-
nificativo 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: 
31/03/2015

Equipe:
RICARDO GINICOLO BACELETTE

Produtos:
• TD.

PROJETO P00024/2014 - NÚCLEO DE ANÁLISE ESTATÍSTICA

Objetivo:
Estabelecer um núcleo de apoio estatístico para a DINTE, capaz de reunir, estruturar, tratar e analisar 
as grandes bases de dados relevantes para o estudo da inserção internacional brasileira.

Justificativa:
Para qualquer país é fundamental uma precisa avaliação de seu atual padrão de inserção internacio-
nal, bem como a prospecção do tipo de inserção que deseja para seu futuro. Dentro desse contexto, 
o projeto tem o objetivo de estabelecer um núcleo capaz de reunir, estruturar, tratar e analisar as 
grandes bases de dados relevantes para o estudo da inserção internacional brasileira.

Coordenador:
FLÁVIO LYRIO CARNEIRO

Data de Início:
16/09/2013 

Data de Finalização: 
31/12/2015
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Equipe:
FLÁVIO LYRIO CARNEIRO

Produtos:
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa).

PROJETO P00057/2014 - ESTUDO PARA SUBSIDIAR OS TRABALHOS DO SUBGRUPO DE 
LIVRE CIRCULAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DO GRUPO DE ALTO NÍVEL BRASIL-URUGUAI

Objetivo:
Apresentar estudo sobre a realidade do comércio bilateral Brasil-Uruguai, em setores previamente 
determinados, com foco na legislação e na prática de comércio dos dois países, a fim de subsidiar 
a etapas 3 e 4 do Plano de Ação do Subgrupo de Livre Circulação de Bens e Serviços do Grupo de 
Alto Nível (GAN) Brasil-Uruguai, em cooperação com o MDIC e de acordo com o Termo de Execução 
Descentralizada nº XXX/2014 do MDIC, assinado em XXX.

Justificativa:
Os Presidentes do Uruguai e do Brasil, em 2012, decidiram inaugurar “um novo paradigma” para a rela-
ção bilateral e determinaram a criação de um “Grupo de Alto Nível Brasil-Uruguai (GAN)”. Neste, ficou 
estabelecida a criação de planos de ação para o desenvolvimento sustentável da integração Brasil-Uru-
guai a fim de estruturar o aprofundamento da integração bilateral em diversos setores. Foram elaborados 
planos de ação para subgrupos de trabalho, incluindo o de livre circulação de bens e serviços.

Metodologia:
Com base em estudo a ser publicado pelo Ipea, serão selecionadas cadeias produtivas (produtos e 
insumos) de setores com potencial de complementaridade produtiva entre Brasil e Uruguai. A partir 
destas e em coordenação com órgãos de ambos países, serão elaboradas para os dois países: análise 
descritiva e comparativa das realidades aduaneiras e comerciais; avaliação do impacto de elimina-
ção ou harmonização das barreiras ao comércio, e da harmonização dos procedimentos e legisla-
ções aduaneiros; avaliação da impossibilidade de utilização de instrumentos no comércio interzona; 
identificação de cadeias que utilizem os insumos selecionados e impactos cruzados associados às 
avaliações dos itens anteriores; e identificação de procedimentos para evitar perfurações de medidas 
de defesa comercial.

Coordenador:
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA

Data de Início:
01/07/2014 

Data de Finalização: 
31/07/2015

Equipe:
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório final da pes-

quisa, com análise descritiva e conclusões sobre os dados.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno): 

Seminário para apresentação dos resultados do projeto, com a presença dos consultores 
sênior e do coordenador do projeto.
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• Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea: Elaboração dos TC e TR do projeto e execução 
dos trâmites para contratação dos bolsistas.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa): 
Base contendo os microdados obtidos como resultado da pesquisa.

PROJETO P00148/2014 - ANÁLISE DE ACORDOS REGIONAIS DE COMÉRCIO E SEUS 
IMPACTOS SOBRE O BRASIL (TPP, TTIP, ALIANÇA DO PACÍFICO E MERCOSUL)

Objetivo:
Analisar os acordos regionais de comércio, especialmente os chamados megarregionais e aqueles de 
relevo na América do Sul, avaliando também seus impactos sobre a economia brasileira.

Justificativa:
Os resultados do projeto ajudarão no exame da política comercial brasileira e da inserção interna-
cional do país de modo geral.

Metodologia:
Uso de bases de dados de comércio (tarifárias e não tarifárias).
Análise de conteúdo de documentos e entrevistas com autoridades e especialistas da área.

Coordenador:
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA

Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
FLÁVIO LYRIO CARNEIRO
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
MARCELO JOSE BRAGA NONNENBERG
RICARDO GINICOLO BACELETTE

Produtos:
• TD: Artigo sobre Aliança do Pacífico e Mercosul - Ivan Oliveira e Flávio Carneiro.
• TD: Artigo sobre RCEP - Ricardo Bacellete.
• TD: Artigo sobre TPP e TTIP - Marcelo Nonnenberg e Flávio Carneiro.

PROJETO P00149/2014 - MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA ANÁLISE DE POLÍTICA 
COMERCIAL

Objetivo: 
Construir conhecimento no Ipea com uso de modelos de equilíbrio geral e parcial, entre outros, para 
uso em projetos de análise de política comercial.

Justificativa: 
Há demandas frequentes por parte de ministérios envolvidos com as negociações comerciais do 
Brasil, como MRE e MDIC, sobre a disponibilidade no Ipea de especialistas que consigam dar suporte 
qualificado às negociações.
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Metodologia: 
Uso de bases de dados.
Cursos de modelagem (GTAP).

Coordenador: 
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA

Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
FLÁVIO LYRIO CARNEIRO

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório de pesquisa 

- uso de GTAP - Flávio Carneiro.

PROJETO P00150/2014 - REFORMAS E MUDANÇAS SOCIOECONÔMICAS NA CHINA

Objetivo: 
Analisar a agenda de reformas e as transformações socioeconômicas na China contemporânea.

Justificativa: 
Crescente necessidade de compreensão do mundo social e econômico chinês por parte do Brasil, 
inclusive em sua estratégia de atuação no BRICS, por exemplo.

Metodologia: 
Uso de bases de dados.
Entrevistas.
Análise de conteúdo de documentos.

Coordenador:
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA

Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
RICARDO GINICOLO BACELETTE

Produtos:
• TD.
• Artigo em boletim periódico do Ipea.
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PROJETO P00152/2014 - BOLETIM DE ECONOMIA E POLÍTICA INTERNACIONAL (BEPI) 

Objetivo:
Coordenar e editorar a publicação de 3 edições do Bepi. 

Justificativa:
Manutenção de boletim periódico da DINTE.

Metodologia:
Editoração do Bepi.

Coordenador:
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA

Data de Início:
01/01/2015

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
EDISON BENEDITO DA SILVA FILHO
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA

Produtos:
• Organização ou edição de periódico do Ipea: Bepi 19.
• Organização ou edição de periódico do Ipea: Bepi 10.
• Organização ou edição de periódico do Ipea: Bepi 21.

PROJETO P00153/2014 - OS DETERMINANTES DO INVESTIMENTO EXTERNO DIRETO 
(IED) NO BRASIL

Objetivo:
Analisar os fatores que determinam os fluxos de IED para o Brasil.

Justificativa:
Relevância da compreensão da dinâmica do investimento para a economia brasileira.

Metodologia:
Análise quantitativa, com modelagem.
Uso de base de dados.

Coordenador:
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA

Data de Início:
01/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
EDISON BENEDITO DA SILVA FILHO
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Produtos:
• TD.
• Artigo em boletim periódico do Ipea.

PROJETO P00154/2014 - OS BRICS E OS SISTEMAS DE PAGAMENTO EM MOEDA LOCAL

Objetivo:
Analisar o uso por parte das economias do BRICS de sistemas de pagamento em moeda local e 
sugerir um esboço de sistema que poderia vir a servir ao grupo.

Justificativa:
Relevância do tema na agenda no BRICS.

Metodologia:
Análise quantitativa.
Uso de bases de dados de Bancos Centrais dos BRICS. Análise de conteúdo de documentos relativos 
ao tema.

Coordenador:
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA

Data de Início:
01/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
EDISON BENEDITO DA SILVA FILHO

Produtos:
• TD.
• Artigo em boletim periódico do Ipea.

PROJETO P00155/2014 - A PRESENÇA DA CHINA E DO BRASIL EM ÁFRICA

Objetivo:
Analisar as relações econômicas entre a China e o Brasil e os países africanos.

Justificativa:
Necessidade de construção de conhecimento no Ipea sobre relações com África.

Metodologia:
Análise quantitativa.
Análise de conteúdo.

Coordenador:
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA

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

Equipe:
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
ANDRÉ DE MELLO E SOUZA
RICARDO GINICOLO BACELETTE

Produtos:
• TD: Artigo 1 - Ricardo Bacellete.
• TD: Artigo 1 - André de Mello.
• TD: Artigo 1 - bolsista 1.
• TD: Artigo 2 - bolsista 1.
• TD: Artigo 1 - bolsista 2.
• TD: Artigo 2 - bolsista 2.
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Artigo 2 - Ricardo Bacellete.
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Artigo 2 - André de Mello.

PROJETO P00156/2014 - AS RELAÇÕES ENTRE O BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS NO 
SÉCULO XXI

Objetivo:
Analisar as relações econômicas e políticas entre o Brasil e os Estados Unidos entre 2003 e 2014, 
apresentando também uma agenda propositiva para essas relações no futuro próximo.

Justificativa:
A necessidade de avaliação de iniciativas na relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos na agen-
da de política externa brasileira.

Metodologia:
Análise quantitativa (uso de índices de comércio e investimento).
Uso de bases de dados. Análise do discurso.
Análise de conteúdo de documentos relevantes relativos ao tema.
A pesquisa está dividas em três subtemas: i) Agendas de política externa (linhas gerais); ii) comércio 
(negociações comercias e fluxos e indicadores); e iii) investimento (IED e IEC).

Coordenador: 
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA

Data de Início:
01/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
IVAN TIAGO MACHADO OLIVEIRA
EDISON BENEDITO DA SILVA FILHO
FLÁVIO LYRIO CARNEIRO
SÉRGIO ABREU E LIMA FLORÊNCIO
WALTER ANTONIO DESIDERA NETO
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Produtos:
• TD: Artigo sobre Política Externa 1 - Sérgio Florêncio e Walter Desidera.
• TD: Artigo sobre Política Externa 2 - bolsista 1.
• TD: Artigo sobre comércio 1 - Ivan Oliveira e Flávio Carneiro.
• TD: Artigo sobre comércio 2 - Ivan, Flávio e bolsista 2.
• TD: Artigo sobre investimentos - Edison Benedito.
• TD: Artigo sobre investimentos 2 - Edison Benedito e bolsista 2.
• Organização ou edição de livro (por volume): Organização de livro: Ivan Oliveira e Edison 

Benedito.
• Organização de oficina de trabalho: Organização: Ivan Oliveira e Edison Benedito.

PROJETO P00018/2015 - BRASIL, CHINA E RÚSSIA NA CADEIA GLOBAL DE PETRÓLEO  
E GÁS - ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo:
Descrever as estratégias das empresas brasileiras, chinesas e russas de avanço na cadeia global de 
valor no setor de petróleo e gás. Trata-se de pesquisar as modalidades de investimentos (investimento 
direto, fusões e aquisições, inovações tecnológicas e organizacionais etc.) que levam essas empresas 
a se tornarem grandes players internacionais. Serão levantadas ainda as das políticas públicas mais 
relevantes para nesse setor em cada um desses países. Serão feitos estudos de caso de empresas.

Justificativa:
A importância crescente do setor de energia para o desenvolvimento econômico e as disputas pela 
liderança das empresas globais no setor de petróleo e gás – evidenciadas pela recente onda de 
fusões e aquisições e pela pressão sobre os preços exercida pelos países produtores – colocam de-
safios para o Brasil, China e Rússia, individualmente e como participantes do grupo BRICS. Mapear 
seus interesses na questão energética é de fundamental importância.

Metodologia:
Revisão de literatura; levantamento de dados; construção de séries temporais; estudos de caso de 
empresas desses países.

Coordenador:
LUCIANA ACIOLY DA SILVA

Data de Início
30/01/2015 

Data de Finalização: 
30/01/2016

Equipe:
LUCIANA ACIOLY DA SILVA

Produtos:
• TD.
• TD.
• TD.
• Nota Técnica ou position paper.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
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APRESENTAÇÃO

A Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) desenvolve pesquisas 
sobre temas de políticas públicas com ênfase no território e nas unidades subnacionais da Federação 
que estão organizadas em cinco coordenações, além de projetos coordenados pela diretoria e direto-
ria-adjunta. As cinco coordenações são: a de Estudos em Desenvolvimento Urbano (Codur), a de Es-
tudos Regionais (Coere), a de Estudos Urbanos (Coesu), a de Estudos de Sustentabilidade Ambiental 
(Cosam) e a de Estudos Federativos (Codef). Além disso, existe a Assessoria de Métodos Quantitativo 
(Asmeq), que dá apoio às coordenações e desenvolve trabalhos de cunho metodológico. 

Em 2015, essas pesquisas estruturantes incluem o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 
Governança Metropolitana no Brasil, Avaliação Continuada dos Instrumentos da Política Nacional 
de Desenvolvimento Regional (PNDR), O Que Podem os Governos Estaduais no Brasil, Rede Urbana 
do Brasil, Mapeamento da Vulnerabilidade Social nas Regiões Metropolitanas Brasileiras, Estudos e 
Estimação de Estatísticas dos Resultados Fiscais das Administrações Públicas Brasileiras e Avaliação 
de Políticas Públicas de Meio Ambiente no Brasil.

Vale destacar que a interface de apoio governamental da Dirur envolve diversos ministérios 
e instituições governamentais com os quais realiza plano de trabalho em conjunto. Entre os princi-
pais, estão os Ministérios da Integração Nacional (MI); Cidades (MCidades); Meio Ambiente (MMA); 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Turismo (MTur); Desenvolvimento Agrário (MDA); Agropecu-
ária, Pecuária e Abastecimento (Mapa); e Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC). Além da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da Secretaria de 
Relações Institucionais da Presidência da República, por meio da subchefia de assuntos federativos, 
bem como eventuais acordos com entes municipais, como São Paulo, e mesmo organismos interna-
cionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU).

Destaque-se ainda que a Dirur edita semestralmente o Boletim Regional, Urbano e Ambiental e 
divide a editoria e gestão da Revista de Planejamento e Políticas Públicas com a Diest. Na sequência, 
são listados os objetivos e as prioridades da diretoria e das coordenações.

Um dos estudos prioritários da presidência é desenvolvido pela Dirur/Codur. Este estudo, intitu-
lado Atlas do Desenvolvimento Humano (ADH) no Brasil, é uma parceria firmada desde 2011 com o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) Brasil e com a Fundação João Pinheiro 
(FJP), que o Ipea vem desenvolvendo um conjunto de ações voltadas para a construção e disponi-
bilização de indicadores e índices socioeconômicos para diferentes escalas espaciais do país. Como 
parte deste esforço, foram lançadas duas publicações e duas versões da plataforma web do Atlas 
do Desenvolvimento Humano no Brasil, no qual consta, entre outros, o Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) dos municípios brasileiros e das regiões metropolitanas (RMs) do país. O 
desenvolvimento de novos índices, de outros recortes temáticos e o aperfeiçoamento da plataforma 
web fazem parte deste projeto estruturante. 

Dois projetos estruturantes da diretoria são os estudos Governança Metropolitana no Brasil e a 
Avaliação da Política Regional Brasileira: avaliação continuada dos instrumentos da PNDR. O objetivo 
geral da primeira 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. Por sua vez, a segunda 
pesquisa envolve a renovação da parceria com o Ministério da Integração Nacional, com o intuito de 
aprofundar e focar seus estudos de avaliação dos instrumentos explícitos de financiamento da PNDR. 

Ademais, cada uma das cinco coordenações da Dirur também elencou um projeto estruturante 
da coordenação, definidos a partir de sua capacidade de articulação com outras instituições de pes-
quisa e/ou planejamento, ou órgãos governamentais.
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Além dos projetos Atlas do Desenvolvimento Humano (ADH) no Brasil e Governança Metro-
politana no Brasil, o projeto Mapeamento da Vulnerabilidade Social nas Regiões Metropolitanas 
Brasileiras é estruturante na Codur. Neste projeto, desenvolve-se o Índice de Vulnerabilidade Social 
(IVS) que é construído a partir de indicadores do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, dando 
destaque a diferentes situações indicativas de exclusão e vulnerabilidade social no território brasilei-
ro. O IVS traz dezesseis indicadores estruturados em três dimensões: moradia (infraestrutura urbana); 
capital humano; e renda e trabalho, permitindo um mapeamento singular para os 5.565 municípios 
brasileiros e para as Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs) das principais RMs do país.

A Coere tem como projeto estruturante a pesquisa O Que Podem os Governos Estaduais no Brasil? 
Experiências comparadas, que é uma investigação, cobrindo o período 2000-2014 em experiências es-
taduais escolhidas, de capacidades governativas nos governos estaduais, aqui entendidas como aquele 
conjunto de elementos que possibilitam aos governos orientar o sentido do desenvolvimento em seus 
territórios: de um lado, capacidades econômico-fiscais, relacionadas com a sua efetiva possibilidade de 
taxação sobre bens e serviços, o recebimento de rendas por meio de transferências fiscais obtidas pelo 
sistema federativo de partilha de recursos e sua capacidade de realização de gasto e investimento; e, 
de outro lado, capacidades político-institucionais relacionadas com os instrumentos institucionais e de 
recursos humanos para o planejamento, a execução e a coordenação de políticas públicas. Outros pro-
jetos importantes desenvolvidos pela referida coordenação são: Investimentos: mapeamento territorial e 
análise regional; Sistema de Informações sobre o mercado de trabalho do setor turismo; e Heterogenei-
dade Produtiva e Desenvolvimento Regional no Brasil no período 1996-2012: o Centro-Oeste brasileiro. 

A Coesu possui o foco em políticas intraurbanas, por meio das políticas setoriais de transporte, 
habitação e saneamento; e interurbanas, por meio do projeto estruturante da rede urbana e de interfaces 
com a governança territorial e mais especificamente metropolitana. Os 35 projetos atuais da coordenação 
em sua diversidade promovem integração com temas de outras coordenações, como o saneamento apro-
ximando-se da coordenação ambiental; centros urbanos, emprego, metropolização e urbanização aden-
trando na pauta da coordenação de estudos em desenvolvimento urbano; e a rede urbana agregando-se 
às coordenações federativa e regional. Por seu escopo, além da primazia do projeto Rede Urbana do Brasil, 
que é o projeto estruturante na coordenação, há uma natural concentração nos temas setoriais urbanos. 

A Codef adota, atualmente, como estruturante o projeto Estudos e estimação de estatísticas 
dos resultados fiscais das administrações públicas brasileiras, que tem como objetivo identificar os 
principais fatos estilizados e realizar um macrodiagnóstico acerca da evolução recente do resultado 
primário “acima da linha” nos governos subnacionais brasileiros, segundo as classes macroeconô-
micas de receitas e despesas (impostos e contribuições, remuneração dos empregados, aquisição 
de ativos fixos, uso de bens e serviços, benefícios sociais etc.). Esse projeto faz parte do esforço da 
coordenação, em conjunto com a STN, em construir uma plataforma de informações federativas no 
Ipea. Outros dois projetos se destacam, o primeiro intitulado Grupo de Trabalho sobre Federalismo 
do Ipea, que busca operacionalizar o Acordo de Cooperação Técnica entre o Ipea e o Fórum das Fe-
derações, entidade sem fins lucrativos sediada no Canadá e representada por quase a totalidade dos 
países federalistas do mundo. Outro projeto chamado Reforma Tributária e Federalismo no Brasil tem 
por objetivo a elaboração e a proposição de alterações marginais na legislação tributária brasileira, 
ou operacionalização de recolhimento, de alguns impostos. 

O projeto estruturante da Cosam é a Avaliação de Políticas Públicas de Meio Ambiente no Brasil, que 
tem como principais produtos previstos para 2015 o lançamento do livro Governança Ambiental no Brasil: 
instituições, atores e políticas públicas (organizado em 2014). Outro projeto relevante é a estruturação do 
Observatório de Políticas Ambientais do Ipea. O Observatório será um lócus institucional no Ipea, que tem 
como objetivo promover a articulação, a colaboração e o trabalho conjunto entre as diversas instituições 
com funções avaliativas no governo federal na prática de avaliações de políticas ambientais, quais sejam, 
além do Ipea, Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria-Geral da União (CGU), Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) e as próprias instituições finalísticas da área ambiental, MMA e 
suas vinculadas. Busca-se fortalecer a capacidade avaliativa, a produção de avaliações de qualidade, maior 
transparência e prestação de contas para a sociedade sobre os programas ambientais desenvolvidos pelo 
governo e o uso do conhecimento obtido para a melhoria contínua destas políticas.
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PROJETOS

ASMEQ - ASSESSORIA DE MÉTODOS QUANTITATIVOS

PROJETO P00038/2014 - ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES REGIONAIS E 
URBANOS EM BASES DE DADOS CONSOLIDADAS

Objetivo: 
Gerar informações sobre habitação, mobilidade e dinâmica econômica regional, a partir das pesqui-
sas da Pnad, Rais e Censo. Analisar dados de habitação e mobilidade na Pnad: condição de ocupação 
da moradia, coabitação familiar, vacância, componentes do déficit habitacional, saneamento básico, 
tempo de deslocamento, domicílio com posse de carros.

Justificativa: 
Explorar ao máximo as informações já disponíveis nas bases de dados consolidadas, Pnad, Rais e 
Censo sobre os temas elencados que sirvam de insumo para as análises dos pesquisadores da Dirur.

Metodologia: 
Acompanhamento de indicadores por meio de estatísticas descritivas.

Coordenador: 
VANESSA GAPRIOTTI NADALIN

Data de Início: 
18/08/2014 

Data de Finalização: 
01/02/2016

Equipe:
VANESSA GAPRIOTTI NADALIN

Produtos:
• Relatório institucional (publicado com editorial).

PROJETO P00062/2014 - INDICADORES E DADOS SISTEMATIZADOS PARA PESQUISAS 
DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, COM FOCO REGIONAL, URBANO E AMBIENTAL

Objetivo:
O objetivo deste projeto é desenvolver um conjunto de indicadores socioeconômicos e sistematiza-
ção de um banco de dados integrado de forma a subsidiar aos trabalhos de avaliação de políticas 
públicas direcionadas ao desenvolvimento regional, urbano e ambiental.

Justificativa:
Os indicadores trabalhados implicam a necessidade de profissionais com referencial analítico robus-
to e com expertises avançadas em análises de dados espaciais, dados cross-section, microdados e 
dados de séries de tempo.

Metodologia: 
Manipulação e análise de dados.

Coordenador: 
VANESSA GAPRIOTTI NADALIN
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Data de Início: 
21/08/2014 

Data de Finalização: 
15/09/2016

Equipe:
VANESSA GAPRIOTTI NADALIN
ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
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CODEF - COORDENAÇÃO DE ESTUDOS EM DESENVOLVIMENTO 
FEDERATIVO

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, es-
tadual, 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 eficiên-
cia 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 de-
manda 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 disponibiliza-
dos 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 pú-
blicos 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 econo-
métricos 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: 
31/08/2016

Equipe:
CONSTANTINO CRONEMBERGER MENDES

Produtos:
• Texto para discussão.
• Texto para discussão.
• Artigo em periódico Qualis B1, B2.
• Nota técnica ou position paper.
• Organização ou edição de livro (por volume).
• Organização ou edição de periódico do Ipea.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 

diretoria.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
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• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review.
• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review.

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 (SPE/MF, SE/MF, STN/MF e TCU) e realizar 
estudos da política fiscal brasileira.

Justificativa: 
A Dimac tem produzido inúmeras séries macrofiscais brasileiras, mas carece de um arcabouço me-
todológico integral para estimação das séries. Objetiva-se prover este arcabouço para estimação de 
séries dos componentes de receitas e despesas que formam os resultados fiscais das administrações 
públicas brasileiras. Provendo-se subsídios às análises conjunturais, assessoramento a órgãos públi-
cos (SPE/MF, SE/MF, STN/MF e TCU) e estudos da política fiscal brasileira.

Metodologia: 
Os produtos realizados no âmbito do projeto adotam diversas metodologias. Serão desenvolvidos 
um conjunto de rotinas no software livre R para estruturação e consolidação dos dados primários e 
de metodologias de imputação e desagregação temporal. Os estudos a serem realizados farão uso, 
por sua vez, das estatísticas produzidos no âmbito do projeto e de metodologias estatísticas e eco-
nométricas. Objetiva-se ao fim do projeto transferir as rotinas computacionais para órgãos públicos 
para que estes possa divulgar sistematicamente as estatísticas fiscais.

Coordenador: 
RODRIGO OCTÁVIO ORAIR

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
21/12/2015

Equipe:
RAPHAEL ROCHA GOUVEA
RODRIGO OCTÁVIO ORAIR

Produtos:
• Texto para Discussão com análise da carga tributária no decênio 2005-2014.
• TD: Radiografia das Finanças Públicas Subnacionais Brasileiras.
• TD: Flexibilização Fiscal: novas evidências e desafios.
• Nota técnica ou position paper: Metodologia para cálculo da Carga Tributária Bruta. Enviada 

para o Tribunal de Contas da União e Controladoria-Geral da União. Estimativas até 2014.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório de Pesquisa 

- ACT 1/2015 STN-Ipea.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): CTB - Atualização até o 

4o trimestre de 2014 - Estimativas Trimestrais da Carga Tributária Bruta.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): CTB - Atualização até o 

1o trimestre de 2015 - Estimativas Trimestrais da Carga Tributária Bruta.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): FBCF - Atualização até 

o 4o trimestre de 2014 - Estimativas Trimestrais da Formação Bruta de Capital Fixo.
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• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): FBCF - Atualização até 
o 1o trimestre de 2015 - Estimativas Trimestrais da Formação Bruta de Capital Fixo.

• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): CTB - Atualização até 
o 2o trimestre de 2015 - Estimativas Trimestrais.

• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): FBCF - Atualização até 
o 2o trimestre de 2015 - Estimativas Trimestrais.

• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 
diretoria: Participante como palestrante no III Encontro dos Municípios com o Desenvolvi-
mento Sustentável - Frente Nacional de Prefeitos.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): CTB 
- Estimativas Trimestrais Carga Tributária Bruta - ACT Secretaria Executiva MF-Ipea e ACT 
Secretaria de Política Econômica MF-Ipea

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamen-
te documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): 
FBCF - 4º trimestre 2014 - Estimativas Trimestrais Formação Bruta de Capital Fixo - ACT 
Secretaria Executiva MF-Ipea e ACT Secretaria de Política Econômica MF-Ipea

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Esti-
mativas do Superavit Primário Acima da Linha das Administrações Públicas Brasileiras - ACT 
01/2015 STN-Ipea

• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review: Artigo 
Aprovado para Apresentação no XX Encontro Nacional de Economia Política

• Participação em fóruns com portaria ou DOU: Participação no Grupo de Trabalho Inter-dire-
toria de Estudos sobre Federalismo, instituído pela Portaria no 200/2014.

• ACT com Plano de Trabalho: Acordo de cooperação com a Secretaria do Tesouro Nacional

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 cresci-
mento 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 cri-
tério: 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 um morador adicional. Dessa for-
ma, a distribuição de FPM cria incentivos claros para os municípios terem uma “população estratégica”.

Metodologia: 
O Decreto Federal no 1.881/1981 estipulou que os municípios recebessem recursos do FPM de acor-
do com os resultados do Censo de 1980. Novas contagens populacionais iram 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.
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Coordenador: 
LEONARDO MONTEIRO MONASTERIO

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
LEONARDO MONTEIRO MONASTERIO
MARCIO BRUNO RIBEIRO
MARLY MATIAS SILVA
ADOLFO SACHSIDA

Produtos:
• TD com resultados da pesquisa.
• TD com resultado da pesquisa.

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, bem 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; e iv) realizar tratamentos estatísticos e/ou econo-
métricos dos dados obtidos.

Coordenador: 
ANTENOR LOPES DE JESUS FILHO

Data de Início: 
01/07/2014 

Data de Finalização: 
15/07/2016

Equipe:
ROGÉRIO BOUERI MIRANDA
ANTENOR LOPES DE JESUS FILHO
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Produtos:
• Texto para Discussão.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 

diretoria.
• Apresentação (de artigo) em evento científico nacional.

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 desenvolvi-
mento 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 princi-
pais 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 referente 
ao comércio de biomassa de florestas plantadas nos principais mercados internacionais (Estados 
Unidos, Canadá, Europa e Ásia), usada especificamente para a geração de energia (energia elétrica, 
mecânica, calorífica, etc.); e 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: 
01/05/2014 

Data de Finalização: 
30/05/2016

Equipe:
ANTENOR LOPES DE JESUS FILHO
REGINA HELENA ROSA SAMBUICHI

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório final.
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PROJETO P000241/2013 - EFEITOS DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 
SOBRE A EFICIÊNCIA FISCAL NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS.

Objetivo: 
Avaliar os efeitos das transferências intergovernamentais constitucionais, provenientes do governo 
federal, sobre a eficiência das variáveis fiscais municipais, identificando as localidades ou regiões 
onde aqueles efeitos são mais influentes.

Justificativa: 
O sistema federativo brasileiro é caracterizado por um amplo conjunto de transferências intergover-
namentais, com objetivos de equalizar a oferta de bens públicos e manter o equilíbrio fiscal-orça-
mentário 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 fiscal municipal.

Metodologia: 
Estimativa de fronteiras de eficiência, a partir de dados fiscais e de indicadores de desempenho 
municipal.

Coordenador: 
MARCIO BRUNO RIBEIRO

Data de Início: 
01/08/2014 

Data de Finalização: 
28/02/2015

Equipe:
MÁRCIO BRUNO RIBEIRO

Produtos:
• TD: Avaliação dos impactos das transferências intergovernamentais sobre a eficiência do 

gasto público nos municípios brasileiros.

PROJETO P000277/2013 - GRUPO DE TRABALHO SOBRE FEDERALISMO

Objetivo: 
Realizar atividades de grupo de trabalho de pesquisa interdiretorias na área de federalismo, incluin-
do 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, constituí-
do 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 pesquisas 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 so-
bre o tema.

Metodologia: 
Diversas
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Coordenador: 
CONSTANTINO CRONEMBERGER MENDES

Data de Início: 
02/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2016

Equipe:
CONSTANTINO CRONEMBERGER MENDES
ANTÔNIO ERNESTO LASSANCE DE ALBUQUERQUE JUNIOR
PAULO DE TARSO FRAZÃO SOARES LINHARES
ROBERTO PIRES MESSENBERG
ROGÉRIO BOUERI MIRANDA
LEONARDO MONTEIRO MONASTERIO
MÁRCIO BRUNO RIBEIRO
ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA
RENATO NUNES BALBIM
RONALDO COUTINHO GARCIA
ROBERTA DA SILVA VIEIRA
RODRIGO OCTÁVIO ORAIR

Produtos:
• Organização ou edição de livro (por volume).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• ACT com Plano de Trabalho.

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 Cen-
sos 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: 
31/12/2015
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Equipe:
LEONARDO MONTEIRO MONASTERIO
ROGÉRIO BOUERI MIRANDA
MARLY MATIAS SILVA
JOÃO CARLOS RAMOS MAGALHAES

Produtos:
• Texto para Discussão.
• Artigo em periódico Qualis B1, B2.

PROJETO P000295/2013 - ESTIMATIVAS DOS EFEITOS DAS EMANCIPAÇÕES MUNICIPAIS

Objetivo: 
Estimar os impactos econômicos e sociais das emancipações municipais através de métodos econo-
métricos.

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 georreferenciados que compatibilize os censos das últimas dé-
cadas, 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: 
15/09/2015

Equipe:
LEONARDO MONTEIRO MONASTERIO
ROGÉRIO BOUERI MIRANDA
LUCAS FERREIRA MATION
MARLY MATIAS SILVA

Produtos:
• Texto para Discussão.

PROJETO P00126/2014 - NOVAS ANÁLISES DA DESIGUALDADE REGIONAL NO BRASIL: 
IMIGRAÇÃO, MULTIPLICADORES E MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO

Objetivo: 
Aplicar novos métodos de análise às bases da Rais e Rais Identificada para revelar novas dimensões da 
desigualdade e da concentração da atividade econômica no Brasil. Em especial, busca-se avaliar o papel da 
imigração subsidiada na primeira metade do século XX no padrão locacional atual, bem como estimar novas 
medidas de localização e de multiplicadores locais da atividade econômica na economia brasileira recente.
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Justificativa: 
O uso de técnicas baseadas na análise da distribuição dos sobrenomes de família permitirá examinar 
a permanência dos efeitos da imigração subsidiada no longo prazo. Os resultados obtidos poderão 
guiar a elaboração de políticas de desenvolvimento baseadas na imigração. Além disso, a aplicação 
das novas medidas de localização e de análise de multiplicador recentemente desenvolvidas tem 
aplicação direta para orientar as políticas públicas.

Metodologia: 
O primeiro passo da pesquisa se baseia na aplicação das técnicas de machine learning para classifi-
car os sobrenomes dos indivíduos na Rais de acordo com a sua ancestralidade. Para tal, se utilizará as 
bases que listam os nomes dos imigrantes não- ibéricos na primeira metade do século XX. Com isso, 
podem ser feitas wage regressions com controles para país de origem do trabalhador. Isso revelará 
não só a desigualdade regional, mas também outras dimensões da desigualdade no Brasil. Já para 
as análises de multiplicador, o projeto aplica a metodologia de Moretti (2010) para as mesorregiões 
brasileiras em período recente. Por fim, a metodologia de Cutrini (2009) será aplicada para obter 
novas medidas de entropia para decompor os componentes da desigualdade, com ênfase no setor 
industrial.

Coordenador: 
LEONARDO MONTEIRO MONASTERIO

Data de Início: 
01/08/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2016

Equipe:
LEONARDO MONTEIRO MONASTERIO

Produtos:
• TD: Localização do emprego industrial no Brasil (2000-2012): aplicação de uma nova me-

dida de entropia.
• TD: Machine learning e a classificação de imigrantes para o Brasil.
• Artigo em periódico Qualis B1, B2: Multiplicador local do emprego: Mesorregiões brasileiras 

(2000- 2010).
• Artigo em periódico Qualis B1, B2: Desigualdade no Brasil por ancestralidade: análise com 

base em machine learning.
• Artigo em periódico Qualis B1, B2: Imigração e Desigualdade no Brasil.

PROJETO P00144/2014 - INVESTIMENTO FEDERAL – ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO 
ATUAL PROCESSO DE EXECUÇÃO

Objetivo:
Principal: Fornecer subsídios para a administração pública federal elaborar e adotar processos que 
melhore os resultados da execução de investimentos.
Intermediários: i) Identificar as ineficiências e/ou inadequações no atual processo de execução de 
investimentos contemplados na LOA; ii) Identificar e quantificar os aumentos de custos de execução 
de projetos prioritários (análise de contratos); iii) Estimar desperdícios de receita financeira na exe-
cução do PAC, entre 2007-2014; e iv) Identificar e apresentar práticas internacionais na realização 
de investimentos públicos.
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Justificativa:
A prestação de serviços públicos deve buscar mecanismos para a obtenção de melhores resultados 
no planejamento, execução, acompanhamento, controle e avaliação das atividades da administração 
pública. Processos mais eficientes podem ser encontrados por meio de aprimoramentos técnicos, 
normativos e/ou institucionais das etapas necessárias à implementação dessas atividades. O projeto 
pretende propor um debate visando identificar processos para minimizar os custos de execução.

Metodologia: 
Identificação e avaliação do atual processo praticado pelos principais órgãos da administração públi-
ca federal (planejamento, iniciação/definição, programação, contratação/execução, acompanhamen-
to/fiscalização/recebimento).
Análise dos contratos dos projetos selecionados, identificando e quantificando os acréscimos exe-
cutados nos respectivos termos aditivos (documentos usados para alterar, modificar ou corrigir uma 
cláusula contratual).

Coordenador: 
RUY SILVA PESSOA

Data de Início: 
05/01/2015 

Data de Finalização: 
29/07/2016

Equipe:
RUY SILVA PESSOA
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO

Produtos:
• Texto Para Discussão.

PROJETO P00206/2014 - REFORMA TRIBUTÁRIA E FEDERALISMO NO BRASIL 

Objetivo:
Propor alterações na estrutura tributária brasileira. 

Justificativa:
Necessidade de uma reforma tributária.

Metodologia:
Estudos contratados junto a pesquisadores externos, e artigos elaborados por pesquisadores da casa.

Coordenador: 
ADOLFO SACHSIDA

Data de Início:
05/01/2015 

Data de Finalização: 
29/02/2016

Equipe:
ADOLFO SACHSIDA
MARIO JORGE CARDOSO DE MENDONÇA
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Produtos:
• Organização ou edição de livro (por volume): Livro sobre reforma tributária e federalismo.

PROJETO P00044/2015 - AGRONEGÓCIO NA FEDERAÇÃO BRASILEIRA

Objetivo:
Estudar a agricultura brasileira do ponto de vista produtivo e regional da Federação. Busca-se com-
preender o aumento da produtividade na produção agrícola brasileira, a qual mensura a magnitude 
das transformações tecnológicas e regionais. Ademais, a pesquisa pretende avaliar a produção na-
cional frente ao cenário de crescimento da demanda por bens agrícolas, bem como mostrando os 
pontos positivos da economia e a vulnerabilidade do sistema.

Justificativa: 
O agronegócio brasileiro apresentou crescimento ao longo dos últimos 50 anos. É preciso entender 
a dinâmica do agronegócio comparada à indústria, mostrando quais foram as políticas públicas que 
deram certo. Qual a importância do caso da produção agrícola no contexto do desenvolvimento eco-
nômico. Existe bastante espaço para o desenvolvimento setorial, já que grande parte dos produtores 
agrícolas possui baixa capacidade de absorção de conhecimento externo e novas tecnologias.

Metodologia: 
Como metodologia, busca-se avaliar dados secundários de instituições oficiais do governo (como 
IBGE, Ministério da Agricultura, Secex etc.), utilizando de métodos estatísticos e econométricos.

Coordenador: 
JOSÉ EUSTÁQUIO RIBEIRO VIEIRA FILHO

Data de Início: 
01/04/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2016

Equipe:
JOSÉ EUSTÁQUIO RIBEIRO VIEIRA FILHO

Produtos:
• Texto para discussão. 
• Texto para discussão.
• Texto para discussão.
• Organização ou edição de livro (por volume).
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 

diretoria.
• Apresentação (de artigo) em evento científico nacional.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento internacional.
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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 redu-
zir 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 aca-
dêmica 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; Pro-
grama 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 JOSÉ DE SOUZA PIRES

Data de Início: 
02/01/2014 

Data de Finalização: 
30/04/2016

Equipe:
ERNESTO PEREIRA GALINDO
MURILO JOSÉ DE SOUZA PIRES

Produtos:
• Texto Para Discussão. 
• Artigo em periódico Qualis B1, B2.
• Artigo em periódico Qualis B3, B4, B5.
• Organização ou edição de livro (por volume).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Relatório institucional (publicado com editorial).
• Apresentação (de artigo) em evento científico nacional.
• Representação do Ipea junto a outras instituições.
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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 desenvol-
vimento 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 urbani-
zação 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 cinquenta 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 no 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: 
01/09/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2016

Equipe:
DANIEL DA MATA

Produtos:
• TD com resultados da pesquisa
• Visita de Campo para analisar detalhadamente a realidade socioeconômica das “Cidades 

do Petróleo”.

PROJETO P0078/2013 - AGRICULTURA BRASILEIRA: DETERMINANTES DO 
DESENVOLVIMENTO

Objetivo:
Avaliar a situação atual da agricultura brasileira. Debater alternativas de políticas públicas que auxi-
liem 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, en-
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tretanto, 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 pla-
nejamento 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: 
30/06/2015

Equipe:
CÉSAR NUNES DE CASTRO

Produtos:
• TD: Desafios do setor de pesquisa e desenvolvimento para o crescimento da agricultura 

brasileira (título provisório).
• TD: Assistência técnica e extensão rural (título provisório).
• TD: Desenvolvimento do meio rural (título provisório).
• Organização ou edição de livro (por volume): Agricultura brasileira: determinantes do de-

senvolvimento.

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 im-
plementar 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 con-
tribuir 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 gover-
nativas 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-ins-
titucionais para o planejamento, a execução e a coordenação de políticas públicas.
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Coordenador: 
ARISTIDES MONTEIRO NETO

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2016

Equipe:
ARISTIDES MONTEIRO NETO

Produtos:
• TD: Análise das Loas estaduais (2011-2014).
• TD: Rating das dívidas dos estados.
• TD: Governos estaduais no federalismo - a visão de gestores públicos estaduais.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 1. Introdução estratégias governativas.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 2. Análise das Loas estaduais.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 3. Rating das dívidas dos estados.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 4. A Visão dos gestores públicos estaduais sobre o fede-

ralismo brasileiro.
• Organização ou edição de livro (por volume): Governos estaduais no federalismo brasileiro 

- estratégias governativas.
• Organização ou edição de livro (por volume): Capítulo 5. Conclusões.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Banco de dados esta-

tísticas governos estaduais.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório com proposta 

de interpretação macroeconômica para o desenvolvimento regional brasileiro.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório sobre intera-

ções entre condicionantes macroeconômicos e o federalismo brasileiro.
• Apresentação (de artigo) em evento científico nacional: Políticas de desenvolvimento, terri-

tório e pacto federativo – Anpur.

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. Acom-
panhar 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 apre-
senta 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 
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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 simu-
ladas para uso do Ipea (sem produto previsto no momento).

Coordenador:
NELSON FERNANDO ZACKSESKI

Data de Início: 
14/11/2013 

Data de Finalização: 
30/12/2016

Equipe:
NELSON FERNANDO ZACKSESKI
CARLOS WAGNER DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA

Produtos:
• Nota técnica ou position paper: Artigo (ou TD) - Investimento federal por UF.
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa): 
Base Dados Investimento Federal por UF.

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 polí-
tica 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 disponi-
bilização de informações, conjugação de esforços, competências e conhecimentos para o monitora-
mento 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 desenvolvi-
mento regional.

Metodologia:
Os diagnósticos e as avaliações das políticas de desenvolvimento regional farão uso de vários mé-
todos de análise. Entre os métodos utilizados estão: o método descritivo, as 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
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Data de Início: 
04/01/2014 

Data de Finalização: 
10/02/2016

Equipe:
GUILHERME MENDES RESENDE
ARISTIDES MONTEIRO NETO
DANIEL DA MATA
MURILO JOSE DE SOUZA PIRES
JOÃO CARLOS RAMOS MAGALHAES
ADOLFO SACHSIDA
BERNARDO ALVES FURTADO
CÉSAR NUNES DE CASTRO
CARLOS WAGNER DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA
CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE
ERNESTO PEREIRA GALINDO
JÚLIO CÉSAR ROMA
LEONARDO MONTEIRO MONASTERIO
MARGARIDA HATEM PINTO COELHO
NILO LUIZ SACCARO JUNIOR
SANDRA SILVA PAULSEN
VICENTE CORREIA LIMA NETO
BRUNO DE OLIVEIRA CRUZ

Produtos:
• TD: Diagnóstico da política regional brasileira-2 FNE.
• TD: Avaliação dos instrumentos de política regional (FNE, FNO, FCO).
• TD: Diagnóstico da política regional brasileira-2 FNO.
• TD: Diagnóstico da política regional brasileira-2 FCO.
• TD: Políticas regionais na América Latina e no mundo-2.
• Artigo em periódico Qualis B1, B2: Micro e macroimpactos de políticas de desenvolvimento 

regional: o caso dos empréstimos do FNE-industrial no Estado do Ceará.
• Capítulo de livro do Ipea: Avaliação de Políticas Públicas no Brasil (volume III) - Capítulo 

1: 25 anos dos Fundos Constitucionais de Financiamento (FNE, FNO e FCO) e 10 anos da 
Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR).

• Capítulo de livro do Ipea: Avaliação de Políticas Públicas no Brasil (volume III) - Capítulo 2: 
Diagnóstico do FNE.

• Capítulo de livro do Ipea: Avaliação de Políticas Públicas no Brasil (volume III) - Capítulo 3: 
Diagnóstico do FNO.

• Capítulo de livro do Ipea: Avaliação de Políticas Públicas no Brasil (volume III) - Capítulo 4: 
Diagnóstico do FCO.

• Capítulo de livro do Ipea: Avaliação de Políticas Públicas no Brasil (volume III) - Capítulo 5: 
Avaliação de impacto do FNE, FNO e FCO: Uma análise por tipologia da PNDR.

• Capítulo de livro do Ipea: Avaliação de Políticas Públicas no Brasil (volume III) - Capítulo 6: 
Construção de indicadores para o Observatório de Desenvolvimento Regional (ODR).

• Capítulo de livro do Ipea: Avaliação de Políticas Públicas no Brasil (volume III) - Capítulo 7: 
Uma avaliação qualitativa dos fundos de regionais.

• Capítulo de livro do Ipea: Avaliação de Políticas Públicas no Brasil (volume III) - Capítulo 8: 
Política Regional na América Latina e na União Europeia.

• Capítulo de livro do Ipea: Avaliação de Políticas Públicas no Brasil (volume III) - Capítulo 9: 
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Uma proposta de avaliação continuada dos instrumentos da PNDR.
• Organização ou edição de livro (por volume): Avaliação de políticas públicas no Brasil: Uma 

análise da Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR (volume III).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Acesso aos Fundos 

Regionais e Incentivos Fiscais: avaliação de ofertantes e demandantes.

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 treze grupos de trabalho previstos pelo projeto da RFB.

Coordenador: 
NELSON FERNANDO ZACKSESKI

Data de Início: 
02/01/2014 

Data de Finalização: 
30/12/2015

Equipe:
NELSON FERNANDO ZACKSESKI
ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA
CARLOS WAGNER DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA

Produtos:
• Nota técnica ou position paper: Relatório Interno de acompanhamento do GT.
• Representação do Ipea junto a outras instituições: Representação do Ipea junto a RFB.
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamen-

te documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): 
Acesso do Ipea a base de dados do Sinter.

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 1970, por seu alto desenvolvimento e estagnação eco-
nômica.

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.
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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: 
10/07/2015

Equipe:
JOÃO CARLOS RAMOS MAGALHAES
ROGÉRIO BOUERI MIRANDA

Produtos:
• Texto Para Discussão.

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 seis parceiras (Idesp, Fundaj, Ipardes, Seplan/AM, IJSN, IPP) e autores convidados. O 
projeto pretendeu realizar um estudo comparativo e caracterização socioeconômica dos assenta-
mentos precários no Brasil e suas nuances regionais.

Justificativa:
A caracterização dos assentamentos precários no Brasil é imprescindível para a formulação de políti-
cas públicas efetivas. As estatísticas obtidas, a partir dos censos apresentam distorções na escala lo-
cal. O projeto faz a sistematização e análise de estudos acadêmicos e técnicos sobre os assentamen-
tos 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 rela-
tórios estaduais e sua publicação e divulgação. O livro está estruturado em duas 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 segunda parte apresenta os seis artigos sobre as RMs selecionadas, dando destaque às feições 
locais do fenômeno.

Coordenador:
MARIA DA PIEDADE MORAIS

Data de Início: 
07/01/2013 
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Data de Finalização: 
30/11/2015

Equipe:
MARIA DA PIEDADE MORAIS
CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE
VICENTE CORREIA LIMA NETO

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea.
• Capítulo de livro do Ipea.
• Capítulo de livro do Ipea.
• Capítulo de livro do Ipea.
• Capítulo de livro do Ipea.
• Capítulo de livro do Ipea.
• Capítulo de livro do Ipea.
• Capítulo de livro do Ipea.
• Capítulo de livro do Ipea.
• Capítulo de livro do Ipea.
• Organização ou edição de livro (por volume).

PROJETO P00047/2014 - HETEROGENEIDADE PRODUTIVA E DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL NO BRASIL NO PERÍODO 1996-2012: UM ESTUDO DO CASO DO CENTRO-
OESTE BRASILEIRO

Objetivo: 
O objetivo da pesquisa é avaliar a evolução e as especificidades espaciais da heterogeneidade da 
estrutura produtiva do Centro-Oeste, como foco na indústria, e sua relação com o movimento de 
desconcentração industrial no período 1996-2012.

Justificativa:
Sob este aspecto, é fundamental, portanto, compreender o fenômeno da heterogeneidade estrutural 
em sua expressão inter e intrarregional, como parte do movimento de mudanças que se verificam na 
distribuição espacial da estrutura produtiva do Centro-Oeste.

Metodologia:
A produtividade será calculada para o conjunto das indústrias de transformação e indústrias ex-
trativas (seções B e C) e por setor a três dígitos da Cnae, por porte de empresas (micro, pequena, 
média e grande) e por recortes espaciais iniciais (Brasil, macrorregiões e estados). Considerar-se-á 
o Nível de Produtividade Aparente do Trabalho a preços constantes (VTI/População Ocupada). O 
Nível de Heterogeneidade Estrutural intersetorial será apreendido pelo coeficiente de variação da 
produtividade entre os setores (desvio padrão/média aritmética da produtividade). Para a avaliação 
do comportamento da heterogeneidade intrassetorial serão consideradas as assimetrias na evolução 
da produtividade entre empresas de maior e menor porte dentro de cada setor.

Coordenador:
MURILO JOSÉ DE SOUZA PIRES

Data de Início: 
01/10/2014 

Data de Finalização: 
01/10/2015
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Equipe:
MURILO JOSÉ DE SOUZA PIRES

Produtos:
• Texto Para Discussão. 
• Artigo em periódico Qualis B1, B2.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 

diretoria.
• Apresentação (de artigo) em evento científico nacional.
• Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea.

PROJETO P00158/2014 - AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO MINISTÉRIO DO 
ESPORTE: ELABORAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DO DESPORTO E MODELO AVALIATIVO

Objetivo:
Apoiar o Ministério do Esporte na implementação e avaliação de políticas públicas, em especial do 
Política Nacional do Desporto.

Justificativa:
O presente projeto decorre de Acordo de Cooperação Técnica negociado ao longo do último ano e 
que está em fase de assinatura por parte do Ministério do Esporte e Ipea. Visa agregar expertise na 
elaboração e avaliação de políticas públicas ao Ministério do Esporte.

Metodologia:
Montagem da Política Nacional do Desporto em consonância com as melhores formas de implemen-
tação e avaliação. Comitê responsável está sendo montado.
Avaliação de impacto dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016. Montagem de projeto de pu-
blicação abarcando múltiplos aspectos de impactos desta política pública.

Coordenador:
ANDRE REGO VIANA

Data de Início: 
25/09/2014 

Data de Finalização: 
25/11/2015

Equipe:
ANDRE REGO VIANA

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório de trabalho 

estabelecendo o marco lógico para avaliação das ações relativas à Política Nacional do Des-
porto. O objetivo do trabalho é elaborar conjunto de indicadores que permita a avaliação e 
o monitoramento da PND pelo Ministério do Esporte.

• Participação em fóruns com portaria ou DOU: Participação no GT encarregado de elaborar a 
Política Nacional do Desporto, conforme portaria em elaboração pelo Ministério do Esporte.



256 Plano de Trabalho Ipea 2015

PROJETO P00247/2014 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO DE 
TRABALHO DO SETOR TURISMO - SIMT FASE 2

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 rele-
vante 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 pro-
gramas 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 esta-
belecimentos 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: 
24/11/2014 

Data de Finalização: 
20/05/2016

Equipe:
MARGARIDA HATEM PINTO COELHO
NELSON FERNANDO ZACKSESKI
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI
ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Manual para a elabo-

ração e atualização das estimativas produzidas no SIMT, no software SAS.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório com as esti-

mativas definitivas da mão de obra formal e informal em ACTs, para o Brasil e regiões (dados 
de 2013).

• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório com o núme-
ro de ocupados formais em grandes setores, no Brasil, regiões, Distrito Federal, Ride e Área 
Metropolitana de Brasília (dados 2013).

• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório com as esti-
mativas da caracterização da ocupação formal e informal do turismo, dados de 2013, para 
o Brasil e regiões.

• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Indicadores básicos 
sobre o turismo no Distrito Federal.

• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório com análise 
destinada a identificar arranjos produtivos locais na Ride ou na Área Metropolitana de Bra-
sília (potencial do munícipio).
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• Manuais, tutoriais, recursos didáticos, documentação de processos, métodos, procedimentos 
e rotinas de trabalho: Manual revisto do extrator de dados do Projeto Turismo.

• Organização de oficina de trabalho: Oficinas para treinamento da utilização do extrator de 
dados turismo.

• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média): Atualização base 
de dados SIMT - dados 2014.

• Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade baixa): 
Contratação 2 bolsistas.

• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade mé-
dia): Implantação do extrator de dados turismo para munícipios.

PROJETO P00026/2015 - AUTOMATIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO E DO POVOAMENTO 
DAS BASES DE DADOS SECUNDÁRIAS DO OBSERVATÓRIO BRASILEIRO DE APLS (FASE II)

Objetivo:
O objetivo geral desse projeto é buscar entender o comportamento das diferentes variáveis relacio-
nadas aos Arranjos Produtivos Locais, conforme definido no conjunto de indicadores aprovado pelo 
GTP APL, tendo como unidade de análise o APL. Para tal, trabalhará com dados dos municípios, dos 
estados, e do país, para o povoamento do banco de dados secundários do Observatório Brasileiro 
de APLs.

Justificativa:
O desenvolvimento econômico das regiões brasileiras tem sido historicamente desigual no territó-
rio; centros econômicos dinâmicos e suas áreas de influências coexistem com áreas estagnadas. 
Esse processo tem forte impacto sobre a concentração da produção e populacional e sobre o meio 
ambiente. Políticas de desenvolvimento com foco no território (locais e regionais) devem guardar 
coerência com as características econômicas da região ou grupos de regiões que são objeto de tais 
políticas.

Metodologia:
A metodologia de trabalho será elaborada na execução deste instrumento, sendo o produto 1, e 
considerará em seu modus operandi a participação do Comitê Temático do Observatório Brasileiro 
de APLs, no âmbito do GTP APL.

Coordenador:
CARLOS WAGNER DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA

Data de Início:
01/04/2015 

Data de Finalização: 
01/07/2016

Equipe:
CARLOS WAGNER DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA

Produtos:
• Nota técnica ou position paper: Elaboração da metodologia de trabalho.
• Nota técnica ou position paper: análises dos resultados levantados a partir do produto 1, 

bem como o programa de captura dos dados secundários e respectiva análise.
• Nota técnica ou position paper: relatório detalhado contendo a consolidação dos dados 

levantados no projeto.
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• Nota técnica ou position paper: Apresentação documentada da arquitetura do sistema de-
senvolvido e dos requisitos de implantação e manutenção do sistema.

• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 
seminário de apresentação dos resultados ao GT APL e núcleos estaduais de APL.

PROJETO P00032/2015 - SUSTENTABILIDADE DO DÉFICIT FISCAL NO BRASIL

Objetivo: 
Tem-se como objetivo verificar a sustentabilidade do déficit fiscal brasileiro e verificar se após cho-
ques orçamentários a equalização das contas públicas se dá via aumento do valor presente das 
receitas ou redução do valor presente dos gastos.

Justificativa: 
O país passa atualmente por um processo de ajuste fiscal, tornando-se fundamental o estudo das 
vias escolhidas pelo governo.

Metodologia: 
Utilizando dados das contas nacionais de 1994 a 2014, realizar-se-ão testes de raízes unitários e 
de cointegração para se verificar a sustentabilidade do déficit; e estimativas de modelos de correção 
de erros (VECM) para se determinar como se dá a equalização orçamentária no período analisado.

Coordenador: 
ALEXANDRE GERVÁSIO DE SOUSA

Data de Início: 
31/03/2015

Data de Finalização: 
31/03/2016

Equipe:
ADOLFO SACHSIDA
ALEXANDRE GERVÁSIO DE SOUSA

Produtos:
• Texto para Discussão.

PROJETO P00042/2015 - BOLETIM REGIONAL, URBANO E AMBIENTAL

Objetivo:
Publicação da 11ª edição do Boletim Regional, Urbano e Ambiental, edição especial para América 
Latina e Caribe.

Justificativa:
No âmbito do Ipea, este boletim contempla as áreas que estruturam os estudos regionais e que se 
fazem representar na forma de coordenações inseridas na Dirur, que são: estudos regionais; estudos 
intraurbanos; redes de cidades; meio ambiente; e federalismo. Esta publicação também abre espaço 
para colaborações externas, fundamentais para a identificação da leitura de outros atores (acadêmi-
cos, policy makers e pensadores livres) sobre os problemas regionais.

Metodologia:
Publicação de periódico semestral.
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Coordenador:
CARLOS WAGNER DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA

Data de Início: 
15/04/2015 

Data de Finalização: 
15/06/2016

Equipe:
CARLOS WAGNER DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA
GUILHERME MENDES RESENDE

Produtos:
• Organização de Boletim Ipea.

PROJETO P00076/2015 - ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS PARA REGIÃO DE FRONTEIRA 
AGRÍCOLA - MATOPIBA

Objetivo: 
Subsidiar a formulação de políticas para a criação de mecanismos que venha a garantir o abaste-
cimento sustentável de alimentos a população urbana crescente na região do Matopiba tendo em 
vista a expansão do agronegócio e consequente urbanização naquela região.

Justificativa: 
O abastecimento alimentar na região necessita de um planejamento para evitar futuros gargalos 
contribuindo para estruturar um programa de segurança alimentar vis à vis a política nacional vi-
gente. O abastecimento tem relevância para a agricultura familiar, podendo nessa região também 
beneficiar os quilombolas e indígenas, garantindo o escoamento da produção, consequentemente o 
aumento de emprego e renda, facilitando o acesso dessa população a melhor qualidade de alimen-
tos e aos serviços.

Metodologia: 
Analisar o crescimento da produção agrícola (commodites) na região.
Analisar o processo de urbanização recente para algumas cidades selecionadas da região.
Estudar a produção e consumo de produtos hortifrutigranjeiros na região e a participação da agricul-
tura familiar nessa produção, bem como de outras classes menos organizadas.
Fazer o levantamento de como é feito o abastecimento alimentar na região, verificando qual a inter-
face da produção alimentar básica com os grandes centros urbanos da região.
Fazer estudo sobre a infraestrutura existente para o escoamento da produção. O que tem e o que 
está sendo feito.
Fazer levantamento das boas práticas existentes no que se refere a abastecimento de alimentos, 
tanto nas esferas federal, estaduais e municipais.

Coordenador: 
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR

Data de Início: 
29/07/2015 

Data de Finalização: 
29/07/2016
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Equipe:
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR

Produtos:
• Nota técnica ou position paper.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• ACT com Plano de Trabalho.

PROJETO P00078/2015 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO BRASIL: FORMULAÇÃO DE 
AGENDA E PROPOSIÇÃO DE POLÍTICAS TERRITORIAIS

Objetivo:
Identificar e propor uma agenda de temas recentes para a compreensão abalizada sobre o desen-
volvimento regional brasileiro e para a formulação de políticas de desenvolvimento territorial. Esta 
agenda deve conter, ao menos, as seguintes dimensões: 1) identificar as transformações e dinâmicas 
territoriais econômicas, populacionais e sociais mais significativas; e 2) identificar possibilidades e 
limites da PNDR quanto a seu objetivo de redução das desigualdades.

Justificativa:
O elevado crescimento da economia nacional na última década teve rebatimentos sobre as eco-
nomias regionais. Estudos apontam que a redução da desigualdade regional é mais resultado de 
políticas não regionais, como as sociais e as de investimento em infraestrutura que das políticas re-
gionais clássicas. Daí, faz-se necessária a identificação de agenda representativa do desenvolvimento 
regional que Dirur/Ipea construa uma direção abalizada dos temas de pesquisa a ser priorizados.

Metodologia:
Realizar levantamento sistemático de: a) temas sobre as principais transformações territoriais do 
período recente (2005-2015); b) possibilidades e limites apresentados pela política de desenvolvi-
mento regional (PNDR) quanto aos seus objetivos de redução das desigualdades e de ativação do 
desenvolvimento no território nacional; c) políticas públicas de caráter nacional não explicitamente 
regional e que têm tido impactos relevantes para a melhoria das condições de vida da população em 
territórios de baixa renda e baixo crescimento econômico; e d) capacidades governativas, federais e 
estaduais, presentes no federalismo brasileiro com potencial para contribuir para a implementação 
da PNDR bem como para a implementação de demais políticas públicas de caráter regional não 
explícito.

Coordenador:
ARISTIDES MONTEIRO NETO

Data de Início: 
01/09/2015 

Data de Finalização: 
30/08/2016

Equipe:
ARISTIDES MONTEIRO NETO

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Texto analítico com 

levantamento sistemático de identificação/apontamento dos principais temas relacionados 
às transformações econômicas, sociais e populacionais no território brasileiro no período 
recente (2005-2015), apontando explicitamente as seguintes dimensões: a) demografia e 
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migração; b) dinâmicas econômicas recentes; e c) dinâmicas sociais recentes.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Texto analítico com 

identificação/apontamentos das possibilidades e limitações apresentadas pela política de 
desenvolvimento regional (PNDR) quanto a consecução de seus objetivos de redução das 
desigualdades de ativação do desenvolvimento no território nacional.

PROJETO P00079/2015 - IMPACTOS REGIONAIS DA ENTRADA DE GRANDES REDES 
VAREJISTAS NO SETOR ALIMENTÍCIO

Objetivo: 
Analisar os efeitos da entrada de novas firmas pertencentes a grandes grupos varejistas, do setor 
de varejo de alimentos, em mercados locais. Mais especificamente, pretende-se verificar quais são 
os impactos sobre a geração de empregos, falência de concorrentes e dinâmica concorrencial, em 
decorrência da entrada dessas novas firmas.

Justificativa: 
Entre 1989 e 2002, ocorreram 153 negócios envolvendo fusões ou aquisições, apenas no segmento 
supermercadista brasileiro. A preocupação surge, pois são diversas as evidências que relacionam alta 
concentração de mercado com o exercício de poder de mercado. De outro lado, há evidências de 
que o aumento da concentração, não implica, necessariamente, o aumento de poder de mercado, o 
crescimento das firmas geraria ganhos que implicariam o aumento de bem-estar econômico.

Metodologia: 
Basicamente, a investigação será desenvolvida por meio de análises estatísticas de indicadores que 
permitirão mensurar características do setor de varejo alimentício como, número de estabelecimen-
tos, abertura e fechamento de empresas e mão de obra empregada.

Coordenador: 
ALEXANDRE GERVÁSIO DE SOUSA

Data de Início:
03/08/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2016

Equipe:
ALEXANDRE GERVÁSIO DE SOUSA

Produtos:
• Texto Para Discussão.
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COESU - COORDENAÇÃO DE ESTUDOS URBANOS

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), contri-
buindo 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 empreen-
dimentos 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 déficit 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: 
31/12/2015

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.
• Nota técnica ou position paper: Nota metodológica.
• Organização ou edição de livro (por volume): Publicação de divulgação de resultados.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório final de pes-

quisa - APO Piloto em Uberlândia.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 

diretoria: Seminário Dirur com apresentação dos resultados da APO Piloto em Uberlândia.
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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 financia-
mento 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: 
30/10/2015

Equipe:
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO

Produtos:
• Texto Para Discussão.

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 pas-
sado pelo Ipea.

Coordenador: 
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO

Data de Início: 
18/11/2013 

Data de Finalização: 30/12/2015

Equipe:
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO
VICENTE CORREIA LIMA NETO
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Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório resumido 

para a Casa Civil.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório conjunto com a PRF.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).

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 realiza-
da 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: 
31/12/2015

Equipe:
ALBINO RODRIGUES ALVAREZ
FERNANDA LIRA GOES
SANDRO PEREIRA SILVA

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).

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 esta-
belecidas nos planos. Daí a necessidade de uma análise da implementação dos PD’s e da atuação 
conjunta dos instrumentos urbanísticos.
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Metodologia: 
A metodologia consiste de duas etapas:
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).
Diagnóstico da situação brasileira - Estudos de Casos: avaliação do caso do Distrito Federal, obser-
vando 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:
• TD: A Outorga onerosa no Brasil: uma leitura.
• TD: Operação urbana consorciada no Brasil: uma leitura.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório Final do Plano 

de Trabalho 1 Ipea/Sedhab.
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa): 
Base de informações sobre os instrumentos urbanísticos.

PROJETO P000219/2013 - REDE URBANA DO BRASIL - COMPONENTE 1

Objetivo: 
Desenvolver bases teórico-metodológico-conceituais e um roteiro de análise em detalhe que orien-
tem 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 configu-
ração espacial e na natureza das cidades dinâmicas de concentração e mobilidade refuncionalizam 
as áreas urbanas, projetando novas configurações espaciais. Ao mesmo tempo, características metro-
politanas 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 capiteneados pelas me-
trópoles nacionais) a partir de metodologia compreensiva a ser definida em consonância com a rede 



266 Plano de Trabalho Ipea 2015

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 planejamen-
to metropolitanas conveniadas.

Coordenador: 
ERNESTO PEREIRA GALINDO

Data de Início: 
01/12/2013 

Data de Finalização: 
31/12/2016

Equipe:
RONALDO RAMOS VASCONCELOS
ALBINO RODRIGUES ALVAREZ
BOLÍVAR PÊGO FILHO
CARLOS WAGNER DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA
ERNESTO PEREIRA GALINDO
CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE

Produtos:
• TD: Rede urbana: escala continental.
• TD: Rede urbana: escala nacional.
• TD: Rede urbana: escala estadual.
• TD: Rede urbana: escala metropolitana.
• TD: Rede urbana: metodologia.
• Nota técnica ou position paper: Relatório inicial apresentando bases metodológicas e prin-

cipais planilhas das informações já agregadas, incluindo alguns resultados preliminares.
• Nota técnica ou position paper: Glossário de termos da pesquisa.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório incluindo os 

resultados dos estudos e análises em nível nacional.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): A4 - Relatório de pes-

quisa - glossário de conceitos e temas.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): A5 - Relatório de pesquisa
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da di-

retoria: Seminário Nacional com público externo de entidades interessadas para publicação 
dos resultados da pesquisa e de suas etapas subsequentes.

• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 
Seminário de ajuste da metodologia com convidados externos.

• Organização de oficina de trabalho: 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.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Base 
de dados incluindo as informações de movimentos pendulares entre todos os municípios do 
Brasil, com base no Censo Demográfico 2010.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Base 
de dados incluindo indicadores estatísticos selecionados para caracterização da rede urbana.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Base 
de dados cartográficos relacionados aos temas da rede urbana.
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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: 
31/12/2015

Equipe:
ALBINO RODRIGUES ALVAREZ

Produtos:
• Relatório institucional (publicado com editorial).

PROJETO P000224/2013 - ODM-ODS

Objetivo:
Acompanhar a transição da estratégia dos Objetivos do Milênio, que se encerra em 2015, para a 
PODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

Justificativa:
O Ipea participa ativamente dos ODM. Cabe agora realizar a transição para os ODS.

Coordenador:
ALBINO RODRIGUES ALVAREZ

Data de Início:
01/12/2013 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
ALBINO RODRIGUES ALVAREZ

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
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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 desenvolvimen-
to, 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 coor-
denação 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 pre-
tende 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: 
30/06/2015

Equipe:
RENATO NUNES BALBIM
CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE
VICENTE CORREIA LIMA NETO
ERNESTO PEREIRA GALINDO
VANESSA GAPRIOTTI NADALIN
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO
RAFAEL HENRIQUE MORAES PEREIRA
BOLÍVAR PÊGO FILHO
MARGARIDA HATEM PINTO COELHO
ALEXANDRE DE ÁVILA GOMIDE

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo introdutório.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 1.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 2.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 3.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 4.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 5.
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• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 6.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 7.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 8.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 9.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo 10.
• Organização ou edição de livro (por volume): Livro.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Evento final.

PROJETO P000246/2013 - REPRESENTAÇÃO DO IPEA NO CONSÓRCIO ZEE BRASIL

Objetivo:
Assessorar tecnicamente a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico Econômico na elabo-
ração 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: 
 RONALDO RAMOS VASCONCELOS

Data de Início: 
19/04/2013 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
RONALDO RAMOS VASCONCELOS
ERNESTO PEREIRA GALINDO

Produtos:
• Artigo em boletim periódico do Ipea.
• Representação do Ipea junto a outras instituições.

PROJETO P000259/2013 - OBSERVATÓRIO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

Objetivo:
Acompanhar e assessorar o governo do Distrito Federal 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 ava-
liar 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 Distrito Federal esse acom-
panhamento ocorre a partir do monitoramento da implementação das leis de uso e ocupação do 
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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 Distrito Federal.
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 planejamen-
to 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:
• TD: E2 - P5: Texto para Discussão - A construção de um índice de preços no Distrito Federal
• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-

tos e rotinas de trabalho: E4 - P1: Método e processos de monitoramento do mercado 
imobiliário aplicado ao caso do Distrito Federal.

• Ministrar treinamento/capacitação: E4 - P2: Curso de Capacitação - Índice de preços, mani-
pulação da base de dados e elaboração do boletim.

• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review.

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).
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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: 
31/12/2015

Equipe:
 ERNESTO PEREIRA GALINDO

Produtos:
• Texto para Discussão.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Relatório institucional (publicado com editorial).

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 versus 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 (capítulo do BD).

Coordenador:
VANESSA GAPRIOTTI NADALIN

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
30/05/2015
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Equipe:
VANESSA GAPRIOTTI NADALIN
CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE
LUCAS FERREIRA MATION
VICENTE CORREIA LIMA NETO

Produtos:
• TD: Localização das favelas e suas causas: evidências do Brasil.
• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review: Anpur 

mediante aprovação.

PROJETO P000317/2013 - DISPERSÃO DE EMPREGOS E EMPRESAS NA ESCALA 
INTRAURBANA E NACIONAL

Objetivo:
Checar a ocorrência da dispersão de empregos no Brasil em termos intraurbanos e a desconcen-
tração espacial de atividades produtivas em termos nacionais. Examinar as relações da dispersão 
intraurbana com o tempo de deslocamento casa-trabalho em grandes áreas urbanas brasileiras. 
Checar a desconcentração espacial de diferentes setores produtivos, assim como a concentração 
espacial de indústrias da mesma cadeia produtiva.

Justificativa:
Identificar a evolução da estrutura urbana brasileira para as grandes áreas urbanas com representati-
vidade nacional é original. A utilização de dados de localização de empresas em nuvem de pontos em 
escala nacional também é original. Cidades mais policêntricas podem diminuir a distância e tempo 
de deslocamento entre local de trabalho e de moradia. Mensurar a concentração espacial das empre-
sas é insumo para os estudos que checam a influência da localização na produtividade das empresas.

Metodologia: 
Aplicação do índice de centralidade urbana (TD 1675) utilizando a base de dados da Rais Geocodifi-
cada em diferentes anos. Econometria espacial para estimar o impacto da proximidade de empregos 
no tempo de deslocamento. Point pattern analysis para identificar a concentração espacial de ativi-
dades produtivas.

Coordenador: 
VANESSA GAPRIOTTI NADALIN

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
VANESSA GAPRIOTTI NADALIN
BERNARDO ALVES FURTADO
LEONARDO MONTEIRO MONASTERIO
BRUNO DE OLIVEIRA CRUZ

Produtos:
• Texto para Discussão.
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PROJETO P000319/2013 - CARACTERIZAÇÃO DA EVOLUÇÃO DOS CENTROS URBANOS - 
RETRATO DAS ÁREAS CENTRAIS

Objetivo:
Acompanhar a evolução do fluxo de população, nível de renda, empregos e salários nos centros 
urbanos.

Justificativa: 
Solicitação do MCidades.

Metodologia:
Delimitação dos centros nas metrópoles e capitais regionais da Regic/IBGE. Organizar dados censitá-
rios (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: 
30/10/2015

Equipe:
VANESSA GAPRIOTTI NADALIN
BERNARDO ALVES FURTADO
CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE

Produtos:
• TD: Retrato das áreas centrais.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Resultados dados cen-

sitários 1991-2010.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Atividades Econômicas 

e novas centralidades.

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 governamen-
tal. 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 traba-
lho do governo podem ser incluídas.

Coordenador: 
ERNESTO PEREIRA GALINDO
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Data de Início: 
20/11/2013 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
ERNESTO PEREIRA GALINDO
VICENTE CORREIA LIMA NETO

Produtos:
• Texto Para Discussão.
• Capítulo de livro externo.
• Ministrar treinamento/capacitação.
• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review.

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 permi-
ta 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 potenciali-
za 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 cons-
truir 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 possí-
vel verificar a consistência dos identificadores CPF e DAP e por meio deles verificar qual a compatibi-
lidade 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 per-
mite-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: 
31/12/2015
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Equipe:
ERNESTO PEREIRA GALINDO
JOÃO PAULO VIANA
MURILO JOSÉ DE SOUZA PIRES

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-

tos e rotinas de trabalho.
• Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea.
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média).

PROJETO P00130/2014 - O DÉFICIT HABITACIONAL INTRAMETROPOLITANO E A 
LOCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA: 
MENSURANDO POSSIBILIDADES DE ATENDIMENTO

Objetivo:
Analisar a distribuição intrametropolitana do déficit habitacional comparativamente com a localiza-
ção da produção de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida.
Desenvolvimento do indicador de aderência para análise espacial da relação entre o déficit e a po-
lítica habitacional.

Justificativa:
O déficit habitacional é o indicador utilizado pelo Plano Nacional de Habitação para definição das 
metas municipais e estaduais de atendimento da política habitacional. O que se observa de fato é 
o descasamento em territórios distintos da produção habitacional e o público a que se destina a 
política. O estudo buscou responder a uma hipótese de deslocamento espacial da produção para a 
periferia do território metropolitano enquanto o déficit é eminentemente central.

Metodologia:
A metodologia está estruturada a partir da análise espacial do déficit e da produção do MCMV. 
Serão realizados os seguintes procedimentos: i) Revisão bibliográfica acerca da política habitacional 
brasileira; ii) Cálculo do déficit habitacional utilizando as áreas de ponderação da amostra do cen-
so; iii) Georreferenciamento dos empreendimentos do MCMV; iv) Definição do centro econômico e 
administrativo das cinco regiões metropolitanas; v) Cálculo da distância euclidiana do centróide das 
áreas de ponderação e dos empreendimentos do centro da RM; vi) Desenvolvimento do indicador de 
Aderência global e estratificado; e vii) Análise e conclusões.

Coordenador:
VICENTE CORREIA LIMA NETO

Data de Início:
05/11/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015
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Equipe:
VICENTE CORREIA LIMA NETO
CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE
BERNARDO ALVES FURTADO

Produtos:
• TD 1 - Oferta e déficit habitacional de baixa renda: o caso recente para cinco regiões me-

tropolitanas.
• TD 2 - Oferta e déficit habitacional: uma análise intraurbana para as metrópoles brasileiras.
• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do Diretor ou Peer Review: 

apresentação do artigo no XVI Encontro Nacional da ANPUR – Belo Horizonte.

PROJETO P00131/2014 - PARTICIPAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDOS URBANOS DA DIRUR NO 
BRASIL EM DESENVOLVIMENTO 2014

Coordenador: 
CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE 

Data de Início: 
10/11/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE
VICENTE CORREIA LIMA NETO
RENATO NUNES BALBIM
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO

Produtos:
• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review: Apre-

sentação no lançamento do BD 2014.

PROJETO P00157/2014 - RESÍDUOS SÓLIDOS: ACOMPANHAMENTO CRÍTICO DO PNRS E 
COLETÂNEA DE ENSAIOS SETORIAIS

Objetivo:
O Ipea acompanha o PNRS desde o início da sua formulação, tendo realizado diagnósticos, audiên-
cias e relatórios. Para 2015, os desdobramentos do fim do prazo para o encerramento dos lixões, os 
acordos de logística reversa se destacam. Também há dois livros com material, um já adiantado, para 
serem editados, fruto de licença no segundo semestre no IEE/USP-SP.

Coordenador: 
ALBINO RODRIGUES ALVAREZ

Data de Início: 
25/11/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:  
ALBINO RODRIGUES ALVAREZ
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Produtos:
• Organização ou edição de livro (por volume): Coletânea de artigos sobre resíduos sólidos 

1- aspectos técnicos.
• Organização ou edição de livro (por volume): Coletânea de artigos sobre resíduos sólidos 2: 

aspectos sociais.
• Relatório institucional (publicado com editorial).

PROJETO P00159/2014 - EXTRATIVISMO NA AMAZÔNIA: A EXPERIÊNCIA DO 
APROVEITAMENTO DA BIODIVERSIDADE EM COMUNIDADES DA AMAZÔNIA

Objetivo:
A partir da experiência de visita às comunidades extrativistas do Marjó, realizada em 2013/2014 
quando da visita para concessão do Prêmio ODM, iniciou-se uma parceria com a Beraca, indústria de 
cosméticos visando precisar os impactos econômicos da iniciativa sobre as comunidades tradicionais 
locais

Coordenador: 
ALBINO RODRIGUES ALVAREZ 

Data de Início: 
25/11/2014 

Data de Finalização: 

 25/11/2015

Equipe:
ALBINO RODRIGUES ALVAREZ

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).

PROJETO P00160/2014 - MUDANÇAS CLIMÁTICAS: COP-21

Coordenador: 
ALBINO RODRIGUES ALVAREZ 

Data de Início: 
25/11/2014 

Data de Finalização: 
25/11/2015

Equipe:
ALBINO RODRIGUES ALVAREZ

Produtos:
• Comunicado.
• Relatório institucional (publicado com editorial).
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PROJETO P00161/2014 - ENERGIAS RENOVÁVEIS: MANUTENÇÃO DE UMA MATRIZ 
RELATIVAMENTE VERDE

Objetivo: 
Para possibilitar que o Brasil compatibilize o desenvolvimento econômico com o atendimento às 
metas que serão adotadas no âmbito dos acordos sobre mudanças climáticas, ampliar a geração de 
energia de forma sustentável é fundamental.
Prospectar as oportunidades, os potenciais brasileiros e compor um diagnóstico da questão são 
objetivos de curto e médio prazo.

Coordenador: 
ALBINO RODRIGUES ALVAREZ 

Data de Início: 
25/11/2014 

Data de Finalização: 
25/11/2015

Equipe:
ALBINO RODRIGUES ALVAREZ

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).

PROJETO P00162/2014 - NECESSIDADES HABITACIONAIS: DISCUSSÃO CONCEITUAL DO 
DÉFICIT HABITACIONAL E RESGATE DO PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO

Objetivo:
Discutir a relevância do uso do conceito do déficit habitacional como balizador da política habita-
cional.
Retomar o conceito de necessidade, em conjunto com fatores como renda e outras características 
das famílias e dos domicílios, como elemento chave de estruturação da política.
Revisar os elementos estruturadores do Planhab no que concerne à política habitacional.

Justificativa:
O déficit habitacional, em conjunto com a inadequação habitacional, compõe o que se denomina ne-
cessidade habitacional. A política habitacional no Brasil tem se distanciado do uso desses indicadores 
para o seu dimensionamento. O que se observa é uma solução praticamente uniforme que não leva 
em consideração as características das famílias (beneficiários) e do território onde estão inseridos.

Metodologia:
1. Revisão bibliográfica.
1.1. Necessidade habitacional no Brasil e no mundo.
1.2. PlanHab e a política habitacional recente.
2. A construção de um novo indicador para a política.
2.1. Atualização do Planhab como um caminho?
3. Análise comparada da execução da política habitacional nos espaços metropolitanos.
3.1. Comparação entre o executado (MCMV) e as metas previstas e recalculadas.

Coordenador: 
VICENTE CORREIA LIMA NETO
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Data de Início: 
07/01/2015 

Data de Finalização: 
31/07/2016

Equipe:
VICENTE CORREIA LIMA NETO
VANESSA GAPRIOTTI NADALIN
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO
CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE

Produtos:
• TD: Indicadores de política habitacional.
• TD: Novo indicador ou Planhab atualizado?

PROJETO P00217/2014 - RIO DE JANEIRO ALÉM DE 2016: UMA TRANSIÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo:
Examinar a diversidade de concepções de desenvolvimento sustentável apoiadas pelas parcerias 
entre gestores públicos e empresariado no Rio de Janeiro, tendo em vista projetos emblemáticos 
de infraestrutura que marcam a vida da cidade, da metrópole e do estado nos anos recentes. Para 
isso, um retrospecto histórico desse desenvolvimento será elaborado, levando-se em consideração as 
tendências internacionais, tanto passadas quanto futuras.

Justificativa: 
Atualização do estado da arte em relação aos conceitos introduzidos pelo movimento global de 
desenvolvimento sustentável, que inclui a nova geração de infraestruturas. A introdução de inova-
ções (muitas delas disruptivas) e a utilização de tecnologias renováveis embutem os conceitos de 
convergência, interconectividade, interdependência, interoperabilidade, auto-organização (inverse 
infrastructure), que merecem uma melhor compreensão, objetivando ampliar as perspectivas de apli-
cações futuras.

Metodologia:
Consiste na comparação de planos de desenvolvimento do passado, assim como, dos planos re-
centes, identificando padrões de evolução em termos de metas ou objetivos atingidos, eficiência 
na utilização de recursos públicos e melhoria da qualidade de vida da população. As principais 
fases constitutivas do processo de decisão, que agregam valores públicos, serão analisadas em 
quatro categorias conforme a predominância do Objetivo: advocacia (patrocínio), política (pre-
dominância pública), burocrática (trâmite administrativo) ou simplesmente de provisão do ativo 
(execução da infraestrutura).

Coordenador: 
Rosane dos Santos Lourenço

Data de Início: 
19/01/2015 

Data de Finalização: 
31/10/2016
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Equipe:
ROSANE DOS SANTOS LOURENÇO

Produtos:
• TD – Mobilidade e Saneamento - resumo de material levantado e analisado, dando desta-

que para pontos controversos, que permitam motivar novas percepções e orientação geral 
sobre o subtema que envolve as infraestruturas de transporte, fornecimento de água potável 
e tratamento de esgoto.

• TD – Energia, TI e Telecomunicações - resumo de material levantado e analisado, com 
perspectiva que enseja o debate, permitindo o esclarecimento do subtema e a respectiva 
correção de rumo, com ênfase nas infraestruturas de energia, tecnologia de informação e 
telecomunicações.

• TD – Desenvolvimento Urbano e Habitação - resumo de material levantado e analisado, 
criando espaço para argumentação, produzindo contribuições e elaborando diretrizes para 
aperfeiçoamento do processo de desenvolvimento e aparelhamento urbano, assim como, da 
política habitacional.

• Organização ou edição de livro (por volume): Produção de e-book – consolidação dos re-
sultados/produtos anteriores, em texto estruturado, fazendo uso da tecnologia e-book que 
permite incorporação de mídia e inserção de entrevistas e ilustrações organizadas ao longo 
da trajetória do estudo.

PROJETO P00004/2015 - BD 2015: HABITAÇÕES E DESENVOLVIMENTO URBANO 
SUSTENTÁVEL

Objetivo:
Analisar, a cada ano, as perspectivas do desenvolvimento brasileiro a partir de políticas públicas e se-
tores específicos. No caso em tela, trata-se de elaborar pesquisas e sistematizar informações acerca 
do desenvolvimento de processo de construção da agenda urbana nacional, ou daquelas que possam 
vir a se constituir na base de discussão de uma efetiva política nacional de desenvolvimento urbano, 
com aderência em acordos e direitos internacionais.

Justificativa:
Contribuir para o alcance do objetivo do projeto “Brasil em Desenvolvimento 2015”, qual seja a 
formulação de políticas públicas que possam ser implementadas e avaliadas nos próximos anos. 
Para tanto, é necessária a contratação de um consultor, que integrará uma equipe que conta com 
três bolsistas de pesquisa, cujo trabalho está voltado para o levantamento de indicadores da política 
urbana brasileira com fundamento nas diretrizes de temas e indicadores das Nações Unidas.

Metodologia:
Elaborar relatórios consolidados e organizar seminário, mediante debate da metodologia com a 
equipe do Ipea.

Coordenador:
RENATO NUNES BALBIM

Data de Início:
16/01/2015

Data de Finalização: 
16/01/2016

Equipe:
RENATO NUNES BALBIM
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Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório de pesquisa 

com a análise de temas e políticas públicas de desenvolvimento urbano do Brasil e a avalia-
ção de continuidade das políticas urbanas para as duas próximas décadas.

• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório Nacional com 
a análise de temas e políticas públicas de desenvolvimento urbano do Brasil e do processo 
político-institucional de participação do Estado brasileiro na Conferência das Nações Unidas 
sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável.

• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 
Seminário nacional sobre o tema habitação e desenvolvimento urbano sustentável, capaz 
de produzir insumos sobre a realidade local, regional e nacional para a análise dos relatórios 
de pesquisa.

PROJETO P00022/2015 - MOBILIDADE URBANA

Objetivo: 
Avaliar tendências e conjuntura da mobilidade urbana no Brasil.

Justificativa:
As condições de mobilidade das pessoas estão piorando em função do crescimento do transporte 
individual e redução das viagens não motorizadas e por transporte público. É importante analisar as 
causas desse fenômeno e propor políticas para reversão do quadro.

Metodologia:
Análises estatísticas e estudo de políticas bem-sucedidas na extensa bibliografia do setor de transporte.

Coordenador:
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO

Data de Início:
01/06/2014 

Data de Finalização: 
31/03/2016

Equipe:
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO

Produtos:
• TD sobre mobilidade urbana sustentável.
• TD: Desafios da mobilidade urbana.
• TD: Financiamento do TPU via subsídio da gasolina.
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo do livro sobre mobilidade da Dirur - Regulação Tarifária 

no TPU.
• Capítulo de livro externo: Capítulo do Livro Fórum Reis Velloso.
• Capítulo de livro externo: Capítulo Livro da Câmara dos Deputados sobre tendências 

mobilidade.
• Participação em fóruns com portaria ou DOU: Representante do Ipea no grupo técnico do 

Ministério das Cidades que está desenvolvendo o Sistema de Informações da Mobilidade 
Urbana (Simu) - Foi nomeado membro titular.

• Ministrar treinamento (4 horas): Ministrar curso sobre regulação do transporte pelo 
Ministério das Cidades.
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COSAM - COORDENAÇÃO DE ESTUDOS EM SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL

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 avalia-
das 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 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 o Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), com o WCMC, 
com o IIASA, e com a 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:
 31/12/2017

Equipe:
ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO
FABIANO MEZADRE POMPERMAYER

Produtos:
• Apresentação de artigo em evento internacional com aprovação do diretor ou peer review: 

apresentação dos resultados do modelo GLOBIOM Brasil em evento do NCEAS em Santa 
Bárbara, dia 28 de julho de 2015. 

• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review: apre-
sentação dos resultados do modelo GLOBIOM Brasil em reunião no MMA com a ministra 
Isabela Teixeira, no dia 11 de agosto de 2015. 

• Nota técnica ou position paper: Policy considerations for land use models in Brazil.

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 am-
biental, com o propósito de apresentar uma medida mais abrangente e efetiva do gasto ambiental 
federal ao longo dos anos.
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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 análi-
ses 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 insti-
tuições 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 gas-
tos 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: 

 30/04/2016

Equipe:
ADRIANA MARIA MAGALHÃES DE MOURA
ANA PAULA MOREIRA DA SILVA
JOÃO PAULO VIANA
JÚLIO CÉSAR ROMA
NILO LUIZ SACCARO JUNIOR
REGINA HELENA ROSA SAMBUICHI
GUSTAVO LUEDEMANN

Produtos:
• TD sobre a metodologia de dimensionamento e acompanhamento do gasto ambiental fe-

deral.
• TD sobre gastos ambientais federais.
• Artigo em periódico Qualis B1, B2: Artigo em periódico sobre gastos ambientais federais
• Nota técnica ou position paper: NT em pelo menos uma agenda de gasto por setor ambien-

tal (a definir - clima, água, biodiversidade etc.).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório interno sobre 

gastos ambientais do PPA 2008/2011.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Seminário sobre gasto público ambiental em parceria com a Cepal.
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Clas-
sificação do PPA 2008/2011 (com base na classificação feita para 2010).

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Es-
truturação de banco de dados com classificação de mais dois PPAs (a definir).
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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 ava-
liação 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 am-
biental 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: 
30/12/2016

Equipe:
ADRIANA MARIA MAGALHAES DE MOURA
JÚLIO CÉSAR ROMA
ANA PAULA MOREIRA DA SILVA
REGINA HELENA ROSA SAMBUICHI
NILO LUIZ SACCARO JUNIOR

Produtos:
• TD sobre temas prioritários para avaliação
• Artigo em periódico Qualis B1, B2: Artigo sobre avaliação de políticas ambientais em pe-

riódico.
• Capítulo de livro do Ipea: Análise da implementação da Convenção da Biodiversidade no 

Brasil - Júlio Roma/Ipea.
• Nota técnica ou position paper: NT sobre o Observatório de Políticas Ambientais do Ipea.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório sobre as ati-

vidades desenvolvidas.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Seminário para lançamento do livro Governança ambiental no Brasil: instituições, atores e 
políticas públicas.

• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 
Evento de lançamento do Observatório de Políticas Ambientais do Ipea.
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• Organização de oficina de trabalho: Oficina de trabalho 2 com instituições do governo fede-
ral participantes do observatório.

• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 
alta): Estrutura com acesso pela página do Ipea às avaliações sobre políticas ambientais das 
instituições participantes do observatório (Ipea, SAE, TCU, CGU, MPOG e MMA).

• ACT com Plano de Trabalho: ACT com instituições participantes do observatório.

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 neces-
sárias 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:
i) Viveiros produtores de mudas: quantidade, localização, oferta de mudas e sementes; 
ii) Redes de sementes: quantidade, localização, disponibilidade de sementes para adequação das 
propriedades;
iii) Levantamento dos gargalos de restauração para fins de adequação ao código florestal; e
iv) 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: 
31/12/2015

Equipe:
ANA PAULA MOREIRA DA SILVA
REGINA HELENA ROSA SAMBUICHI
FABIO ALVES

Produtos:
• Texto para Discussão.
• Artigo em boletim periódico do Ipea: enviado para o Boletim Urbano, Regional e Ambiental 

e será publicado em dezembro de 2015.
• Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas).
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• Capítulo de livro do Ipea.
• Organização ou edição de livro (por volume).
• Relatório institucional (publicado com editorial): Publicado.
• Seminário Dirur.

PROJETO P000115/2013 - A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DA AGRICULTURA: 
ANÁLISE DE POLÍTICAS E AÇÕES DESENVOLVIDAS

Objetivo:
Gerar e difundir conhecimentos para subsidiar a formulação e o aprimoramento de políticas públicas 
que visam promover a sustentabilidade ambiental da produção agropecuária no Brasil.

Justificativa: 
Um importante desafio para o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário brasileiro é au-
mentar a sua produção minimizando os impactos ambientais. Este projeto visa a análise e avaliação 
de políticas, programas e ações agroambientais desenvolvidos no Brasil e será executado em co-
laboração com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa), o Centro de Estudos 
Avançados de Governo e de Administração Pública da UnB e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa).

Metodologia: 
O projeto baseia-se na análise de políticas e programas governamentais utilizando métodos de 
avaliação qualitativa e quantitativa, com uso de métodos estatísticos. A coleta de dados primários 
consistirá na realização de entrevistas com atores chaves. Serão feitas também análises quantitativas 
da ação desses programas com base em bancos de dados secundários. No ano de 2014 foi feita a 
análise da ação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar (Pnae) sobre a sustentabilidade da agricultura familiar e a diversificação produtiva nesse 
setor. Para os anos de 2015 e 2016 está programada a avaliação do Plano Nacional de Agroecologia 
e Produção Orgânica (Planapo).

Coordenador: 
REGINA HELENA ROSA SAMBUICHI

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2016

Equipe:
REGINA HELENA ROSA SAMBUICHI
ANA PAULA MOREIRA DA SILVA
ADRIANA MARIA MAGALHAES DE MOURA
ERNESTO PEREIRA GALINDO
RODRIGO MENDES PEREIRA

Produtos:
• Texto para Discussão sobre diversificação na agricultura familiar.
• Texto para Discussão com análise do Planapo.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório interno de 

avaliação do plano.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Seminário para apresentação dos resultados da pesquisa.
• Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea: Preparação de ACT com a Fundação Univer-

sidade de Brasília. 
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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 pró-
ximas, 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 que reduz a produtividade dos trabalhadores) 
do desmatamento. Este custo nunca foi avaliado por meio de uma análise em escala ampla do ter-
ritório 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 satéli-
te (por meio do sistema Prodes-Deter do Instituto de Pesquisas Espaciais – Inpe) na área correspon-
dente a municípios amazônicos, ao longo do tempo, em busca de relações estatisticamente significa-
tivas 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: 
31/07/2015

Equipe:
NILO LUIZ SACCARO JUNIOR
LUCAS FERREIRA MATION
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI

Produtos:
• Texto Para Discussão.
• Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas).

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 refe-
rência 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 biodi-
versidade, considerando regiões, estados e municípios.
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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 adéqua 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 pro-
tegidas (terras indígenas, unidades de conservação de uso sustentável e de proteção integral), re-
manescentes 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: 
30/12/2016

Equipe:
JOÃO PAULO VIANA
ANA PAULA MOREIRA DA SILVA
JÚLIO CÉSAR ROMA
NILO LUIZ SACCARO JUNIOR

Produtos:
• TD: ICB por município.
• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade mé-

dia): Site com as informações geradas pelo projeto.

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, subsidian-
do as políticas públicas de fomento ao desenvolvimento sustentável.

Justificativa: 
Existem poucas pesquisas voltadas para o entendimento da estrutura das cadeias de comerciali-
zação 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 aplica-
da 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.
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Coordenador: 
JOÃO PAULO VIANA

Data de Início: 
01/07/2012 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
JOÃO PAULO VIANA
JÚLIO CÉSAR ROMA
REGINA HELENA ROSA SAMBUICHI
ANTENOR LOPES DE JESUS FILHO

Produtos:
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório Idesp.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório Imesc.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório Unifap.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno): 

Seminário Brasília para apresentação dos relatórios do Idesp, Imesc e Unifap.

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 Iniciati-
va TEEB-Brasil, sendo necessária sua ativa participação nesta. 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 biodiversi-
dade e dos serviços ecossistêmicos no Brasil. Apresentação dos resultados de estudos em eventos 
nacionais e internacionais.

Coordenador:
JÚLIO CÉSAR ROMA

Data de Início: 
01/12/2012 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
JúLIO CÉSAR ROMA
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Produtos:
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Realização de seminário com público externo para divulgação dos resultados da iniciativa 
Cultivando Água Boa (CAB), da Itaipu.

• Representação do Ipea junto a outras instituições: Participação em reuniões e eventos.

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 ambien-
tais 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 al-
ternativos.

Metodologia:
Este projeto, que materializa uma linha de pesquisa prioritária da equipe a ele vinculada, dada a re-
levância 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: 
30/12/2016

Equipe:
JOÃO PAULO VIANA
JÚLIO CÉSAR ROMA
REGINA HELENA ROSA SAMBUICHI
ANTENOR LOPES DE JESUS FILHO

Produtos:
• TD: Comparação Censo Agropecuário 1996 e 2006 - produtos do extrativismo florestal.
• Texto Para Discussão.
• Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas): Energia 

em comunidades da Amazônia.
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PROJETO P000271/2013 - EVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO SEGURO DEFESO NO BRASIL 
E IMPACTO SOBRE MEDIDAS DE ORDENAMENTO PESQUEIRO

Objetivo:
Analisar a evolução do pagamento do Seguro Defeso e de medidas administrativas associadas, como 
o Registro Geral da Atividade Pesqueira, avaliando, entre outros aspectos, o grau de aderência da 
atividade de pesca às 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 durante o período em que a atividade 
de pesca é proibida teve um aumento vertiginoso. Levantamento do TCU mostra que a despesa 
aumentou de R$ 60,18 para R$ 1.661,77 milhões entre 2002-2012. Esta pesquisa irá avaliar a evo-
lução 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 ope-
racionalização dos pagamentos de seguro defeso, do Ministério da Pesca e Aquicultura sobre o re-
gistro 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: 
30/12/2016

Equipe:
JOÃO PAULO VIANA

Produtos:
• TD: Evolução do pagamento do Seguro Defeso no Brasil (2000-2014).
• TD: Operacionalização do Registro Geral da Atividade Pesqueira - Pesca Artesanal.

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 ama-
zônica 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.
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Justificativa: 
Entretanto, sob uma perspectiva de longo prazo, observa-se o oposto nos últimos anos: uma tendên-
cia 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: 
28/02/2016

Equipe:
RODRIGO MENDES PEREIRA

Produtos:
• Texto para Discussão.

PROJETO P00133/2014 - ANÁLISE ECONÔMICA DE UMA EXPERIÊNCIA DE ADAPTAÇÃO 
BASEADA EM ECOSSISTEMAS E SOLUÇÕES DE ENGENHARIA EM ÁREAS SELECIONADAS 
DA COSTA DO DESCOBRIMENTO E PLATAFORMA DE ABROLHOS

Objetivo:
Contribuir para uma maior compreensão dos custos, benefícios e efetividade de diferentes opções de 
adaptação à mudança climática na Costa do Descobrimento e Plataforma de Abrolhos, com especial 
ênfase na erosão costeira, por meio de uma análise de ações de adaptação baseada em ecossiste-
mas e soluções de engenharia para os problemas observados na região estudada.

Justificativa:
O projeto “Análise Econômica de soluções EBA e de engenharia em áreas selecionadas da Costa 
do Descobrimento e Abrolhos prateleira, no sul da Bahia, Brasil” é um caso muito interessante, com 
grande potencial para contribuir para uma melhor compreensão do papel dos serviços dos ecossis-
temas na adaptação às alterações climáticas, que também é uma área de preocupação do governo. 
Por este motivo, concordei em participar do projeto anteriormente mencionado, em colaboração com 
a CI no Brasil e Washington.

Metodologia:
O projeto visa realizar uma avaliação econômica comparada entre intervenções de adaptação ba-
seada em ecossistemas e soluções de engenharia para a proteção da área de Ponta do Corumbau 
contra processos de erosão costeira. A hipótese é de que infraestrutura cinza tem maior custo e 
menor efetividade do que infraestrutura verde. Além disso, os cobenefícios da adaptação baseada 
em ecossistemas tendem a ser maiores e com efeitos de longo prazo.

Coordenador:
SANDRA SILVA PAULSEN

Data de Início:
14/11/2014 
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Data de Finalização: 
14/11/2015

Equipe:
SANDRA SILVA PAULSEN

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros)
• Organização de evento internacional: Seminário internacional “Serviços Ecossistêmicos no 

contexto do planejamento territorial: ferramentas para análise e tomada de decisão”, orga-
nizado em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, com a presença do Professor Roelof 
Boumans, da Universidade de Vermont, para apresentar o modelo MIMES (Multiscale Inte-
grated Model of Ecosystem Services), que permite a associação entre os serviços providos 
pelos ecossistemas e os beneficiários finais/atividades humanas.

PROJETO P00215/2014 - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO FUNDO CLIMA

Objetivo:
Revisar a contribuição do Fundo Clima como instrumento da Política Nacional sobre Mudança do 
Clima (PNMC). Especificamente, a avaliação focará no desempenho do Fundo Clima, os aspectos de 
efetividade, eficiência, transparência, equidade e governança, identificando os elementos positivos, 
os desafios e propondo recomendações para superar os desafios.

Justificativa:
Nos últimos anos GIZ, Ipea e Cepal têm sido parceiros na avaliação do Plano de Ação para Prevenção 
e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm 2007- 2010) e das políticas do desenvol-
vimento sustentável do estado do Acre (1998-2012). Nessas avaliações realizadas no Brasil, a Cepal 
adaptou a metodologia de pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE). Esta iniciativa segue como continuidade das atividades do Ipea com os referidos parceiros.

Metodologia: 
Metodologia de avaliação de política ambiental dos países membros da OCDE. Um dos aspectos 
mais importantes da metodologia é a distinção entre intenções, ações e resultados. A avaliação en-
fatiza os resultados, isto é, a efetividade das ações. Também analisa a eficiência na consecução dos 
objetivos, o que implica levar em consideração os custos envolvidos.

Coordenador: 
GUSTAVO LUEDEMANN

Data de Início: 
08/12/2014 

Data de Finalização: 
08/12/2015

Equipe:
GUSTAVO LUEDEMANN

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
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PROJETO P00216/2014 - MUDANÇAS CLIMÁTICAS - APOIO AO PONTO FOCAL TÉCNICO 
DO BRASIL À CONVENÇÃO QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA DO 
CLIMA

Objetivo:
Apoiar o Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação na elaboração de Comunicações à Convenção 
sobre Mudança do Clima, assim como na elaboração de organograma de funcionamento e outros 
estudos que se façam necessários para a efetiva entrada em funcionamento da Entidade Nacional 
Designada brasileira para o mecanismo de transferência de tecnologia da convenção.

Justificativa:
Em 28/01/2014 o Itamaraty comunicou ao Secretariado da UNFCCC o desejo do Brasil de que a 
função de Entidade Nacional Designada (END) para o mecanismo de transferência de tecnologia 
fosse atribuída à CGMC-Seped do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Com o avanço das 
negociações para o financiamento do mecanismo e do início das operações, o MCTI buscou o Ipea 
para o assistir na elaboração do desenho operacional da END, além da continuidade do apoio à 
elaboração das Comunicações à UNFCCC.

Metodologia:
Entrevistas com agentes governamentais, associações setoriais e outros stakeholders; estudo sobre 
organização de Entidades Nacionais Designadas para os mecanismos de tecnologia da convenção 
de outros países, Compilação de informações e análises produzidas no IPEA para compor Comunica-
ções Nacionais à Convenção sobre prioridades do desenvolvimento brasileiro e ações de mitigação 
e adaptação às mudanças do clima. Participação no Conselho Consultivo do projeto Opções de 
Mitigação de Setores Chave da Economia Brasileira. Coordenação de estudo sobre necessidades 
tecnológicas brasileiras.

Coordenador:
GUSTAVO LUEDEMANN

Data de Início:
08/12/2014

Data de Finalização: 
08/12/2015

Equipe:
GUSTAVO LUEDEMANN

Produtos:
• Nota técnica ou position paper.
• ACT com Plano de Trabalho.

PROJETO P00244/2014 - SUSTENTABILIDADE URBANA E REGIONAL NO BRASIL

Objetivo:
Usar habilidades, metodologias e linhas de pesquisa já existentes na Dirur para, de forma integrada, 
responder à pergunta “Como conhecer e reduzir o uso de recursos naturais em cidades, estados e 
regiões?”, desmembrando-a em perguntas menores cujas respostas deverão resultar em TDs e, no 
segundo ano, em um livro.



295Plano de Trabalho Ipea 2015

Justificativa:
A integração das diferentes áreas da Dirur é especialmente importante na discussão do planejamen-
to do desenvolvimento brasileiro a longo prazo.
Este projeto tenta fornecer o ambiente para que iniciativas de pesquisa já existentes se agreguem ao 
redor de uma questão abrangente o suficiente para receber contribuições de cada uma das áreas. A 
questão proposta é um dos maiores desafios econômicos atuais, impactando o desenho de políticas 
públicas nacionais e acordos internacionais.

Metodologia:
A pergunta norteadora apresentada na seção “Objetivo”, embora simples e concreta, é capaz de 
ser desmembrada em perguntas menores, respondidas por diferentes coordenações e indivíduos, em 
conjunto ou separadamente. Essas perguntas menores devem surgir do know-how já existente e da 
interação conceitual entre os pesquisadores das áreas ambiental, urbana, regional e federativa. A 
união das respostas deverá ser realizada de modo a criar um todo coerente, capaz de fazer avançar 
a discussão sobre o tema da sustentabilidade urbana e regional.

Coordenador:
NILO LUIZ SACCARO JUNIOR

Data de Início:
01/01/2015 

Data de Finalização: 
29/12/2015

Equipe:
NILO LUIZ SACCARO JUNIOR
ANTENOR LOPES DE JESUS FILHO
ERNESTO PEREIRA GALINDO
GUSTAVO LUEDEMANN
VANESSA GAPRIOTTI NADALIN
VICENTE CORREIA LIMA NETO
GUILHERME MENDES RESENDE
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI

Produtos:
• Texto para discussão. 
• Texto para discussão. 
• Texto para discussão.
• Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas).
• Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas).
• Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno).

PROJETO P00034/2015 - VALORAÇÃO DE MUDANÇAS NA ÁREA DA FLORESTA 
AMAZÔNICA

Objetivo:
Participar do grupo consultivo do projeto Economic Valuation of Changes in Amazon Forest Area, que 
o Banco Mundial está executando com o objetivo de expandir e melhorar o conhecimento empírico 
dos valores económicos, à escala regional e local, da floresta amazônica e de seus serviços ecossistê-
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micos. O projeto está sendo executado pelo Development Research Group, Environment and Energy 
Team (DECEE) do Banco Mundial, tendo como líderes Jon Strand e Michael A. Toman.

Justificativa:
O grupo consultivo servirá como o principal elo entre a gestão do projeto e o governo brasileiro. 
Seus principais objetivos gerais são: 1) manter o governo brasileiro bem informado sobre os avanços 
do projeto; 2) promover a interação entre representantes e pesquisadores do governo; 3) Apoiar o 
processo de divulgação dos resultados da pesquisa entre funcionários do governo, bem como outras 
partes interessadas; e 4) fornecer feedback quanto ao desenvolvimento do projeto

Metodologia:
Participação em reuniões. Análises de documentos. Preparação de notas técnicas.

 Coordenador: 
 SANDRA SILVA PAULSEN

Data de Início: 
09/02/2015 

Data de Finalização: 
30/12/2016

Equipe:
SANDRA SILVA PAULSEN

Produtos:
• Representação do Ipea junto a outras instituições.

PROJETO P00070/2015 - ASSESSORAMENTO AO MMA NO TEMA PADRÕES DE 
PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS

Coordenador: 
SANDRA SILVA PAULSEN

Data de Início: 
03/08/2015 

Data de Finalização: 
30/12/2016

Equipe:
SANDRA SILVA PAULSEN

Produtos:
• Representação do Ipea junto a outras instituições.

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 institucio-
nais, da proposição e execução de projetos.
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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 AURÉLIO COSTA

Data de Início: 
01/08/2011 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
MARCO AURÉLIO COSTA

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).

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 dezesseis das principais Regiões Metropolitanas brasilei-
ras. 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: 
i) Compatibilização conceitual dos Censos 1991, 2000 e 2010; ii) Compatibilização intercensitária 
com a malha municipal 2010; iii) Construção, teste e aplicação de algoritmos para as variáveis que 
comporão o Atlas; iv) Discussão, testes e desenvolvimento dos novos conceitos e do novo IDHM - 
metodologia revisada; v) Proposta de criação das UDHs para as dezesseis RMs que participarão do 
componente do Atlas Metropolitano; e vi) Extração dos dados do IBGE e alimentação da Plataforma 
WEB (desenvolvida em projeto subordinado).

Coordenador: 
MARCO AURÉLIO COSTA

Data de Início: 
01/08/2011 
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Data de Finalização: 
31/12/2017

Equipe:
MARCO AURÉLIO COSTA
BÁRBARA OLIVEIRA MARGUTI

Produtos:
• TD: O IDHM dos municípios brasileiros: análises temáticas.
• Capítulo de livro do Ipea: Análise do IDHM para os municípios brasileiros.
• Organização ou edição de livro (por volume): Organização de livro com coletânea de artigos 

de análise do IDHM.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Lançamento regional do ADH - São Paulo.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Lançamento regional do ADH - Porto Alegre.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Lançamento regional do ADH – Salvador.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Lançamento regional do ADH - Baixada Santista.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Lançamento regional do ADH - Campinas.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Lançamento regional do ADH - Vale do Paraíba e Litoral Norte.

PROJETO P000280/2013 - GOVERNANÇA METROPOLITANA NO BRASIL

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 interna-
cionalizado; 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 como 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 desen-
volvimento de novas atividades de pesquisa, compreendendo:
i) Monitoramento da elaboração e implementação dos Planos Metropolitanos; ii) Desenvolvimento e 
aplicação de metodologia para estimar a participação da produção do espaço da economia.

Coordenador:
MARCO AURÉLIO COSTA
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Data de Início: 
01/01/2012 

Data de Finalização: 
31/12/2017

Equipe:
MARCO AURÉLIO COSTA
CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE
VICENTE CORREIA LIMA NETO
BÁRBARA OLIVEIRA MARGUTI

Produtos:
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 1 - Porto Alegre.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 1 - Curitiba.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 1 - São Paulo.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 1 - Rio de Janeiro.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 1 - Belo Horizonte.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 1 – Vitória.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 1 - Salvador.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 1 - Recife.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 1 - Fortaleza.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 1 - São Luís.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 1 - Belém.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 1 - Goiânia.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 1 - Cuiabá.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 1 - RIDE DF.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 2 - Porto Alegre.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 2 - Curitiba.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 2 - São Paulo.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 2 - Rio de Janeiro.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 2 - Belo Horizonte.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 2 - Vitória.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 2 - Salvador.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 2 - Recife.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 2 - Fortaleza.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 2 - São Luís
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 2 - Belém.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 2 - Goiânia.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 2 - Cuiabá.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório - componente 2 - RIDE DF.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Seminário organizado em parceria com o Cegov/UFRGS, sobre Democracia Participativa, 
Sociedade Civil e Território, com Vanessa Marx

• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review: Apre-
sentação de artigo no XVI Enanpur, Belo Horizonte.

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.
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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:
Através 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 AURÉLIO COSTA

Data de Início:
01/01/2012

Data de Finalização: 
31/12/2016

Equipe:
MARCO AURÉLIO COSTA
MARIA PAULA GOMES DOS SANTOS
BÁRBARA OLIVEIRA MARGUTI

Produtos:
• TD: Apresentação dos resultados do IVS.
• Capítulo de livro do Ipea: Avaliação da vulnerabilidade social no Brasil.
• Organização ou edição de livro (por volume): IVS - Municípios Brasileiros.
• Organização ou edição de livro (por volume): IVS - Regiões Metropolitanas.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório de pesquisa - IVS Municipal.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório de pesquisa - IVS Metropolitano.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Seminário de validação do Mapeamento da Vulnerabilidade Social.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Organização do evento de lançamento do IVS - Municipal.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Organização do evento de lançamento do IVS - Metropolitano.

PROJETO P00049/2014 - HABITAT III - APOIO À ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 
NACIONAL

Objetivo:
Organizar informações e realizar relatoria da elaboração do relatório nacional para a Habitat III - Ter-
ceira Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Urbano Sustentável.

Justificativa:
O Ipea foi convidado pelo Ministério das Cidades e pelo Conselho das Cidades a apoiar o Comitê 
Nacional do Habitat, constituído no âmbito do Conselho das Cidades, visando a elaboração do rela-
tório nacional para a Habitat III.
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Metodologia:
i) Elaboração de fichas de coleta de dados para elaboração de indicadores que atendam aos aspectos 
considerados na estrutura do relatório, conforme proposto pela ONU-Habitat, compreendendo ações 
de governo em seis tópicos-chave, trinta questões e doze indicadores; ii) Coleta dos dados junto aos 
responsáveis por sua produção; iii) Processamento dos dados no formato pré-elaborado dos indica-
dores; iv) Redação de relatório preliminar contendo os indicadores, a ser submetido ao Conselho das 
Cidades; v) Ajustes no relatório, de modo a atender às deliberações do Conselho das Cidades; e vi) 
Redação de relatório final.

Coordenador:
RENATO NUNES BALBIM

Data de Início:
01/08/2014

Data de Finalização: 
31/12/2016

Equipe:
CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE
RENATO NUNES BALBIM
VICENTE CORREIA LIMA NETO

Produtos:
• Texto para Discussão com posições e perspectivas do Brasil para a Conferência Habitat III.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): relatório do conjunto 

de indicadores e base de dados.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório Nacional para 

Conferência Habitat III (minuta).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatoria das mesas do 

Seminário Nacional Habitat III Participa Brasil.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório Nacional publicado.
• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-

tos e rotinas de trabalho: Documentação do processo de participação brasileira nas confe-
rências Habitat I e II, por meio de entrevistas em áudio e vídeo, publicadas.

• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média): Base de dados da 
consulta pública (questionário).

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Indi-
cadores e bases de dados para a Conferência Habitat III.

• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review: Apre-
sentação do processo da plataforma de participação social em evento de associações mu-
nicipalistas.

• Apresentação de artigo em evento internacional com aprovação do diretor ou peer review: 
Apresentação do processo da plataforma de participação social em evento da ONU.

• Organização de evento internacional: Seminário Nacional Habitat III Participa Brasil.
• ACT com Plano de Trabalho: Termo de cooperação para descentralização de crédito, da Se-

cretaria Executiva do MCidades para o Ipea.
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PROJETO P00122/2014 - ESTUDOS LÉXICOS CRÍTICOS DA LINGUAGEM DO SÉCULO XIX 
NO BRASIL E REEDIÇÃO DE OBRAS DE REFERÊNCIA - DICIONÁRIOS DO BRASIL (NOME 
DE REFERÊNCIA)

Objetivo:
Estabelecer um profile de termos e costumes gramaticais do século XIX para permitir a correta in-
terpretação dos textos da época, particularmente nas áreas de história, geografia e ciência política.

Justificativa:
Não existem obras deste tipo atualizadas suficientemente que permitam o uso dos textos da época 
para reinterpretação dos eventos sócio/econômicos e políticos expressos nos textos de referência  
da época.

Metodologia:
Serão realizados estudos críticos sobre a léxica e os costumes semânticos da época para disponibili-
zar dicionários elementares para uso científico.

Coordenador: 
MARCO AURÉLIO COSTA

Data de Início: 
01/01/2014

Data de Finalização: 
31/12/2016

Equipe:
MARCO AURÉLIO COSTA

Produtos:
• Organização ou edição de livro (por volume): Dicionário da língua brasileira.

PROJETO P00169/2014 - AVALIAÇÃO DA POLÍTICA REGIONAL BRASILEIRA 2: 
AVALIAÇÃO CONTINUADA DOS INSTRUMENTOS DA PNDR

Objetivo:
A pesquisa apresentada tem o objetivo de realizar uma avaliação continuada dos instrumentos da 
Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), em especial, dos Fundos Constitucionais de 
Financimento (FNE, FNO e FCO). O processo de avaliação iniciar-se-á no primeiro ano, com avalia-
ções de eficácia pelo método PSM (propensity score matching). A análise da eficácia torna-se útil 
para verificar se as metas do programa (e.g., crescimento do emprego) foram alcançadas no nível 
das empresas beneficiadas.

Justificativa:
Análises recentes têm indicado como lacuna a inexistência de processo contínuo de monitoramento 
e avaliação da PNDR. Apesar de existirem diversas avaliações de impacto para os três fundos cons-
titucionais (FNO, FCO e FNE), a diversidade de metodologias e períodos de análise nestes trabalhos 
demandam novas avaliações baseadas em metodologia e lapso no tempo em comum para os três 
fundos constitucionais – e que inclua os demais instrumentos da PNDR.

Metodologia:
A metodologia de avaliação continuada é uma aplicação sistemática de métodos de avaliação, com o 
intuito de verificar os impactos econômicos e sociais de cada instrumento da PNDR (FNE, FCO, FNO, 
FDNE, FDA, FDCO e incentivos fiscais). A metodologia de avaliação continuada envolve a utilização 
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de vários métodos de avaliação para um mesmo período de tempo, com o intuito de analisar e pro-
mover melhorias no planejamento, no monitoramento, na eficácia e na eficiência dos instrumentos 
da PNDR.

Coordenador:
GUILHERME MENDES RESENDE

Data de Início:  
01/03/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2016

Equipe:
GUILHERME MENDES RESENDE
JOÃO CARLOS RAMOS MAGALHÃES
DANIEL DA MATA

Produtos:
• TD: Avaliação de Eficácia do FNE, FNO e FCO-2.
• TD: Efeito dose resposta do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) 

no estado de Goiás.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Avaliação de Eficácia 

do FNE, FNO e FCO-1.
• Apresentação de artigo em evento nacional com aprovação do diretor ou peer review: Ava-

liação dos Fundos Constitucionais de Financiamento-2.
• Apresentação de artigo em evento internacional com aprovação do diretor ou peer review: 

Avaliação dos Fundos Constitucionais de Financiamento-1.

PROJETO P00221/2014 - PLATAFORMAS DA CIDADANIA

Objetivo:
Desenvolvimento de plataformas e ferramentas voltadas para sistematização, disponibilização e aná-
lise de bases de dados multidimensionais que permitam melhorar o acesso de gestores, pesquisado-
res, professores, estudantes e da população em geral a diferentes dados e informações em diferentes 
campos temáticos.

Justificativa:
O Ipea possui um papel estratégico, no âmbito do governo federal, no que diz respeito às possibilida-
des e vantagens estratégicas que a instituição possui em reunir, sistematizar e organizar diferentes 
perfis de bases de dados e informações para disponibilização para a sociedade brasileira e os dife-
rentes gestores governamentais.

Metodologia:
Equipes formadas por técnicos especialistas e por desenvolvedores se articulam no desenho de 
plataformas web de disponibilização de informações, conforme as características e especificidades 
de cada campo temático. As propostas gráficas das plataformas são submetidas à equipe de TI do 
Ipea, que verifica questões relativas à segurança, integridade e outras características dos sistemas, 
para então receber a plataforma, colocá-la em homologação e, finalmente, colocá-la no ar. Trabalho 
permanente de avaliação, manutenção e revisão das funcionalidades e características dos sistemas 
suportam e dão sustentabilidade ao projeto.
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Coordenador: 
MARCO AURÉLIO COSTA

Data de Início: 
09/12/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2016

Equipe:
MARCO AURÉLIO COSTA
FELIX GARCIA LOPEZ JÚNIOR
EDVALDO NOLETO PERNA FILHO
ERIVELTON PIRES GUEDES

Produtos:
• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 

depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta).

PROJETO P00094/2015 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo:
A pesquisa tem o intuito de realizar diversas avaliações de políticas públicas de cunho territorial. O 
tema central do trabalho situa-se entre o desenvolvimento regional e urbano, entendido aqui no seu 
sentido mais amplo, que envolve a perspectiva regional, metropolitana, urbana e as diversas relações 
e interações que se dão no território; as políticas públicas e a ação estatal; e as (novas) tecnologias 
de informação e comunicação.

Justificativa:
O esforço que ora vem sendo desenvolvido pela Dirur/Ipea é, portanto, este de contribuir para am-
pliar o escopo e alcance da avaliação do conjunto de instrumentos devotados às políticas territoriais. 
Persegue-se o objetivo de produzir um conjunto sistemático de insumos críticos e de elementos de 
apoio à modelagem de um sistema integrado de monitoramento e avaliação permanente de tais 
políticas, com caráter permanente no tempo e passível de comparabilidade entre as distintas expe-
riências.

Metodologia:
Além de análises descritivas de várias políticas públicas de cunho urbano e regional, pretende-se 
implementar avaliações que se orientarão por eixos, que podem ser enquadrados esquematicamente 
nos seguintes níveis de avaliação: i) avaliação da eficácia; ii) avaliação da eficiência; iii) pesquisa 
qualitativa para esclarecer pontos ou resultados obscuros nas pesquisas qualitativas anteriores e 
investigar questões em que os dados quantitativos disponíveis são insuficientes; e iv) avaliação (ex 
ante e ex post) de impacto de políticas territoriais sobre a redução das disparidades regionais (eco-
nômicas e sociais).

Coordenador:
MARCO AURÉLIO COSTA

Data de Início: 
01/09/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2016
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Equipe:
MARCO AURÉLIO COSTA
GUILHERME MENDES RESENDE

Produtos:
• Nota técnica ou position paper: Elaboração de Nota Técnica para subsidiar a seleção de 

municípios e UDHs para a pesquisa qualitativa do Radiografias do Brasil Contemporâneo.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório de pesquisa 

sobre o projeto piloto no Maranhão.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Realização de seminário de apresentação e discussão da proposta conceitual e metodoló-
gica do projeto.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Sis-
tematização de bases de dados integradas - municipais e UDHs.

• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 
alta): Desenvolver a Plataforma do Desenvolvimento Territorial.

• ACT com Plano de Trabalho: ACT com o IMESC com plano de trabalho do projeto piloto.
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APRESENTAÇÃO

A Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (Diset), em con-
sonância com a missão do Ipea de avaliar e subsidiar a formulação de políticas públicas, realiza es-
tudos em quatro áreas que se articulam na análise da estrutura produtiva nacional e de seus atores.  
Os estudos desta diretoria têm, nos últimos dez anos, tratado de temas relativos ao desempenho das 
firmas industriais nos diversos setores da economia, do comportamento da agricultura nacional e do 
desempenho dos indicadores de ciência, tecnologia e inovação (CTI), assim como da infraestrutura 
de transporte do país. 

No tocante à estrutura produtiva, a Diset tem como foco estudos no nível microeconômico 
(firma e setores) em suas diversas dimensões. Para tal, a Diset desenvolveu, ao longo dos últimos dez 
anos, expertise para trabalhar com integração de grandes bases de dados com informações de em-
presas e trabalhadores (microdados): Pesquisa de Inovação (Pintec), Pesquisa Industrial Anual (PIA), 
Pesquisa Anual de Serviços (PAS), Pesquisa Anual de Comércio (PAC), Pesquisa Anual da Indústria 
da Construção (Paic), Relação Anual de Informações Sociais (Rais), Secretaria de Comércio Exterior 
(Secex) etc. Entre os projetos desenvolvidos pela Diset, a partir da expertise em trabalhar com esta-
tísticas de grandes bases de dados, destacam-se: 

• Estudos da trajetória da produtividade no país, que visam definir o melhor posicionamento 
da economia brasileira em relação ao tema. As análises na área de produtividade têm 
como foco a evolução da produtividade no país e a identificação dos fatores que explicam 
o baixo nível e o baixo crescimento da produtividade brasileira. Os principais temas de-
senvolvidos são: metodologias de cálculo da produtividade; comparações internacionais, 
intertemporais e intersetoriais; efeitos da estrutura produtiva na produtividade; ambiente 
de negócios; inovação e tecnologia; escolaridade; dinâmica das firmas; infraestrutura; con-
corrência; investimento; produtividade na indústria, serviços e agropecuária; tecnologias 
de informação e comunicação (TICs); e inserção externa e exportações. Os estudos que 
compõem esse bloco mostram, entre outros resultados, o baixo crescimento da produtivi-
dade, mesmo no período de maior crescimento econômico (até 2008). E apontam também 
que qualificação, inovação, infraestrutura, ambiente de negócios e concorrência são fato-
res especialmente relevantes para explicar a baixa produtividade da economia.   

• Mapeamento da infraestrutura de pesquisa no Brasil, que visa subsidiar a atuação do 
Estado nas áreas de CTI. Entre os objetivos do projeto estão constituir um sistema com 
informações atualizadas sobre a infraestrutura de pesquisa dos institutos de ciência e 
tecnologia (ICTs) que auxilie os gestores a aperfeiçoar a alocação de recursos e apresentar 
informações atualizadas sobre a situação e as condições de utilização da infraestrutura 
de pesquisa existente nos ICTs públicos, a fim de identificar quais os principais gargalos e 
carências de investimento. 

• A qualificação dos trabalhadores brasileiros é outra temática desenvolvida pela Diset, a 
qual mantém estreita relação com os níveis de produtividade da economia e com o cres-
cimento das firmas. Estes estudos estão orientados para caracterizar a demanda setorial 
por força de trabalho qualificada no Brasil assim como identificar grupos ocupacionais e 
habilidades estrategicamente importantes para o aumento da produtividade e para o cres-
cimento do sistema produtivo brasileiro. Além disso, a Diset tem assessorado o Ministério 
da Educação (MEC) na avaliação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec).

No plano de trabalho de 2015, o tema produtividade continua na pauta de novos estudos, dado que 
este é considerado um dos principais desafios da economia nacional. Os projetos que tratam da produti-
vidade têm como objetivo aprofundar a análise da produtividade no nível setorial e das implicações para 
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as políticas públicas. Os outros temas associados à produtividade – tais como inovação; qualificação de 
trabalhadores; micro, pequenas e médias empresas (MPEs); infraestrutura de transportes; e ambiente  
de negócio – são tratados nos projetos definidos para o período de 2015.  

O plano de trabalho para 2015 resultou da apresentação de projetos, pelos técnicos em Plane-
jamento Estratégico da Diset, em dezembro de 2014. Dos oito projetos identificados como prioritários 
na primeira etapa de elaboração do plano, foram selecionados quatro para serem desenvolvidos no 
período 2015-2016. Os estudos e as propostas apresentadas pela Diset estão vinculados a estes 
quatro projetos, que abordam os seguintes temas: i) avaliação dos dez anos de política industrial e 
de inovação no Brasil; ii) desafios de qualificação e crescimento da produtividade; iii) impactos eco-
nômicos da tributação na estrutura produtiva brasileira; iv) e mensuração do ambiente de negócios e 
impactos na economia brasileira.

 A Diset, dada a amplitude dos temas tratados, tem forte interlocução com os ministérios 
e os órgãos correlatos: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) – participação no conselho –, Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Ministério da Fazenda (MF), 
Empresa de Planejamento e Logística (EPL), Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MP), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (Inpi).
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PROJETOS

PROJETO P0068/2013 - MODELAGEM DE SISTEMAS COMPLEXOS PARA POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Objetivo:
Produção de livro seminal sobre a utilização de sistemas complexos como ferramentas de acompa-
nhamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas, contendo balizamento teórico, concei-
tual e justificativas, detalhamento metodológico e panorama de experiências de aplicação no mundo 
e para o caso brasileiro. Além disso, prevê construção de modelo que permita realização de simula-
ção computacional para analisar efeitos de distribuição de recursos e prestação de serviços públicos.

Justificativa:
O livro se justifica pela ausência de compêndio sobre o assunto na literatura em português, sobre 
tema em expansão na literatura de políticas públicas internacional. A realização da simulação se 
justifica como instrumento hermenêutico de cunho qualitativo e quantitativo que reforce de um 
lado a constatação da ineficiência da conjuntura de distribuição política no espaço e, de outro lado, 
explicite as possibilidades de melhoria com o rearranjo desta mesma distribuição política no espaço.

Metodologia:
Modelagem com agentes (ABMs) e autômatos celulares (CA). Métodos e técnicas de sistemas complexos.

Coordenador:
BERNARDO ALVES FURTADO

Data de Início: 
06/01/2014 

Data de Finalização:
30/12/2016

Equipe:
BERNARDO ALVES FURTADO
PATRÍCIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI
ROGÉRIO BOUERI MIRANDA
ACIR DOS SANTOS ALMEIDA
LEONARDO MONTEIRO MONASTERIO
CLEANDRO HENRIQUE KRAUSE
JÚLIO CÉSAR ROMA
NILO LUIZ SACCARO JUNIOR

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: Ch 6 Environment as a complex object.
• Organização ou edição de livro (por volume): Sistemas complexos para políticas públicas.
• Republicação em língua estrangeira: Ch 1 A complexity approach for public policies.
• Republicação em língua estrangeira: Ch 2 Complex systems: concepts, literature, possibilities 

and limitations.
• Republicação em língua estrangeira: Ch 3 Methods and methodologies of complex systems.
• Republicação em língua estrangeira: Ch 4 Operationalizing complex systems.
• Republicação em língua estrangeira: Ch 5 Simulation Models for Public Policy.
• Republicação em língua estrangeira: Ch 6 Environment as a complex object PORT.
• Republicação em língua estrangeira: Ch 7 The complex nature of social systems.
• Republicação em língua estrangeira: Ch 9 Modeling the economy as a complex system PORT.



312 Plano de Trabalho Ipea 2015

• Republicação em língua estrangeira: Ch 10 Cities as complex systems.
• Republicação em língua estrangeira: Ch 11 Complexity theory in applied policy worldwide PORT.
• Republicação em língua estrangeira: Ch 12 Complex system modeling in Brazilian 

public policies.
• Republicação em língua estrangeira: Ch 13 Complexity methods applied to transport PORT.
• Republicação em língua estrangeira: Ch 14 Education as a complex system: implications for 

educational research and policy.
• Republicação em língua estrangeira: Ch 15 Complex approaches for education in Brazil.
• Republicação em língua estrangeira: Ch 16 Overcoming chaos: legislatures as complex 

adaptive systems.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Lançamento livro.
• Apresentação de artigo em evento internacional com aprovação do diretor ou peer review: 

Yarime Masaru.

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 evo-
lução 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. 
Análise das diferentes metodologias de aferição da produtividade.

Coordenador:
FERNANDA DE NEGRI

Data de Início: 
02/01/2014 

Data de Finalização:
31/12/2015

Equipe:
LENITA MARIA TURCHI
FERNANDA DE NEGRI
ALEXANDRE MESSA PEIXOTO DA SILVA
LUCAS FERREIRA MATION
GABRIEL COELHO SQUEFF
LUIZ DIAS BAHIA
MAURO ODDO NOGUEIRA

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: Consensos e dissensos sobre a evolução da produtividade na 

economia brasileira (Luiz Ricardo Cavalcante).
• Capítulo de livro do Ipea: Evolução da produtividade Brasileira no período 1950-2010 

(Lucas Mation).
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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:
BERNARDO ALVES FURTADO

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização:
31/12/2017

Equipe:
LEONARDO MONTEIRO MONASTERIO
MAURÍCIO MOTA SABOYA PINHEIRO
EDINEIDE PEDREIRA RAMOS
FRANCISCO DE SOUZA FILHO
BERNARDO ALVES FURTADO

Produtos:
• Organização ou edição de periódico do Ipea: Edição PPP número 44.
• Organização ou edição de periódico do Ipea: Edição PPP número 45.

PROJETO P000320/2013 - ÍNDICES DE PREÇOS DE IMÓVEIS

Objetivo:
Construção de metodologia de índice de mercado imobiliário a partir de dados fornecidos pela Caixa. 
Proposta para índice nacional. Proposição de índices para o Distrito Federal e São Paulo e compara-
ção com índice nacional. (Nome anterior do projeto Índices de preços de imóveis do DF e SP).

Justificativa:
Escassez de índices do mercado imobiliário no Brasil. Fornecer índice nacional para o mercado 
imobiliário.

Metodologia: 
Testes com variadas metodologias. Comparação e recomendação de metodologia, dadas as necessi-
dades de índice nacional. Índice de preços hedônico para São Paulo, usando dados de lançamentos 
da Embraesp e índice de preços de vendas repetidas com dados de ITBI para o Distrito Federal.
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Coordenador: 
BERNARDO ALVES FURTADO
Data de Início:
01/06/2014  

Data de Finalização:
31/10/2016

Equipe:
VANESSA GAPRIOTTI NADALIN
BERNARDO ALVES FURTADO
VICENTE CORREIA LIMA NETO
RODRIGO OCTAVIO ORAIR

Produtos:
• TD.

PROJETO P00028/2015 - MODELO DINÂMICO DE SIMULAÇÃO APLICADO AS FINANÇAS 
PÚBLICAS

Objetivo:
Desenvolver e aplicar modelo que seja capaz - ainda que de forma estilizada - de replicar mercados 
e sua geração de tributos de modo a investigar efeitos espaciais de políticas públicas.

Justificativa:
A realidade funcional da economia brasileira é conturbada e ultrapassa limites municipais. Todavia, 
o aparato burocrático, executivo, orçamentário e político é estritamente municipal. Faz-se necessário 
investigar os efeitos fiscais da dinâmica econômica conjunto em vastas áreas urbanizadas.

Metodologia:
Simulação numérica computacional a partir de modelo teórico.

Coordenador:
BERNARDO ALVES FURTADO

Data de Início:
20/03/2015 

Data de Finalização: 
30/12/2017

Equipe:
BERNARDO ALVES FURTADO

Produtos:
• TD.
• TD.
• TD.
• Republicação em língua estrangeira.
• Republicação em língua estrangeira.
• Republicação em língua estrangeira
• Apresentação de artigo em evento internacional com aprovação do diretor ou peer review.
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PROJETO P00048/2015 - CLOUD COMPUTING AS ENABLER FOR SMART ICT 
AUTOMATION IN DISTRIBUTED ENERGY SOLUTIONS

Objetivo:
O projeto (WP2) busca a construção conceitual de um arcabouço de tecnologia da informação e 
comunicação (TIC) que permita o futuro da eletricidade em rede. Os objetivos, no original, são: (1) 
study the most suitable wireless communication strategy (2) design the micro-grid control algorithm 
(3) analyze the interactions between the algorithms within the cloud looking at how the power grid, 
communication network and market are coupled, and (4) simulate the smart grid system to test our 
proposals.

Justificativa:
Parceria com grupo de pesquisa da Universidade de Oulu, sob liderança professor Matti Latva-Aho. 
A metodologia pode ser sucintamente descrita como (no original): we plan to study the smart grid 
as a complex system composed by interrelated complex subsystems (physical system, communication 
network and market).

Metodologia: 
Além dos objetivos deste subgrupo (WP2), o projeto conta com cinco outras subseções que incluem: 
o estudo do mercado de energia; modelagem climática; controle digital e algoritmos para aplicações 
com alta robustez e resiliência. A metodologia está preliminarmente descrita no original como: Con-
sumers equipped with smart meters are part of a micro-grid. They then share their state information 
with the local cloud to decide, for example, when buying/selling energy from/to outside. Different 
micro-grids may have different control algorithms and the relation between them will define the new 
market structure and its dynamics. In this case, the communication network topology is important to 
identify the energy needs and surpluses, which are the key to enable the market.

Coordenador: 
BERNARDO ALVES FURTADO

Data de Início: 
04/05/2015 

Data de Finalização:
04/05/2018

Equipe:
BERNARDO ALVES FURTADO

Produtos:
• Participação em grupo de pesquisa internacional.
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COECF - COORDENAÇÃO DE ESTUDOS EM ESTRATÉGIAS DE 
CRESCIMENTO DA FIRMA

PROJETO P00055/2015 - POLÍTICAS DE INOVAÇÃO PELO LADO DA DEMANDA: 
EXPERIÊNCIAS BRASILEIRAS SELECIONADAS

Objetivo: 
Reunir e discutir iniciativas de políticas de inovação no Brasil que fazem uso de instrumentos que 
atuam pelo lado da demanda.

Justificativa: 
Nos últimos 10 anos muito se discutiu a questão da inovação e em como o Estado deveria apoiá-la. 
Consequentemente inúmeras políticas e programas foram lançados. Acontece pois que, tais políticas 
e programas não lograram êxito no Brasil. Torna-se relevante, portanto, propor formas alternativas 
e arrojadas de intervenção, que possibilitem aumento da produtividade e da competitividade da 
economia brasileira. O Estado precisa ser mais empreendedor.

Metodologia: 
Trata-se de um estudo exploratório e inédito. Este será, portanto, um estudo que primeiro fará uso 
de intensa pesquisa bibliográfica que incluirá a análise de legislações e documentos oficiais. Em 
um segundo momento serão mapeadas as principais intervenções realizadas pela administração 
federal. Em seguida, as intervenções selecionadas serão analisadas sob a perspectiva da geração de 
resultados, principalmente, em sua capacidade de alterar a capacitação tecnológica da economia 
brasileira. Finalmente, um caso paradigmático internacional deve ser estudado para contrapor as 
análises brasileiras.

Coordenador: 
ANDRÉ TORTATO RAUEN

Data de Início:
20/06/2015 

Data de Finalização: 
20/04/2016

Equipe:
ANDRÉ TORTATO RAUEN

Produtos:
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Compras públicas pré-comerciais: um mapeamento do 

uso pelo governo federal.
• Capítulo de livro do Ipea: Políticas de inovação pelo lado da demanda.
• Capítulo de livro do Ipea: Compras públicas para a inovação no Brasil: limites e possibilida-

des do marco legal.
• Capítulo de livro do Ipea: Inovar-auto e o programa de etiquetagem veicular.
• Capítulo de livro do Ipea: Políticas de Parcerias Produtivas na Saúde.
• Capítulo de livro do Ipea: Encomendas tecnológicas como suporte à inovação: o programa 

KC-390.
• Capítulo de livro do Ipea: Lições para o Brasil do modelo DARPA de estímulo à inovação.
• Capítulo de livro do Ipea: Por uma nova política de inovação.
• Organização ou edição de livro (por volume): Políticas de inovação pelo lado da demanda: 

experiências brasileiras selecionadas.
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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-regio-
nal 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 econô-
mica 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, questioná-
rio 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 regres-
são 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 prin-
cipais variáveis socioeconômicas que impactam a quantidade de viagens; e
- 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: 
28/02/2016

Equipe:
FABIANO MEZADRE POMPERMAYER
ERIVELTON PIRES GUEDES
CARLOS ALVARES DA SILVA CAMPOS NETO

Produtos:
• TD.
• TD.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório técnico sobre 

a experiência internacional em construção e calibração das matrizes origem destino para o 
transporte de carga.
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• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório técnico sobre 
a experiência internacional em construção e calibração das matrizes origem destino para o 
transporte de passageiros.

• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório técnico com 
metodologia de construção e calibração da matriz OD de passageiros.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Ma-
triz OD de passageiros, com projeções.

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 Pro-
grama de Aceleração do Crescimento (PAC 2).

Justificativa: 
Contribuições da Diset vinculadas: Produzir indicadores e diagnósticos sobre a infraestrutura econô-
mica do país. Algumas barreiras de ordem regulatória, burocrática e de gestão têm atrasado a im-
plantação 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 gera insegurança e riscos ao investidor privado.

Metodologia:
A metodologia consiste na análise e 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: 
31/12/2015

Equipe:
CARLOS ALVARES DA SILVA CAMPOS NETO
FABIANO MEZADRE POMPERMAYER

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Análise da viabilidade 

de financiamento das concessões de infraestrutura de transportes a taxas de mercado.
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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.

Coordenador: 
JUNIA CRISTINA PERES RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

Data de Início: 
20/01/2014 

Data de Finalização: 
19/01/2015

Equipe:
JUNIA CRISTINA PERES RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

Produtos:
• Artigo em boletim periódico do Ipea.
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COEQF - COORDENAÇÃO DE ESTUDOS SOBRE QUALIFICAÇÃO E 
FORÇA DE TRABALHO

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 a diversificação de atividade e tecno-
logia, 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 emer-
gentes e em economias desenvolvidas. Há poucos estudos s/ GG no Brasil. A capacidade de mobi-
lizar recursos destas estruturas empresariais (o grupo econômico), sejam recursos econômicos ou 
institucionais lhes confere potencial para atuarem em processos de crescimento, com diversificação, 
desenvolvimento tecnológico e internacionalização, Contribuirá para o (7) desenvolvimento da es-
trutura produtiva do país.

Metodologia: 
O projeto se desdobra em quatro temáticas: (1) Evolução e desempenho dos grupos econômicos 
contextualizado 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).

Coordenador:
LUÍS FERNANDO TIRONI

Data de Início:
20/01/2014 

Data de Finalização: 
31/07/2015

Equipe:
LUÍS FERNANDO TIRONI
ALEXANDRE MESSA PEIXOTO DA SILVA
DIVONZIR ARTHUR GUSSO

Produtos:
• Artigo para TD de Gustavo Alvarenga “Grandes grupos: impactos sobre as vinculadas”.
• Artigo para TD de Dante Mendes Aldrighi.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório da pesquisa 

para o BID.
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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 asso-
ciados 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 simi-
laridade 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 locali-
zação 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: 
30/06/2015

Equipe:
AGUINALDO NOGUEIRA MACIENTE

Produtos:
• TD: Os determinantes da aglomeração da atividade econômica no Brasil.

PROJETO P00073/2015 - ATUALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA BASE DE DADOS RAIS 
IDENTIFICADA

Coordenador: 
AGUINALDO NOGUEIRA MACIENTE

Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
AGUINALDO NOGUEIRA MACIENTE
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Produtos:
• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 

depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média): Disponibilização da 
base Rais estabelecimento.

• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média): Disponibilização da 
base Caged identificada.

• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Disponibilização da 
base Rais vínculos.

PROJETO P00074/2015 - A INSERÇÃO DE RECÉM-GRADUADOS EM ENGENHARIAS, 
MEDICINA E LICENCIATURAS NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL, SEGUNDO DADOS 
DO ENADE E DA RAIS

Coordenador:
AGUINALDO NOGUEIRA MACIENTE

Data de Início:
01/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
AGUINALDO NOGUEIRA MACIENTE
PAULO AUGUSTO MEYER MATTOS NASCIMENTO
LUCIANA MENDES SANTOS SERVO
ROBERTA DA SILVA VIEIRA

Produtos:
• Texto para Discussão.
• Artigo em boletim periódico do Ipea: texto no Radar no 38.

PROJETO P00075/2015 - DISPONIBILIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO ENADE 
IDENTIFICADA

Objetivo:
Disponibilizar, aos pesquisadores do Ipea, resguardado o sigilo dos dados, a base de dados do Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), a ser disponibilizada pelo Inep, contendo, além dos 
dados públicos, a identificação dos alunos, de modo a permitir a comparação desta base com outros 
dados educacionais e do mercado de trabalho, que contenham o CPF como identificador

Justificativa:
O acesso a estes dados pode ampliar o entendimento sobre a qualificação dos estudantes e as qua-
lidades dos cursos de ensino superior

Metodologia:
Celebração do termo de sigilo com o Inep, recebimento dos dados, tratamento dos dados e posterior 
disponibilização dos dados em servidor seguro do Ipea, acessível mediante preenchimento de termo 
de responsabilidade.
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Coordenador:
AGUINALDO NOGUEIRA MACIENTE

Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização: 
30/06/2016

Equipe:
AGUINALDO NOGUEIRA MACIENTE

Produtos:
• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 

depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média).
• ACT com Plano de Trabalho.
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COESI - COORDENAÇÃO DE ESTUDOS SOBRE INOVAÇÃO

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 estatística de microdados do Sebrae e do IBGE.

Coordenador: 
MAURO ODDO NOGUEIRA

Data de Início: 
02/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
JOÃO MARIA DE OLIVEIRA
MAURO ODDO NOGUEIRA

Produtos:
• TD.
• Artigo em boletim periódico do Ipea: (aguardando IBGE).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea.
• Assessoria ao Sebrae na seleção de estores e atuação prioritária.

PROJETO P000107/2013 - INOVAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM ENERGIAS 
RENOVÁVEIS NO BRASIL

Objetivo:
O principal objetivo do projeto de pesquisa é analisar a institucionalidade, desenho, características 
e 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 
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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) a pesquisa por exploração de dados secundários e 
informações sobre o tema e as instituições do setor; ii) aplicação entrevistas junto a um grupo se-
lecionado 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: 
30/06/2015

Equipe:
GESMAR ROSA DOS SANTOS

Produtos:
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 

diretoria.

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 têm levado à demanda de políticas de fomento à 
produção de energia renovável em pequena escala no Brasil. Há demanda por incentivos e regula-
mentações 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 ex-
ploratória sobre a dinâmica do setor sucroalcooleiro no Brasil. Visitas técnicas de pesquisadores do 
Ipea e Conab para conhecimento das experiências de produção de álcool combustível através de pe-
quenos e médios produtores rurais. Realização de reuniões para obtenção de informações e debates 
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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: 
15/06/2015

Equipe:
GESMAR ROSA DOS SANTOS
FABIANO MEZADRE POMPERMAYER
JOSÉ GUSTAVO FERES

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: capítulo de livro (referente ao produto 3. Tema: Crises e crise na 

produção de etanol no Brasil).
• Organização ou edição de livro (por volume): Organização do livro: Quarenta anos de etanol 

no Brasil: esconder ou enfrentar a crise.

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 tec-
nológica 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 pas-
so consiste na elaboração do formulário que será disponibilizado, no site do CNPq. O sistema prevê 
que o formulário seja preenchido, num 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
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Data de Início: 
13/01/2014 

Data de Finalização: 
30/11/2016

Equipe:
FLÁVIA DE HOLANDA SCHMIDT SQUEFF
FERNANDA DE NEGRI
LENITA MARIA TURCHI

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

Workshop para apresentação dos resultados da coleta de dados.

PROJETO P000143/2013 - SISTEMAS SETORIAIS DE INOVAÇÃO

Objetivo:
Analisar, a 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, institui-
ções de pesquisa, governo e políticas públicas) em setores selecionados. Em particular, serão analisa-
dos 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 funda-
mentais dos chamados sistemas setoriais de inovação. No Brasil, em alguns setores de atividade, 
esses sistemas parecem ter sido mais bem-sucedidos do 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 intera-
ção 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 análi-
ses e estatísticas descritivas e conterão os seguintes tópicos: i) sistema de inovação no setor: compa-
rações internacionais; ii) Constituição do Sistema de Inovação nacional no setor; e iii) características 
da infraestrutura de CT&I nacional voltada para o setor.

Coordenador: 
FLÁVIA DE HOLANDA SCHMIDT SQUEFF

Data de Início: 
04/01/2014 

Data de Finalização: 
15/12/2015
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Equipe:
FERNANDA DE NEGRI
FLÁVIA DE HOLANDA SCHMIDT SQUEFF
GESMAR ROSA DOS SANTOS
JOSÉ MAURO DE MORAIS
LENITA MARIA TURCHI
JOÃO MARIA DE OLIVEIRA
JEAN MARLO PEPINO DE PAULA

Produtos:
• Organização ou edição de livro (por volume): Sistemas setoriais de inovação (Fernanda/

Flávia/Lenita/Luiz Ricardo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno): 

Workshop de discussão preliminar dos resultados (Flávia/Fernanda/Lenita).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Evento de lançamento do livro (Flávia/Fernanda/Lenita).

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:
FLÁVIA DE HOLANDA SCHMIDT SQUEFF

Data de Início:
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/07/2016

Equipe:
FLÁVIA DE HOLANDA SCHMIDT SQUEFF
ISRAEL DE OLIVEIRA ANDRADE

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Capítulo - Segmento 

Propulsão Nuclear.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Capítulo - Segmento 

Plataforma Terrestre Militar.
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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 anali-
sar 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: 
30/11/2015

Equipe:
FERNANDA DE NEGRI
FLÁVIA DE HOLANDA SCHMIDT SQUEFF
LENITA MARIA TURCHI
LUÍS FERNANDO TIRONI
LUIZ RICARDO MATTOS TEIXEIRA CAVALCANTE
PAULO AUGUSTO MEYER MATTOS NASCIMENTO
GRAZIELA FERRERO ZUCOLOTO

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: Análise sobre a constituição do Sistema Nacional de Inovação no 

Brasil (Lenita Turchi).
• Capítulo de livro do Ipea: Oportunidades e obstáculos para a relação universidade-empresa 

no Brasil na visão da Academia (Lenita Turchi).
• Capítulo de livro do Ipea: Impactos da infraestrutura de pesquisa sobre as atividades de 

patenteamento nas ICTs públicas brasileiras (Graziela Zucolloto).
• Nota técnica ou position paper: Análise comparativa Sistema de Inovação Norte-americana 

e Brasileira - perspectiva da regulamentação legal.
• Organização ou edição de livro (por volume): Edição de livro (Fernanda De Negri e Flávia 

Schmidt).
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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 esfor-
ço voltado à geração de tecnologias ambientais e sua proteção.

Metodologia:
Analisar o patenteamento e desenvolvimento de tecnologias ambientais a partir de estudos já con-
solidados na literatura internacional.

Coordenador:
GRAZIELA FERRERO ZUCOLOTO

Data de Início: 
01/09/2014 

Data de Finalização: 
30/06/2015

Equipe:
GRAZIELA FERRERO ZUCOLOTO

Produtos:
• TD.
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média).

PROJETO P00031/2014 - INTERNACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES TECNOLÓGICAS E 
ATUAÇÃO DAS EMPRESAS TRANSNACIONAIS: UMA ANÁLISE A PARTIR DA ESTRUTURA 
PATRIMONIAL DAS EMPRESAS

Objetivo:
Identificar o mecanismo ao qual a atividade tecnológica controlada e realizada no exterior está asso-
ciada, se a investimentos do tipo greenfiled ou a processos de fusão e aquisição (F&A). Em seguida, 
verificar a importância de cada uma destas estratégias, segundo os campos tecnológicos e os grupos 
de países de origem das ETNs, países desenvolvidos e em desenvolvimento, com ênfase nos BRICS.

Justificativa:
A fragmentação e a descentralização internacional das atividades das grandes corporações avança-
ram, envolvendo também atividades tecnológicas. Dada a importância destas para a manutenção 
do poder de comando sobre as CGVs, a caracterização do processo de internacionalização de tais 
atividades, incluindo as estratégias para controle das competências estrangeiras (IDE ou F&A), torna-
-se relevante para fomentar políticas públicas voltadas a internacionalização e ao desenvolvimento 
do país.

Metodologia:
Análise comparativa das taxas de internacionalização dos países, por tipo de investimento, segundo 
os países. A análise comparativa será feita considerando um conjunto de aproximadamente quarenta 
países, responsáveis por mais de 90% da atividade tecnológica no período analisado, com ênfase 
nos BRICS. Como proxy das atividades tecnológicas será utilizado o conjunto de patentes deposita-
das no Escritório Europeu de Patentes, no período 1980-2009. A identificação das atividades tecno-
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lógicas internacionais e do tipo de investimento serão feitas por meio da identificação do inventor 
e do depositante que constam dos registros, da estrutura de controle deste e da localização de seu 
controlador global final.

Coordenador: 
PEDRO CARVALHO DE MIRANDA

Data de Início: 
05/03/2014 

Data de Finalização: 
 31/07/2015

Equipe:
PEDRO CARVALHO DE MIRANDA

Produtos:
• Nota técnica ou position paper: Internacionalização das atividades tecnológicas e atuação 

das empresas transnacionais: uma análise a partir da estrutura patrimonial das empresas.

PROJETO P00036/2014 - ESFORÇO TECNOLÓGICO DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 
BRASILEIRA: UMA COMPARAÇÃO COM PAÍSES SELECIONADOS

Objetivo:
Comparar o esforço tecnológico brasileiro a um grupo de países selecionados, verificando o impacto 
do desempenho exportador e da origem de capital no esforço relativo brasileiro.

Coordenador: 
GRAZIELA FERRERO ZUCOLOTO

Data de Início:
04/08/2014 

Data de Finalização: 
30/06/2015

Equipe:
GRAZIELA FERRERO ZUCOLOTO

Produtos:
• TD.

PROJETO P00076/2015 - OFERTA DE MÃO DE OBRA E EXPANSÃO AGRÍCOLA NO BRASIL

Objetivo:
Mapear a oferta de mão de obra específica nas mesorregiões brasileiras com expansão de área agrí-
cola. Pergunta subjacente: A oferta de mão de obra específica pode ser uma restrição ao crescimento 
da produtividade agrícola brasileira?

Justificativa:
Há relativo consenso quanto aos instrumentos que podem dinamizar ou gerar ganhos de produ-
tividade na agricultura brasileira. São de citação necessária: educação e assistência técnica para 
o produtor, investimentos em infraestrutura, alocação de recursos em pesquisa agrícola, políticas 
específicas (por exemplo, as de irrigação e o Pronaf), e a mitigação de condicionantes sistêmicos aqui 
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incluídos os institucionais e os oriundos da política macroeconômica. No que respeita à educação e 
à assistência técnica para o produtor, diferentes análises sinalizam para a importância da assistência 
técnica na disseminação da informação técnica e na absorção dos novos pacotes tecnológicos pro-
porcionados pela pesquisa agrícola. Muitas destas tecnologias representam não apenas opções de 
maior produtividade como menor escala de uso de insumos. Este aspecto foi analisado em inúmeros 
trabalhos. Ao mesmo tempo, trabalhos anteriores já haviam identificado expansão de área agrícola 
no sentido centro-noroeste do país. Isto posto, e reconhecido o papel da mão de obra e da assistên-
cia técnica para uma expansão orientada e de qualidade da produção agrícola, mostra-se importante 
mapear a oferta de mão de obra específica nas áreas com expansão de área agrícola em curso ou já 
rastreada. Dificuldades na oferta dos respectivos profissionais requeridos podem constituir gargalo 
para um acréscimo de produção/produtividade tecnicamente bem conduzido.

Metodologia: 
São quatro as etapas de investigação, a saber: i) rastrear as mesorregiões brasileiras com expansão 
de área agrícola; ii) identificar as culturas agrícolas líderes nas mesorregiões mais dinâmicas; iii) ma-
pear os requerimentos típicos de mão de obra para as culturas agrícolas identificadas; e iv) cruzar as 
mesorregiões e culturas líderes de expansão agrícola com as informações de oferta de mão de obra 
atividade específica. As sugestões de metodologia para cada etapa definida no parágrafo anterior 
ficam descritas abaixo.
i) Rastreamento das mesorregiões brasileiras com expansão de área agrícola. Utilizar-se-ão dados de 
área plantada (ha) da Produção Agrícola Municipal (PAM), disponibilizados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) do período 1994 a 2013, em nível de mesorregiões, e obtidos 
junto à Base Multidimensional de Estatísticas (BME) do mesmo órgão. O trabalho propõe utilizar 
dois indicadores para medir e detectar as mesorregiões brasileiras com crescimento diferenciado em 
termos de expansão da área plantada. Serão calculados os percentuais de média de crescimento da 
área plantada para cada uma das 137 mesorregiões brasileiras. Como controle adicional por conta 
do efeito das condições climáticas sobre a produção agrícola e de modo a ter um indicador de curto 
prazo recente, desdobra-se o indicador anterior, de modo a contemplar exclusivamente o quinquênio 
2009-2013 frente ao ano base 1994.
 ii) Identificação das culturas agrícolas líderes nas mesorregiões mais dinâmicas em termos de ex-
pansão de área agrícola. Consiste na aplicação dos indicadores discutidos acima para as culturas 
agrícolas presentes nas mesorregiões de maior dinamismo detectadas no item precedente. 
iii) Mapeamento dos requerimentos típicos de mão de obra. Uma vez reconhecidas as culturas agrí-
colas de maior presença e crescimento de área nas mesorregiões agrícolas mais dinâmicas, sugere-se 
uma revisão de literatura com vistas a mapear nos periódicos especializados no tema os requerimen-
tos típicos de mão de obra (profissionais técnicos e de nível superior) por unidade de área daquelas 
culturas. Mesorregiões e culturas líderes de expansão agrícola versus disponibilidade ou oferta de 
mão de obra atividade específica. 
iv) Realizadas as etapas anteriores, o último passo corresponde a verificar junto à Relação Anual das 
Informações Sociais (Rais) e ao Cadastro Geral de Emprego (Caged) qual a contratação recente de 
profissionais técnicos e de nível superior (nos termos do item iii) nas mesorregiões rastreadas. Cabe 
também averiguar com os dados do MEC, se disponíveis, a oferta recente de cursos (níveis técnico e 
superior), nas mesorregiões mapeadas, para a formação dos respectivos profissionais identificados 
no item iii. Em todos os itens precedentes, resultados adicionais podem advir da análise exploratória 
de dados e do emprego de estatísticas básicas.

Coordenador: 
ROGÉRIO EDIVALDO FREITAS

Data de Início: 
01/07/2015 



333Plano de Trabalho Ipea 2015

Data de Finalização: 
31/12/2016

Equipe:
AGUINALDO NOGUEIRA MACIENTE
ROGÉRIO EDIVALDO FREITAS

Produtos:
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Mesorregiões brasileiras com expansão de área 

agrícola.
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Culturas agrícolas líderes nas mesorregiões mais 

dinâmicas.
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COESP - COORDENAÇÃO DE ESTUDOS SOBRE PRODUTIVIDADE

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 tecnolo-
gias 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 seto-
riais, 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 micro-
dados 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: 
31/12/2016

Equipe:
FERNANDA DE NEGRI
LUIZ RICARDO MATTOS TEIXEIRA CAVALCANTE
LENITA MARIA TURCHI
PAULO AUGUSTO MEYER MATTOS NASCIMENTO
AGUINALDO NOGUEIRA MACIENTE
JOÃO MARIA DE OLIVEIRA
ALEXANDRE MESSA PEIXOTO DA SILVA
BRUNO CESAR PINO OLIVEIRA DE ARAUJO
LUIS CLAUDIO KUBOTA
DANILO SANTA CRUZ COELHO
ROGÉRIO EDIVALDO FREITAS

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: Qualificação de mão de obra e produtividade (Aguinaldo Maciente).
• Capítulo de livro do Ipea: Tecnologias de informação e comunicação e produtividade (João 

Maria de Oliveira).
• Capítulo de livro do Ipea: Escala e produtividade (Luis Esteves).
• Capítulo de livro do Ipea: Análise dos diferenciais regionais de produtividade.
• Capítulo de livro do Ipea: Estudos empíricos sobre a decomposição da variação da produti-

vidade sob uma ótica evolucionária (Hiratuka e Yvette).
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• Capítulo de livro do Ipea: Mão de obra e Produtividade (Paulo Jacinto).
• Capítulo de livro do Ipea: Investimento e produtividade (Bielchovsky et al.).
• Capítulo de livro do Ipea: Concorrência e produtividade (Pontual e Ribeiro).
• Capítulo de livro do Ipea: Análise dos diferenciais regionais de produtividade (Gustavo Brit-

to).
• Capítulo de livro externo: Inovação e Produtividade em Serviços (Kannembley).
• Organização ou edição de livro (por volume): Determinantes microeconômicos da produtivi-

dade (Fernanda De Negri; Luiz Ricardo Cavalcante; Lenita Turchi).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Lançamento do livro.
• Gestão da interlocução com a ABDI (Lenita Turchi).

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 pro-
dutivo. 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 aa 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: 
31/12/2016

Equipe:
LUIZ RICARDO MATTOS TEIXEIRA CAVALCANTE
FERNANDA DE NEGRI
FABIANO MEZADRE POMPERMAYER
LENITA MARIA TURCHI
PAULO AUGUSTO MEYER MATTOS NASCIMENTO
MANSUETO FACUNDO DE ALMEIDA JUNIOR
AGUINALDO NOGUEIRA MACIENTE
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Produtos:
• TD: 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).
• TD: Avaliação da Política industrial e de inovação vis à vis experiências internacionais bem-

-sucedidas.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Distribuição setorial do 

faturamento da indústria brasileira (Paulo Dourado).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Avaliação dos impactos 

dos créditos do BNDES sobre o segmento produtivo (a definir).
• Organização de oficina de trabalho: Discussão dos resultados.
• Gestão da interlocução com a ABDI (Lenita Turchi).

PROJETO P00062/2015 - POLÍTICA DE INOVAÇÃO: AVALIAÇÃO DE 10 ANOS DE 
POLÍTICAS DE APOIO À INOVAÇÃO

Objetivo:
O projeto tem como objetivo geral avaliar 10 anos de políticas de apoio à inovação no Brasil buscan-
do identificar os resultados alcançados, os entraves em termos de instrumentos financeiros, legais e 
os desafios futuros para a consolidação do um sistema de inovação nacional. Entre objetivos espe-
cíficos do projeto estão avaliações dos efeitos da Lei da Inovação sobre empresas e nas interações 
entre empresas e ICTs, Lei do Bem, Lei da Informática, entre outros.

Justificativa:
Após 10 anos de políticas industrial e de inovação no Brasil verifica-se que o resultado efetivo do 
conjunto de medidas da política industrial, de inovação e comércio exterior é pouco conhecido. 
Assim, é fundamental uma avaliação detalhada de seus resultados, levando em conta as diferentes 
dimensões desta política assim como a situação do país frente ao contexto internacional.

Metodologia:
A avaliação da Política de inovação será orientada para captar a dinâmica dos diversos atores e ins-
tituições que constituem o sistema de inovação no país e as relações entre estes segmentos. Assim 
serão avaliados os impactos política de inovação sobre os principais agentes do sistema; intuições 
de instituições de apoio e financiamento de P&DI, empresas, universidades e intuições de pesquisas, 
assim como as relações estabelecidas entres estes atores. Para análise dos efeitos da Lei de Inovação 
e Lei do Bem na capacidade de inovação das empresas serão utilizados dados secundários da Pintec, 
PIA, Sondagem da Inovação da ABDI e editais ou chamadas públicas da Finep/MCTI. Para análise da 
interação universidade e empresas serão utilizados dados primários coletados - Survey.

Coordenador: 
LENITA MARIA TURCHI

Data de Início: 
30/06/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2016

Equipe:
GESMAR ROSA DOS SANTOS
GRAZIELA FERRERO ZUCOLOTO
LENITA MARIA TURCHI
JOSÉ MAURO DE MORAIS
LUÍS FERNANDO TIRONI
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Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: Avaliação da Lei de Inovação (10 anos de esforços).
• Capítulo de livro do Ipea: Avaliar os impactos dos incentivos fiscais da Lei do Bem sobre as 

atividades de P&D nas empresas nacionais.
• Capítulo de livro do Ipea: Desempenho inovador das empresas transnacionais.
• Capítulo de livro do Ipea: Promoção da Inovação na área energética.
• Capítulo de livro do Ipea: Parques Tecnológico e incubadoras.
• Capítulo de livro do Ipea: A Lei de Inovação e órgãos de controle.
• Capítulo de livro do Ipea: Financiamento da inovação na indústria.
• Capítulo de livro do Ipea: Avaliação dos efeitos da Lei de Informática.
• Capítulo de livro do Ipea: A interação ICTs - Empresas e a Lei da Inovação.
• Capítulo de livro do Ipea: O futuro da Inovação no Brasil.
• Capítulo de livro do Ipea: Contribuição dos Serviços Tecnológicos para Inovação no Brasil.

PROJETO P00063/2015 - AVALIAÇÃO DA POLÍTICA COMERCIAL BRASILEIRA

Objetivo:
Investigar a política comercial brasileira sob o ponto de vista do desenvolvimento do setor produtivo. 
Esta proposta engloba, entre outras possíveis, três linhas de investigação:
- Avaliação dos efeitos das medidas de defesa comercial sobre o desempenho do setor e o excedente 
do consumidor;
- Análise positiva da política comercial brasileira, procurando compreender e analisar as políticas 
adotadas; e
- Análise do impacto da política externa brasileira sobre o setor produtivo.

Justificativa:
O PBM destaca como uma de suas metas a ampliação da participação do país no comércio inter-
nacional. O fracasso, por parte do plano, em alcançar esta meta coloca a seguinte questão: até que 
ponto esta regressão no desempenho relativo do país é consequência de uma ineficácia das medidas 
adotadas, ou resulta de fatores exógenos? A adequada resposta a essa pergunta serve como insumo 
à formulação de políticas futuras.

Metodologia: 
Os trabalhos do projeto podem envolver técnicas econométricas, de equilíbrio geral computável, ou 
de análise descritiva-exploratória.

Coordenador: 
ALEXANDRE MESSA PEIXOTO DA SILVA

Data de Início:
01/06/2015 

Data de Finalização: 
01/06/2016

Equipe:
ALEXANDRE MESSA PEIXOTO DA SILVA
JOÃO MARIA DE OLIVEIRA
PEDRO CARVALHO DE MIRANDA

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: Análise da eficiência da estrutura tarifária ao longo da cadeia produtiva.
• Capítulo de livro do Ipea: Avaliação da política de acordos comerciais.
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• Capítulo de livro do Ipea: Análise dos efeitos da política cambial sobre o setor produtivo.
• Capítulo de livro do Ipea: Análise da política comercial para o setor de serviços.
• Capítulo de livro do Ipea: Avaliação das medidas antidumping sobre a cadeia produtiva.
• Capítulo de livro do Ipea: Avaliação dos regimes de desoneração tributária voltados às 

exportações.
• Capítulo de livro do Ipea: Avaliação dos instrumentos financeiros de promoção das 

exportações.
• Capítulo de livro do Ipea: Avaliação dos programas de exigência de conteúdo local.

PROJETO P00064/2015 - MENSURAÇÃO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E IMPACTOS NA 
ECONOMIA BRASILEIRA

Objetivo:
Estudar os determinantes do Ambiente de Negócios no Brasil e os impactos deste na economia. 
Em particular:
Mapear iniciativas estatais para melhoria do ambiente de negócios, o impacto destas no indicador 
do Doing Business, identificar os principais gargalos na implementação destas medidas e sugerir 
melhorias. Mensurar custos que empresas incorrem em resposta um ambiente de negócios muito 
burocrático como custos adicionais com contadores, despachantes, advogados etc.

Justificativa:
O Ambiente de Negócios é considerado um entrave ao crescimento econômico.
Entretanto, há poucas informações e estudos disponíveis sobre o assunto e as poucas análises que 
existem são genéricas. Investigaremos as dificuldades encontradas tanto por governos como empre-
sas em cada componente do ambiente de negócios. A partir deste diagnóstico, espera-se poder apre-
sentar uma agenda de ações por parte do Estado brasileiro que possam contribuir para a melhoria 
do ambiente de negócios no Brasil.

Metodologia:
A primeira fase do estudo consiste do levantamento de uma série de informações e construção de 
bases de dados. Sempre que possível, a estrutura dos temas e variáveis seguirá a do relatório Doing 
Business, já estabelecido como referência na área. Serão feitas as seguintes ações: Mapear iniciativas 
legislativas e de governos para simplificar o ambiente de negócios, em que medida foram adotadas e 
o impacto previsto destas no indicador do Doing Business. Mensurar custos administrativos das em-
presas decorrentes do ambiente de negócios (contabilidade, advocacia, despachantes, cartórios, SG&A 
(empresas de capital aberto) (informações obtidas da Rais e de pesquisa on-line junto a empresas).

Coordenador:
LUCAS FERREIRA MATION

Data de Início:
02/06/2015 

Data de Finalização: 
02/06/2016

Equipe:
LUCAS FERREIRA MATION

Produtos:
• Texto para discussão sobre ambiente de negócios no Brasil, iniciativas em andamento no 

governo (detalhamento da nota técnica) (prazo: 20/12/2015).
• Nota técnica ou position paper: Nota técnica (ou TD) sobre sugestões para melhoria do am-

biente de negócios no Brasil. (prazo: 20/12/2015). Objetivo: para que as sugestões pensadas 
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até este momento saiam logo (não só no capítulo do livro, no final de 2016).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório sobre fontes 

de informação disponíveis e lacunas de informação.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Seminário de acompanhamento da pesquisa. Apresentação dos resultados preliminares, da 
proposta do livro e validação dos questionários da pesquisa de campo.

• Nota técnica interna: Título provisório: projeções do indicador de ambiente de negócios do 
Brasil em função das reformas em andamento.

• Nota técnica sobre projeções do indicador ambiente de negócios no Brasil em função dos 
planos que o governo tem no pipeline. (Previsão estática e dinâmica (projetando demais 
países)) (prazo 10/06/2015).

PROJETO P00072/2015 - IMPACTOS ECONÔMICOS DA TRIBUTAÇÃO NA ESTRUTURA 
PRODUTIVA BRASILEIRA

Objetivo:
Avaliar os impactos econômicos da dimensão e da complexidade tributária na estrutura produtiva 
brasileira.

Justificativa:
Em estudo sobre a produtividade, Oliveira e De Negri (2014) realizaram survey com empresas brasileiras 
acerca dos principais fatores que prejudicam sua produtividade. Noventa por cento dos respondentes 
elegeram a carga tributária como sendo o fator que mais afetou nos últimos cinco anos. O terceiro maior 
fator apontado foi a complexidade tributária. Ela gera custos adicionais, pois elas têm que fazer frente 
às diferenças geradas pela distribuição das competências tributárias entre os diversos níveis de governo.

Metodologia: 
Utilizar-se-á Matriz Insumo-Produto (MIP) construída a partir da base de notas fiscais eletrônicas. 
Captar-se-á os efeitos da incidência em cascata dos impostos e a incidência dos tributos sobre fa-
turamento e do valor adicionado tanto intrassetores como entre os setores, bem como entre as uni-
dades da federação e dentro de cada uma. Será utilizado o indicador de Alíquota Efetiva da Cadeia, 
como utilizado em Fiesc/Ciesp (2001). Também serão utilizados indicadores da União e por estado.

Coordenador: 
JOÃO MARIA DE OLIVEIRA

Data de Início: 
01/07/2015 

Data de Finalização: 
30/06/2016

Equipe:
JOÃO MARIA DE OLIVEIRA
FABIANO MEZADRE POMPERMAYER
LUCAS FERREIRA MATION

Produtos:
• TD: Análise da nota fiscal eletrônica para o estudo da tributação: limites e potencialidades.
• TD: Relatório estatístico das tabulações.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório estatístico - 

Tabulação especial.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Indicação e análise de 

tabulações especiais dos dados IRPJ que seriam relevantes para o estudo.
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APRESENTAÇÃO

Nova Agenda da Política Social no Brasil

No Plano de trabalho da Diretoria de Estudos e Política Sociais (Disoc) do Ipea para 2015-2016, o 
modelo de desenvolvimento que sustentou o ciclo político na última década centrou-se em múlti-
plos pilares, entre eles um novo pacto social, fundado no avanço da inclusão econômica, reduzindo 
desigualdades no mundo do trabalho e reconstruindo a capacidade de política pública do Estado, 
prioritariamente a política social. 

Por meio de inovações institucionais, foram criados programas que ocuparam parte do orça-
mento discricionário e estabeleceram, como metas fundamentais, o combate à fome e à pobreza. Os 
instrumentos utilizados para isto são conhecidos: primeiramente, a capacitação do Estado para ope-
rar políticas sociais focalizadas em conjunto com a recuperação das políticas universais, promovendo 
a retirada emergencial de milhões de brasileiros de uma situação de extrema pobreza; segundo, a 
locomotiva de todo esse sistema de seguridade – tanto do ponto de vista do financiamento quanto 
da efetividade – foi o mercado de trabalho, ou melhor, a dinâmica de incorporação de milhões de 
brasileiros a um mundo do trabalho menos informal, com menores taxas de desemprego, maior po-
der de negociação e, fundamentalmente, aumentos reais da renda do trabalho, ancorados por uma 
política consistente de valorização do salário mínimo.   

O processo inclusivo recente, dado seu sucesso em equacionar a questão da pobreza e da 
fome, tem produzido tensões crescentes, originadas do interior dessa dinâmica de ascensão social, 
cujo resultado maior é o deslocamento do centro gravitacional para a agenda da desigualdade. Essa 
mudança explica as muitas tensões e hesitações no interior do Estado com relação às políticas pú-
blicas necessárias ao enfrentamento do novo grupo de problemas. 

O combate à desigualdade exige políticas públicas integradas de outra geração, habilitan-
do o Estado como agente equalizador tanto na arrecadação quanto no gasto. Desvela também 
trincheiras antes invisíveis, como a da concentração de renda dos muito ricos, da desigualdade pa-
trimonial propriamente dita e da reprodução institucional de desigualdades provocada pela própria 
política pública.

São insuficientes os instrumentos atuais do Estado para equacionar a agenda da desigual-
dade. Há, no interior da sociedade, uma clara saturação do processo de desenvolvimento voltado 
prioritariamente para os incrementos da renda do trabalho e para a inclusão por meio do con-
sumo. As dores do parto do novo modelo consistem na necessidade de quebrar decisivamente a 
seletividade institucional do Estado, reprodutora de desigualdades históricas, de ampliar o acesso 
a bens públicos, de incorporar novos direitos coletivos em meio ao fortalecimento de direitos es-
tabelecidos ao redor da função social da propriedade, de radicalizar a cidadania e de avançar no 
Estado de bem-estar. 

Essa nova agenda para a política social, paradoxalmente, está mais próxima dos desafios cons-
tituídos no final da década de 1980 do que daqueles estabelecidos no início da década de 2000, 
ainda que essa agenda só exista em decorrência do sucesso do modelo inclusivo vigente. Os acon-
tecimentos políticos recentes que mudaram a sensação de equacionamento dos problemas sociais 
tomaram forma a partir das grandes manifestações de 2013, que colocaram, para a sociedade, 
demandas civilizatórias não previstas no pacto de inclusão vigente. Na economia, as dificuldades 
conjunturais aprofundam as contradições do modelo vigente, desafiando as conquistas oriundas da 
ampliação do mercado interno de massas. Os desafios não somente se multiplicam, como também 
mudam de categoria: antes se tratava de desenhar a política social predominantemente inclusiva em 
um cenário de crescimento; agora o desafio é apontar para uma política social predominantemente 
redistributiva em meio a um cenário adverso.   
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É diante desse desafio que a Disoc/Ipea se coloca como projeto estruturante de seu ciclo de 
trabalho para o ano de 2015. Como espaço privilegiado de acompanhamento e análise da política 
social, a Disoc quer avançar em seus estudos e diagnósticos acumulados para o enfrentamento de al-
gumas perguntas necessárias ao futuro do Estado de bem-estar brasileiro, por exemplo: Como a polí-
tica social está estruturada hoje e quais são seus encadeamentos com a economia e com a dinâmica 
social das pessoas, das famílias e, fundamentalmente, das classes sociais? Como institucionalizar e 
garantir, como direito constitucional, os programas criados pela última geração de política social? 
Quais as inovações institucionais necessárias ao novo ciclo de políticas sociais com foco no combate 
à desigualdade? Como financiar esta nova agenda, para além das fontes disponíveis? Quais são as 
ameaças ao avanço da seguridade social no Brasil contemporâneo?

Aprofundando os temas específicos da pesquisa sobre a política social brasileira, a Coorde-
nação de Trabalho e Renda centrará seus esforços na compreensão dos problemas estruturais no 
mercado de trabalho que precisam de atenção por parte da política pública, para além do importante 
processo de reestruturação ocorrido no emprego nos últimos anos. Vale enfatizar os problemas da 
baixa qualificação da mão de obra, da alta rotatividade dos trabalhadores entre os postos de tra-
balho e das ainda elevadas informalidade e desigualdade de rendimentos observadas no mercado 
trabalho. Serão abordadas, também, as questões conjunturais do mercado de trabalho, em especial 
as oscilações recentes negativas na estrutura do emprego e a avaliação dos impactos das políticas 
recentes no setor, como as Medidas Provisórias nos 664 e 665 e o Programa de Proteção ao Emprego.  

A Coordenação de Saúde e de Cultura avançará em seus estudos sobre o Sistema Único de 
Saúde (SUS), este que se constitui em principal política para assegurar o direito universal à atenção 
integral à saúde e tem papel crucial na redução de desigualdades e promoção da justiça social. Con-
tudo, um dos principais desafios enfrentados tem sido assegurar os recursos orçamentários necessá-
rios para o bom funcionamento do sistema, e esse desafio se faz mais importante ainda no cenário 
atual de adversidade econômica. Por consequência, questões relativas ao financiamento da atenção 
à saúde, historicamente, têm tido papel central na análise da política de saúde feita pela coorde-
nação e continuam a ter. A coordenação também participa de grupos de trabalho cujo objetivo é 
produzir informações para subsidiar a formulação e o acompanhamento da política de saúde. Mais 
recentemente, novos desafios, como a abertura ao capital estrangeiro e outras propostas oriundas do 
Poder Legislativo, demandam acompanhamento por parte da coordenação, devido ao seu potencial 
para minar a consolidação do SUS.

Na área das políticas culturais, serão aprofundadas as perspectivas sobre o Estado cultural e 
suas relações com princípios constitucionais e com a consolidação de políticas públicas. O Estado 
cultural deve ser contextualizado no quadro dos argumentos relacionados à defesa das liberdades 
políticas e das igualdades sociais e ao direito de as gerações futuras herdarem os desenvolvimentos 
– especialmente seus benefícios – alcançados no presente. Nesse rol, entram conquistas educacio-
nais, artísticas, estéticas, tecnológicas etc. e, também, o tratamento respeitoso com formas de vida 
social e pessoal diferenciadas. Neste sentido, o Estado cultural deve ser poderoso o suficiente para 
agir de forma coerente com esses objetivos, orientando políticas de formação de público e da demo-
cracia cultural. O estudo do ciclo completo das políticas culturais, assim como o acompanhamento 
do processo de institucionalização na área, realizando avaliações, planejamento e pesquisas quanti-
tativas e qualitativas, serve de substrato ao avanço das contribuições do Ipea para os indicadores do 
Plano Nacional de Cultura (PNC) e para a compreensão do fenômeno de universalização do acesso 
à cultura.

Na Coordenação de Educação, o plano de trabalho acompanha os desafios inaugurados pelo 
Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em 2014. Imensos desafios foram colocados à socieda-
de brasileira, cuja superação dependerá do nível de engajamento e dos esforços empreendidos pela 
sociedade brasileira como um todo. Portanto, o projeto de maior envergadura da área de educação 
refere-se ao monitoramento do PNE, que, por constituir um plano decenal, não se esgotará no prazo 
de um ano. Tal monitoramento será realizado mediante a construção de uma matriz interativa entre 
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indicadores socioeconômicos e educacionais, em âmbito municipal, de modo a estabelecer correla-
ções entre insumos e resultados. Com isso, espera-se atingir os seguintes objetivos: i) subsidiar ges-
tores públicos quanto ao alcance das metas do PNE; ii) suscitar estudos e pesquisas que contribuam 
não só para o alcance dessas metas, mas também para a melhoria da educação; e iii) dar visibilidade 
à sociedade em geral sobre a situação educacional nos municípios brasileiros.

A Coordenação de Seguridade Social e Demografia busca contribuir com estudos que forta-
lecem novas abordagens metodológicas para a quantificação da desigualdade de renda no Brasil 
por meio de dados tributários do Imposto de Renda da Pessoa Física combinados aos de pesquisas 
domiciliares. De modo análogo, também acompanha a dinâmica da pobreza no Brasil, a partir de 
2011, e avalia, com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), em 
que medida as políticas em curso contribuíram para a formação dessa dinâmica. Além das quan-
tificações e análises da desigualdade e da pobreza, uma das consequências da inclusão social e 
econômica é a ampliação da cobertura previdenciária ao permitir à população acesso a benefícios 
associados a sinistros como invalidez, morte ou perda – ainda que temporária – da capacidade 
laborativa. Para tanto, desenvolve-se pesquisa que identifica a evolução da cobertura previdenciária 
na última década e busca-se apontar como a política de inclusão previdenciária colaborou com esse 
processo. Também se estuda a evolução da legislação da previdência dos servidores públicos para 
identificar a existência de um processo de convergência entre os regimes geral e próprio de previ-
dência, de modo a tornar o sistema previdenciário mais equitativo. A coordenação também organi-
za livro que analisa avanços e dificuldades na implementação da Política Nacional do Idoso (PNI), 
a qual amplia a proteção social e se direciona a um público que tende a aumentar sua participação 
na distribuição demográfica nacional. Como forma de compreender o encadeamento da política 
social com a dinâmica das famílias, a coordenação também desenvolve pesquisa que avalia o papel 
do trabalho social com famílias e identifica possíveis tensões e desafios para seu desenvolvimento. 

A Coordenação de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar tem como objeto central o 
estudo dos desafios da reforma agrária e da organização produtiva do campo para além do agrone-
gócio. Responsável pela produção de grande parte dos alimentos no país, a agricultura familiar está 
umbilicalmente ligada ao tema da segurança alimentar, demandando soluções estruturantes para os 
problemas tanto do acesso aos meios de produção pela população do campo quanto do acesso aos 
alimentos pelas massas trabalhadoras urbanas. 

A Coordenação de Estudos e Políticas Geracionais busca desenvolver estudos sobre a nova 
agenda de políticas sociais para a juventude, contemplando ações que contribuam para a valorização 
da diversidade e para a construção de um país menos desigual, além de ações que sejam capazes 
de interromper a trajetória da violência praticada por ou contra adolescentes e de promover a 
mobilidade social por meio da educação e da profissionalização. A construção de uma nova agenda 
de políticas sociais para a juventude brasileira necessita considerar o potencial dos mais de 50 mi-
lhões de jovens de 15 a 29 anos – maior geração de jovens da história brasileira – e buscar formas 
de inseri-los no centro do modelo de desenvolvimento do país. Para tanto, são necessárias políticas 
sociais que garantam, de um lado, as condições econômicas de ampliação da escolaridade, de 
acesso ao emprego decente e de qualidade e de capacitação; e, de outro, que propiciem condições 
de igualdade simbólica, a partir do enfrentamento do racismo e da violência e mediante a promoção 
da diversidade.

Para a Coordenação de Igualdade de Gênero e de Raça, a transversalização da perspectiva de 
gênero é mais um princípio orientador da atuação governamental do que um elemento de planeja-
mento e gestão da política na prática. A fragmentação da pauta dentro de cada ministério ou institui-
ção contribui para este cenário. Ainda que esta não seja uma realidade exclusiva do Brasil, é possível 
dizer que, mais de dez anos após a Secretaria de Políticas para as Mulheres ser criada, o país alcançou 
êxito limitado na incorporação da temática de gênero e/ou mulheres de forma sustentada e efetiva 
no governo federal. A permanência de fortes ranços machistas, sexistas e homofóbicos na sociedade 
brasileira – e, evidentemente, não apenas nela – cria obstáculos à construção de novos cenários. 
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Os casos corriqueiros de violência generificada demandam intervenções estruturais voltadas ao seu 
combate. De outro lado, é urgente avançar na construção de um novo contrato social a respeito das 
responsabilidades pelos trabalhos domésticos e de cuidados, reposicionando a relação entre Estado 
e famílias e entre homens e mulheres para que se possa avançar rumo a uma sociedade com maior 
igualdade de gênero e autonomia política e econômica das mulheres.

Na questão racial, constata-se que uma década de política de igualdade racial não foi suficien-
te para garantir a inserção desta pauta como um dos elementos nucleadores das políticas universais, 
garantindo a ela a mesma centralidade que o racismo exerce na produção das desigualdades sociais. 
No período 1995-2013, há evidentes melhoras dos indicadores sociais e econômicos da população 
negra, com destaque para a trajetória iniciada a partir de 2003. Porém, de acordo com a PNAD, 
percebe-se que a população negra, em 2013, possuía renda inferior à percebida pela população 
branca dez anos antes. Ainda que o discurso de transversalidade da política esteja presente, inclusive 
nos documentos oficiais e nos enunciados de diversos programas, sua efetividade carece de poder 
efetivamente atribuído a quem pode torná-lo concreto. São exemplos disso políticas pactuadas e 
institucionalizadas que ainda não foram implementadas, como a educação para as relações étnico-
-raciais, a regularização fundiária dos territórios quilombolas e a política nacional de saúde integral 
da população negra. Além dessas ações, a conjuntura atual demanda a inserção do combate ao 
racismo como elemento estruturante das políticas de Estado, sobretudo em face da produção racia-
lizada de homicídios e do encarceramento massivo da população negra.
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PROJETOS

PROJETO P000372/2013 - POLÍTICAS SOCIAIS - ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE

Objetivo: 
Fornecer aos formuladores, executores, avaliadores das políticas públicas, bem como aos atores so-
ciais em geral, um quadro completo e periódico de informações e análises sobre a conjuntura e a im-
plementação das ações nas áreas de Previdência Social, Assistência social, Saúde, Trabalho e Renda, 
Educação, Cultura, Desenvolvimento Rural, Igualdade Racial e Igualdade de Gênero.

Justificativa: 
Produzir estudos e pesquisas sobre o desenvolvimento econômico brasileiro, oferecendo elementos 
para o acompanhamento, avaliação e formulação de políticas públicas, são funções indispensáveis 
do Ipea perante o Estado e a sociedade brasileira. Uma de nossas principais missões institucionais 
consiste em “diagnosticar problemas, acompanhar e avaliar os efeitos das políticas públicas”.

Metodologia:  
O projeto resulta de um intenso esforço de coordenação de vários técnicos, bolsistas e demais colabo-
radores e é conduzido em etapas. São definidos o escopo dos textos, o cronograma de atividades e as 
estratégias de organização dos trabalhos. As equipes responsáveis pelas respectivas áreas do projeto 
executam várias atividades, produzindo textos preliminares, atualizam os bancos de dados disponíveis, 
realizam seminários, ouvem especialistas convidados, com vista à confecção de um texto- síntese a 
ser enviado ao Conselho Editorial do periódico. Estes textos-síntese são submetidos à apreciação do 
Conselho Editorial onde são lidos e debatidos e já finalizados são novamente debatidos com o conse-
lho, e eventualmente com especialistas convidados - quando possível - em uma rotina de seminários.

Coordenador:
NATÁLIA DE OLIVEIRA FONTOURA

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
ALEXANDRE ARBEX VALADARES
ANA CLEUSA SERRA MESQUITA
NATÁLIA DE OLIVEIRA FONTOURA
BRANCOLINA FERREIRA
EDUARDO LUIZ ZEN
EDVALDO BATISTA DE SÁ
LUANA SIMOES PINHEIRO
SILVANIA DE ARAUJO CARVALHO
TATIANA DIAS SILVA
LEONARDO ALVES RANGEL
JOSÉ VALENTE CHAVES
ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA
ANA LUIZA NEVES DE HOLANDA BARBOSA
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Produtos:
• Organização ou edição de periódico do Ipea: Políticas Sociais: acompanhamento e análise 

- Edição 24.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 

diretoria: Seminários preparatórios do BPS 23.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Evento de lançamento da edição n. 22 de Políticas Sociais: acompanhamento e análise.

PROJETO P000376/2013 - SEMINÁRIOS DAS QUINTAS DA DISOC

Objetivo: 
Promover o debate, discussão e disseminação de estudos e pesquisas a respeito de problemas eco-
nômicos, sociais e políticos atuais e das políticas públicas, em particular da política social, contribuin-
do para o cumprimento da missão da diretoria.

Justificativa: 
Seminário constitui uma das técnicas mais eficientes de reflexão e aprendizagem e que permite 
a socialização de novos esclarecimentos e apresentação de possíveis lacunas ou dificuldades 
teóricas, além de conclusões efetuadas por um pesquisador ou grupo de pesquisadores sobre 
determinados temas.

Metodologia:
Planejamento dos temas a serem discutidos e dos grupos de estudos a serem formados. Prepa-
ração, leitura, esquemas, esclarecimentos, contextualização dos temas a serem apresentados para 
discussão. Envio dos textos ou roteiros de seminários com razoável antecedência. Exposição do 
orador seguida de debate com o auditório. A dinâmica do seminário segue três momentos: a fase de 
exposição, a de discussão e a de conclusão, com apresentação de uma síntese de toda a discussão.

Coordenador: 
LEONARDO ALVES RANGEL

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
 31/12/2015

Equipe:
FERNANDO GAIGER SILVEIRA
LEONARDO ALVES RANGEL

Produtos:
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno).
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• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público interno).

PROJETO P00010/2015 - TERMO DE COOPERAÇÃO PARA DESCENTRALIZAÇÃO DE 
CRÉDITO ENTRE O IPEA E A SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE DA SECRETARIA-
GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Objetivo:
Elaboração de diagnóstico sobre a situação social da juventude brasileira na última década, bem 
como oferecer subsídios para o acompanhamento e avaliação da Política Nacional de Juventude no 
que diz respeito a temas prioritários relacionados à área.

Coordenador: 
CARLOS HENRIQUE LEITE CORSEUIL

Data de Início: 
24/04/2014 

Data de Finalização:
26/01/2016

Equipe:
CARLOS HENRIQUE LEITE CORSEUIL

Produtos:
• ACT com Plano de Trabalho.

PROJETO P00045/2015 - OS REFLEXOS DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 664 E 665 SOBRE 
AS PENSÕES, O ABONO SALARIAL E O SEGURO-DESEMPREGO EM SUAS MODALIDADES 
DEFESO E FORMAL

Objetivo:
Este texto busca consolidar, em uma única publicação, análises de programas com regras modifica-
das pela Medida Provisória (MP) no 664 e pela MP no 665, ambas de 30 de dezembro de 2014. São 
analisadas aqui as pensões por morte, o abono salarial, o seguro defeso e a modalidade formal do 
seguro-desemprego.

Justificativa: 
A motivação do trabalho é contribuir para o debate que será travado no Congresso Nacional, proven-
do embasamento empírico da forma mais rigorosa possível.

Metodologia:  
Análise baseadas nos textos e nas respectivas exposições de motivos das MPs em questão, bem 
como simulações feitas a partir de microdados de diversas bases de dados secundárias.

Coordenador: 
CARLOS HENRIQUE LEITE CORSEUIL

Data de Início: 
12/01/2015 

Data de Finalização:
24/07/2015
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Equipe:
ANDRÉ GAMBIER CAMPOS
MARCELO ABI-RAMIA CAETANO
JOSÉ VALENTE CHAVES
CARLOS HENRIQUE LEITE CORSEUIL

Produtos:
• TD.
• Artigo em boletim periódico do Ipea.
• Artigo em boletim periódico do Ipea.
• Nota técnica ou position paper.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 

diretoria.
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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: 
31/12/2015

Equipe:
JOSÉ VALENTE CHAVES
SILVANIA DE ARAUJO CARVALHO
MARIA DE FATIMA DA COSTA
MARIA APARECIDA DE JESUS
IRANILDE REGO BEZERRA DA SILVA

Produtos:
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média): 
Gasto Social Órgãos Federais 2014.

• Apoio integral às atividades de pesquisa e de administração realizadas na Disoc.

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 objeti-
vando ao alcance dos ODMs, 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 ODMs. Em 2013 foi lançado o 5º Prêmio, cuja premiação dar-se-á no ano 
de 2014.
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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 ODMs, 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 en-
volve a elaboração do seu regulamento, a captação das inscrições, a análise dos projetos, a seleção 
de 65 finalistas, a visita técnica in loco a todas elas, a elaboração de relatório individual e o asses-
soramento ao corpo de jurados que definirá as trinta iniciativas que serão premiadas, no primeiro 
semestre de 2014.

Coordenador: 
JOSÉ VALENTE CHAVES

Data de Início: 
01/03/2013 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
JOSÉ VALENTE CHAVES

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Prêmio ODM: Qual o 

seu impacto nas práticas premiadas?
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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 regu-
larização 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; e 
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 Ama-
zônia, prioritariamente as do estado do Pará.

Coordenador:
FABIO ALVES

Data de Início:
15/04/2013 

Data de Finalização: 
30/12/2015

Equipe:
FABIO ALVES
BRANCOLINA FERREIRA
ERIVELTON PIRES GUEDES
JOÃO PAULO VIANA
ALEXANDRE ARBEX VALADARES

Produtos:
• Organização ou edição de livro (por volume).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Cartilha.

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 
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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 efetivi-
dade. O projeto visa recuperar 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: 
30/12/2015

Equipe:
BRANCOLINA FERREIRA

Produtos:
• Organização ou edição de livro (por volume): Pronera avaliação qualitativa.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Impactos do Pronera 1.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Impactos do Pronera 2.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Impactos do Pronera 3.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Impactos do Pronera 4.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Impactos do Pronera 5.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Impactos do Pronera 6.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Impactos do Pronera 7.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Impactos do Pronera 8.
• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas 

e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa): Banco de dados 
TCCs e monografias alunos Pronera.

• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 
depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa): Cadastro de livros, 
artigos, monografias sobre o Pronera.
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PROJETO P000361/2013 - JUVENTUDE RURAL: PERMANÊNCIA NO CAMPO E 
REPRODUÇÃO SOCIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo:
Compreender as motivações e os significados da permanência dos jovens brasileiros e das jovens 
brasileiras 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 movimen-
to é, muitas vezes, naturalizado. Em outras palavras, o êxodo é visto como algo inexorável, fruto do 
progresso de nossa sociedade. Tal interpretação esconde que parte do êxodo não é intrínseca ao 
processo de urbanização, mas explicada pelo histórico de ausência do Estado no campo.

Metodologia:  
A pesquisa a ser realizada pretende articular quatro principais estratégias:
i) Seleção e sistematização da bibliografia sobre a juventude rural, sucessão no campo e migração 
campo-cidade;
ii) Participação em seminários, oficinas de trabalho e eventos cujo tema seja a juventude rural;
iii) 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; e
iv) Busca sistemática de dados primários por meio de observação e entrevistas abertas, estruturadas 
e semiestruturadas.

Coordenador: 
MARCELO GALIZA PEREIRA DE SOUZA

Data de Início:
01/05/2014 

Data de Finalização: 
31/08/2016

Equipe:
MARCELO GALIZA PEREIRA DE SOUZA
ALEXANDRE ARBEX VALADARES
BRANCOLINA FERREIRA
FERNANDO GAIGER SILVEIRA

Produtos:
• TD: Revisão bibliográfica sobre a permanência dos jovens no campo.
• TD: Análise regional da permanência no campo.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório final de pes-

quisa.
• Instrumento de pesquisa a ser aplicado com jovens rurais estudantes.

PROJETO P00017/2015 - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE IPEA E INCRA

Objetivo:
Realização de pesquisa nacional para atualizar os índices educacionais doas assentados do Brasil, a 
partir da base de dados do Censo escolar/Inep/MEC.
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Coordenador: 
BRANCOLINA FERREIRA

Data de Início:
30/12/2011 

Data de Finalização: 
30/12/2015

Equipe:
BRANCOLINA FERREIRA

Produtos:
• ACT com Plano de Trabalho.
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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: 
ANTÔNIO TEIXEIRA LIMA JUNIOR

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
ANTÔNIO TEIXEIRA LIMA JUNIOR
FERNANDA LIRA GOES
JOSENILTON MARQUES DA SILVA
TATIANA DIAS SILVA

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: capítulo Igualdade Racial - BPS 24.

PROJETO P000176/2013 - VULNERABILIDADE, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO 
SOCIAL

Objetivo:
Verificar como se dá o atendimento da seguridade no Brasil e numa perspectiva internacional compa-
rada, 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 eco-
nomia com consolidação do bem-estar para gerar um modo de regulação que permita um desenvolvi-
mento sustentado e sustentável. Etapa 2 2015 e 2015: relacionar proteção social e direitos humanos.

Justificativa:
As populações mais vulneráveis, caracterizáveis por questões de gênero, raça, deficiência ou étni-
cos 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 possibilidades de atuação é 
essencial para gerar novos modos de regulação com vistas a promover o desenvolvimento.
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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 ve-
rificar o grau de atendimento de populações mais vulneráveis. Para o caso brasileiros serão utilizados 
dados da Pnad, POF ou SIPS;
- sistematização de resultados em um 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: 
31/12/2015

Equipe:
MILKO MATIJASCIC
MAURÍCIO MOTA SABOYA PINHEIRO

Produtos:
• TD: Segunda etapa da pesquisa, detalhar como a proteção social possui relações com os 

direitos humanos.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Seminário para a etapa 2. Outros itens de produtos - favor especificar: Artigo de divulgação 
para a etapa 2.

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 desem-
penho 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:
i) Modalidades de ações afirmativas; ii) Dados socioeconômicos; iii) Impacto institucional; iv) Assis-
tência estudantil; v) Desempenho dos alunos; e vi) Resultados do Prouni.

Coordenador: 
TATIANA DIAS SILVA
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Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
TATIANA DIAS SILVA

Produtos:
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório de pesquisa - (Modalidades de 

ações afirmativas, impacto institucional, assistência estudantil e desempenho dos alunos).
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório de Pesquisa (Análise Prouni e 

dados socioeconômicos).

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 Pro-
moção da Igualdade Racial.

Metodologia:  
O esforço conjunto será dividido em duas grandes estratégias: i) análise de levantamentos sócio-de-
mográficos; e ii) análise de registros administrativos. Essas duas grandes estratégias atravessam um 
conjunto de metas a serem alcançadas conjuntamente por Seppir e Ipea.

Coordenador: 
ANTÔNIO TEIXEIRA LIMA JUNIOR

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
21/02/2017

Equipe:
TATIANA DIAS SILVA
ANTÔNIO TEIXEIRA LIMA JUNIOR
MILKO MATIJASCIC

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Dados e indicadores 

com base em levantamentos sócio-demográficos sobre a população negra.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Dados e indicadores 

com base em registros administrativos. Área - mercado de trabalho e empreendedorismo, 
saúde integral da população negra, ensino superior e ações afirmativas.
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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 pro-
dutos 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 levan-
tamento 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 ges-
tores 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 SIMÕES PINHEIRO

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
NATÁLIA DE OLIVEIRA FONTOURA
LUANA SIMOES PINHEIRO
ELIZABETH MARINS
ANTÔNIO TEIXEIRA LIMA JUNIOR

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: BPS 24.

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 re-
levantes, 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.
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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 responsa-
bilidades 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: 
31/12/2015

Equipe:
NATÁLIA DE OLIVEIRA FONTOURA
LUANA SIMOES PINHEIRO
ANTÔNIO TEIXEIRA LIMA JUNIOR
ELIZABETH MARINS
MARCELO MEDEIROS COELHO DE SOUZA

Produtos:
• Nota Técnica ou position paper: O trabalho doméstico após a aprovação da EC no 72/2013.
• Nota Técnica ou position paper: Evolução das desigualdades em uso do tempo - 2001 a 

2014.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Análise sobre políticas 

públicas de cuidados.

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 estruturan-
tes 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.
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Coordenador:
LUANA SIMÕES PINHEIRO

Data de Início:
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2016

Equipe:
LUANA SIMÕES PINHEIRO
NATÁLIA DE OLIVEIRA FONTOURA

Produtos:
• Organização ou edição de livro (por volume): Livro sobre cumprimento dos compromissos 

de Beijing+20.
• Atualização de banco de dados elaborado a partir da Pnad e disponibilizado no site <www.

ipea.gov.br/retrato> para o ano de 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) catado-
res(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 mate-
rial 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: 
01/09/2017

Equipe:
FERNANDA LIRA GOES

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: Juventude catadora.
• Organização ou edição de livro (por volume): Encontro Nacional: Conhecimento e Tecologia 

– Catadores.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Resultados da Pesquisa Nacional com ca-

tadores de material reciclável.
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• Relatório institucional (publicado com editorial): elaboração de relatório de pesquisa sobre 
a execução da PNRS no Brasil e as formas de inserção dos catadores de material reciclável. 

• Representação do Ipea junto a outras instituições: participação no CIISC 2015. 
• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 

depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade baixa): Dados derivados do 
questionário pesquisa nacional com catadores de material reciclável. 

• Elaboração de questionário para aplicação em campo.

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 so-
lidários, 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 diag-
nósticos 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 promo-
ção e fortalecimento da economia solidária.

Metodologia:
Análise de dados do SIES, Rais e censos do IBGE por recortes subnacionais (regiões, estados, micror-
regiões 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:
FERNANDA LIRA GOES

Data de Início:
01/03/2013 

Data de Finalização: 
28/12/2016

Equipe:
FERNANDA LIRA GOES

Produtos:
• TD: Principais achados e recomendações.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório sobre a gestão 

de resíduos sólidos com a inclusão de catadores em municípios com boas práticas reconhecidas.



364 Plano de Trabalho Ipea 2015

• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório sobre mode-
los de implementação de logística reversa e parcerias público-privadas.

PROJETO P00167/2014 - MULHER E PREVIDÊNCIA NO BRASIL: PERFIL DE 
CONTRIBUINTES, BENEFICIÁRIAS E DEBATE SOBRE PROPOSTAS DE REFORMAS

Objetivo:
Apresentar um perfil detalhado das mulheres, comparadas aos homens no Regime Geral de Previ-
dência Social (RGPS) e para Benefícios de Prestação Continuada da assistência social. O perfil com-
parativo tem por meta revelar como as dificuldades enfrentadas ao longo do ciclo de vida se refletem 
na condição de beneficiária e seus reflexos na concessão, manutenção e cessação de benefícios para 
avaliar o alcance e limite de propostas de reforma.

Justificativa:
A atual Constituição Federal equiparou planos de custeio e benefícios para homens e mulheres, 
permitindo contribuir cinco anos a menos e se aposentar com idades cinco anos inferiores para 
as mulheres. Mas, o ciclo de vida das mulheres se revela mais instável que se reflete num perfil de 
beneficiários bem diferente na concessão, manutenção e cessação dos benefícios do RGPS. A apre-
sentação desse perfil é essencial para poder debater o alcance e os limites de propostas de reforma.

Metodologia:
Os procedimentos metodológicos devem ter por meta apresentar um conjunto de tabelas e gráficos, 
acompanhados de análise para traçar o perfil das mulheres no RGPS enquanto contribuintes e, 
sobretudo, beneficiários, com foco nas modalidades de benefícios. Serão utilizadas técnicas de es-
tatística descritiva para apresentar o perfil das mulheres na concessão, manutenção e cessação dos 
principais benefícios da previdência e do BPC, comparando dois anos, com foco no mais antigo com 
a disponibilidade de dados existe e no mais recente. A seguir, serão apresentadas algumas propostas 
de reforma com foco na questão da mulher e, com base nos dados apresentados, serão analisados o 
alcance e os limites dessas propostas.

Coordenador: 
MILKO MATIJASCIC

Data de Início:
02/02/2015 

Data de Finalização: 
09/05/2016

Equipe:
MILKO MATIJASCIC

Produtos:
• TD: Elaboração do TD com resultados da pesquisa proposta.
• Artigo na revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas): artigo de 

divulgação dos resultados essenciais.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público ex-

terno): Evento para a discussão de resultados preliminares com a equipe do Ipea e 
convidados externos.
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PROJETO P00243/2014 - JUVENTUDE NEGRA NO BRASIL: PROGRESSOS E DESAFIOS

Objetivo:
Apresentar a situação da juventude negra de acordo com os principais indicadores do ciclo de vida.

Justificativa: 
Aprofundar a difusão de indicadores sobre juventude negra para apresentar a sua situação social e 
apoiar a adoção de políticas públicas para esse grupo populacional.

Metodologia:  
Análise quantitativa e qualitativa com base em indicadores da Pnad para 1992, 2002 e 2012 sobre: 
i) Condições da família; ii) Escolaridade; iii) Trabalho e renda; e iv) Transferências em dinheiro da 
seguridade.

Coordenador: 
MILKO MATIJASCIC

Data de Início: 
15/08/2014 

Data de Finalização: 
15/04/2015

Equipe:
MILKO MATIJASCIC
TATIANA DIAS SILVA

Produtos:
• Seminário aberto ao público externo.

PROJETO P00008/2015 - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O INSTITUTO ETHOS

Objetivo:
Estabelecimento de parceria entre o Ipea e o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social.

Justificativa:
Elaboração do “perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas brasileiras e suas ações 
afirmativas”.

Metodologia:  
Contribuição do Ipea para o aprimoramento metodológico dos instrumentos para realização da pes-
quisa qualitativa e quantitativa do perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas brasi-
leiras e suas ações afirmativas. Contribuição do Ipea nas análises dos resultados da pesquisa para 
elaboração do relatório final.

Coordenador: 
ANTÔNIO TEIXEIRA LIMA JUNIOR

Data de Início:
11/03/2014 

Data de Finalização: 
10/03/2016
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Equipe:
TATIANA DIAS SILVA
ANTÔNIO TEIXEIRA LIMA JUNIOR

Produtos:
• ACT com Plano de Trabalho.

PROJETO P00016/2015 - TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O IPEA E A SEPPIR

Objetivo:
Análise estratégica de indicadores das desigualdades raciais e de bem-estar da população negra no 
Brasil, com base em levantamentos sócio-demográficos e registros administrativos.

Coordenador: 
TATIANA DIAS SILVA

Data de Início: 
22/10/2013 

Data de Finalização: 
21/07/2015

Equipe:
TATIANA DIAS SILVA

Produtos:
• ACT com Plano de Trabalho.
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COEDU - COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO

PROJETO P000331/2013 - DIAGNÓSTICO SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL DOS 
ATINGIDOS POR BARRAGENS

Objetivo:
Construir uma metodologia para a realização de diagnóstico social, econômico e cultural das popula-
ções e áreas atingidas por barragens, com intuito de subsidiar ações e políticas públicas do Governo 
Federal voltadas a este público. Além de executar um projeto-piloto na UHE de Sobradinho na Bahia.

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. O 
projeto-piloto será desenvolvido em parceria com o Ministério da Integração Nacional por meio de 
acordo de cooperação técnica.

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: 
31/12/2016

Equipe:
EDUARDO LUIZ ZEN

Produtos:
• TD: Dívida Social do Estado brasileiro com os atingidos por barragens - um conceito em 

afirmação.
• TD: O Conceito de atingido por barragem nas políticas públicas.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Contextualização his-

tória da UHE Sobradinho.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório com dados 

quantitativos do diagnóstico da UHE Sobradinho.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório com dados 

qualitativos do diagnóstico da UHE Sobradinho.
• Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea: Elaboração de ACT com o Ministério da 

Integração Nacional.
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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 acompanhamen-
to, avaliação e formulação de políticas públicas, são funções do Ipea. No campo social, uma das mis-
sões 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 – acompanha-
mento e análise, são realizados levantamentos de dados e informações para a elaboração de uma ver-
são preliminar do capítulo de educação. Submetida tal versão ao conselho, são apresentadas sugestões 
à equipe responsável pela elaboração do texto, a partir das quais elabora-se 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: 
PAULO ROBERTO CORBUCCI

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2016

Equipe:
EDUARDO LUIZ ZEN
DIVONZIR ARTHUR GUSSO
PAULO ROBERTO CORBUCCI

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: BPS 24.

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 fundamen-
tal 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, nota-
damente a educação. Contudo não temos evidências de que, no Brasil, sua presença nas escolas 
venha melhorando o desempenho dos alunos por não estar em 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.
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Metodologia:
Pesquisa bibliográfica sobre TICs e educação, inclusive legislação:
· Entrevistas junto a diretores, coordenadores, professores e alunos de instituições de ensino de Bra-
sília, que utilizem as TICs em suas atividades pedagógicas;
· Degravação destas entrevistas;
· Análise multivariada dos microdados da TIC Educação;
· Análise dessas tendências no Brasil e no mundo; e
· 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: 
31/12/2016

Equipe:
LUIS CLAUDIO KUBOTA

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório Final de Con-

clusões e Recomendações.

PROJETO P00176/2014 - MONITORAMENTO DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO: 
CONDIÇÕES SOCIAIS E DE OFERTA DO ENSINO NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS.

Objetivo geral:
Oferecer subsídios para a consecução das metas do Plano Nacional de Educação (PNE). Objetivos 
específicos:
- Mapear as condições socioeconômicas dos municípios brasileiros;
- Mapear as condições de oferta de ensino das redes públicas;
- Categorizar municípios com base nos indicadores socieconômicos e educacionais;
- Elaborar hipóteses explicativas da situação educacional nos municípios brasileiros; e
- Propor ações com vistas a alcançar as metas do PNE.

Justificativa:
Analisar a situação educacional em separado da situação social tornou-se uma prática constante, 
porém pouco efetiva quando se pretende a superação dos problemas da área.
Uma vez que tal abordagem se mostra insuficiente para dar conta da problemática educacional, urge 
avançar em relação à explicitação de seus limites e lacunas. Desse modo, o presente projeto busca 
evidenciar as relações entre condições intrínsecas e extrínsecas à escola e suas implicações em ter-
mos de resultados educacionais.

Metodologia:
O estudo, de caráter descritivo-interpretativo, terá como primeira etapa o mapeamento das condi-
ções sociais, de oferta de ensino público e a situação educacional dos municípios brasileiros.
Concluído este mapeamento, terá início a fase analítica, subdividida em duas etapas. Na primeira, 
buscar-se-á construir categorias de municípios mediante correlações entre os fatores intrínsecos e 
extrínsecos à escola, e um conjunto de indicadores educacionais selecionados. Na segunda etapa, 
serão formuladas hipóteses explicativas dessas correlações como subsídios à proposição de progra-
mas e ações voltados ao alcance das metas do PNE.
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Coordenador:
PAULO ROBERTO CORBUCCI

Data de Início: 
02/03/2015 

Data de Finalização: 
30/12/2016

Equipe:
PAULO ROBERTO CORBUCCI
ANA LUIZA MACHADO DE CODES
HERTON ELLERY ARAUJO

Produtos:
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta).

PROJETO P00258/2014 - ESTUDO COMPARADO SOBRE A JUVENTUDE BRASILEIRA E 
CHINESA

Objetivo:
Realização de levantamento sobre valores, estilos de vida e aspirações dos jovens universitários 
brasileiros e chineses, bem como as imagens tidas sobre os países de uns e dos outros. Ao final da 
investigação, será feita a publicação de um livro especificamente sobre essas questões.

Justificativa:
Entre 1990 e 2008 o comércio do Brasil com o resto do mundo aumentou em 612%.
Com a China 16849%. Igualmente, intercâmbio desportivos, científicos e culturais entre Brasil e Chi-
na estão se acelerando. Por muito tempo os cientistas sociais brasileiros têm olhado para os Estados 
Unidos e Europa e colaborado com a América Latina. Os brasileiros estão muito atrás no desenvol-
vimento de uma compreensão da China, este é um fator que afeta a capacidade de compreender as 
mudanças que estão ocorrendo no país.

Metodologia:  
Um questionário mutuamente acordado foi aplicado a uma amostra aleatório de 400 estudantes 
em seis universidades de elite, mistos e não-elite, em cada um dos dois países. Três universidades 
foram escolhidas ao redor da capital e perto da principal cidade industrial de cada país, e foram 
identificadas pela sua representatividade. O conteúdo do questionário remeteu a valores, estilos de 
vida e aspirações, bem como as imagens de ambos os países, entre os entrevistados. Para reduzir as 
dificuldades, devido à “tradutibilidade” das questões e conceitos, a partir de uma cultura para outra, 
as traduções foram feitas do português para o chinês mandarim, sem passar primeiro pelo inglês.

Coordenador: 
EDUARDO LUIZ ZEN

Data de Início: 
01/01/2012 

Data de Finalização: 
31/12/2015
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Equipe:
EDUARDO LUIZ ZEN

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: Jovens universitários e o trabalho: uma visão comparada entre 

Brasil e China.
• Organização ou edição de livro (por volume).
• Republicação em língua estrangeira: (versão em chinês) Jovens universitários e o trabalho: 

uma visão comparada entre Brasil e China.

PROJETO P00085/2015 - INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: 
NOVA FASE DA MERCADORIZAÇÃO DO ENSINO

Objetivo:
Analisar características e implicações da reconfiguração estrutural do setor privado na educação 
superior brasileira, ocorrida ao longo da última década.

Justificativa:
O processo de concentração da educação superior privada, observado ao longo dos últimos dez anos, 
gera apreensão em termos de suas implicações relativas à qualidade do ensino ofertado, às condi-
ções de trabalho dos docentes, bem como em relação a uma possível oligopolização desse mercado. 
Em face do exposto, torna-se relevante e necessário analisar tal processo e verificar em que sentido 
caminham tais mudanças.

Metodologia:
O estudo, de natureza descritiva, abordará as transformações ocorridas no mercado da educação 
superior privada, por meio de uma breve análise histórica para, em seguida, analisar o processo de 
internacionalização/concentração do capital neste setor. Neste sentido, foram definidos os seguintes 
eixos de análise: i) evolução das matrículas; ii) vínculos docentes (quantitativo, titulação e remune-
ração); e iii) lucratividade e acesso indireto a recursos públicos por parte das empresas educacionais 
internacionalizadas.

Coordenador: 
PAULO ROBERTO CORBUCCI

Data de Início: 
02/03/2015 

Data de Finalização: 
30/09/2016

Equipe:
PAULO ROBERTO CORBUCCI
LUIS CLAUDIO KUBOTA

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo do livro Brasil em Desenvolvimento 2015.
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COEGE - COORDENAÇÃO DE ESTUDOS E POLÍTICAS GERACIONAIS

PROJETO P000207/2013 - ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI E AS MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS: FATORES DE RISCO E DE PREVENÇÃO À DELINQUÊNCIA

Objetivo: 
Compreender experiência da violência entre jovens dentro do quadro da vulnerabilidade da condi-
ção jovem e do contexto social e familiar adverso em que vivem, e analisar: i) mudanças que o ECA 
trouxe em relação à punibilidade; ii) a dificuldade na correta aplicação das políticas públicas das 
medidas socioeducativas em meio aberto e em meio fechado; iii) número e tipo de delitos praticados 
por adolescentes; e v) a identificação de bons exemplos de aplicação das MSE.

Justificativa: 
Periferias e favelas são os lócus onde a violência entre jovens é mais exacerbada. A associação entre 
pobreza e violência cai em determinismo que as ciências sociais recusam como modelo aceitável 
de explicação do comportamento violento dos jovens. Pensar a violência praticada e sofrida pelos 
jovens requer superação das noções cristalizadas pelo senso comum e requer inseri-la no quadro da 
vulnerabilidade social propiciada pelo contexto social adverso onde vivem.

Metodologia: 
A metodologia implicará: 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: 
31/12/2016

Equipe:
ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea
• Nota técnica ou position paper: Elaboração de texto analítico, contemplando a análise das 

informações coletadas e o potencial da aplicação das medidas socioeducativas na preven-
ção e redução dos delitos praticados por adolescentes.

• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Elaboração de texto 
analítico sobre fatores de risco e de prevenção ao cometimento de ato infracional por parte 
dos adolescentes.

• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas 
e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média): Realização de 
entrevistas com atores chaves governamentais e não governamentais para o alcance dos 
objetivos da pesquisa.
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PROJETO P000315/2013 - MIGRAÇÕES INTERNAS POR MESORREGIÃO

Objetivo: 
Estudar a dinâmica dos movimentos migratórios internos no Brasil. Levando em consideração di-
ferentes 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 acele-
rada 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 se-
cundários, 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 mi-
gratórios.

Coordenador: 
HERTON ELLERY ARAUJO

Data de Início: 
20/11/2013 

Data de Finalização: 
30/06/2015

Equipe:
HERTON ELLERY ARAUJO
ANA LUIZA MACHADO DE CODES

Produtos:
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): 
Matriz Migratória por microrregião nos Censos 1991, 2000 e 2010.

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; e
· Traçar as mudanças de renda e desigualdade ocorridas na sociedade brasileira entre os Censos de 
1970 e 2010.
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Justificativa: 
Em 2014, o Ipea fez 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:
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. 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. 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: 
31/12/2015

Equipe:
HERTON ELLERY ARAUJO
FREDERICO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA
ANA LUIZA MACHADO DE CODES
ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA

Produtos:
• Relatório institucional (publicado com editorial).
• Relatório institucional (publicado com editorial).

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, es-
pecialmente 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 pos-
sibilidade 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 for-
ma a propiciar efetiva contribuição do projeto ao aprimoramento das políticas públicas de juventude. 
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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; e
- 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: 
ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA

Data de Início: 
20/11/2013 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
HERTON ELLERY ARAUJO
ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo do Livro II sobre Juventude e Políticas Sociais.
• Capítulo de Boletim para a Secretaria Nacional de Juventude.

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 auxílio na manipulação das bases de dados do IBGE e dos mi-
nistérios 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 priorida-
des: 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 
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Data de Finalização: 
15/04/2016

Equipe:
HERTON ELLERY ARAUJO
ANA LUIZA MACHADO DE CODES

Produtos:
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta).

PROJETO P000325/2013 - COMITÊ DE ESTATÍSTICAS SOCIAIS

Objetivo: 
Construir documentação padronizada das diversas bases de dados quer sejam registros administrati-
vos, 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 informa-
ção; Estimular a adoção de conceitos, classificações e métodos para o processamento, armazena-
mento 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: 
31/12/2015

Equipe:
HERTON ELLERY ARAÚJO
ANA LUIZA MACHADO DE CODES

Produtos:
• Representação do Ipea junto a outras instituições.
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PROJETO P00022/2014 - CUSTOS DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS: CRAS, CREAS E 
CENTROS POP

Objetivo: 
São três os objetivos desse projeto: i) estimar os custos de pessoal incorridos na oferta de serviços 
assistenciais nos anos 2012 e 2013; ii) estimar os custos de recursos humanos necessários para a 
prestação dos serviços assistenciais nos Cras, Creas e Centros Pop, de acordo com os parâmetros 
NOB/Rh/2011; e iii) estudar as relações entre os resultados de custos de pessoal encontrados e es-
pecificidades regionais, municipais e características dos serviços oferecidos.

Justificativa: 
O estudo busca gerar subsídios que favoreçam a melhor atuação dos gestores da Política Nacional 
de Assistência Social nos processos de planejamento, implantação, financiamento e manutenção dos 
serviços e programas ofertados no âmbito do SUAS. A iniciativa para a realização desse estudo partiu 
da SNAS/MDS, que buscou a assessoria do Ipea, dada a realização, pela Diretoria de Estudos e Polí-
ticas Sociais, de pesquisa anterior sobre estimativas de custos na área de atenção básica em saúde.

Metodologia: 
i) Pareamento de dados da Rais e CadSUAS, utilizando as informações dos CPFs dos Rhs do SUAS 
presentes nos dois cadastros; ii) identificar remunerações recebidas em 2012 pelos trabalhadores 
do SUAS lotados nos Cras, Creas e Centros POPs; iii) produzir resultados por regiões, porte de mu-
nicípios, composição da equipe de profissionais etc.; e iv) análise das relações existentes entre os 
custos de Rh com outros fatores associados, tais como: características e quantidade dos serviços e 
benefícios ofertados, porte do município, contexto territorial, quantidade de famílias acompanhadas, 
entre outras.

Coordenador: 
ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA

Data de Início: 
15/07/2014 

Data de Finalização: 
15/07/2015

Equipe:
ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA
ANA CLEUSA SERRA MESQUITA
LUCIANA MENDES SANTOS SERVO
MARCELO ABI-RAMIA CAETANO
ROBERTA DA SILVA VIEIRA

Produtos:
• Nota técnica ou position paper.
• Nota técnica ou position paper.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
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PROJETO P00034/2014 - SUBSÍDIOS AO ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DA POLÍTICA 
PÚBLICA DE JUVENTUDE

Objetivo: 
Elaboração de diagnóstico sobre a situação social da juventude brasileira na última década, bem 
como oferecer subsídios para o acompanhamento e avaliação da Política Nacional de Juventude no 
que diz respeito a temas prioritários relacionados à área.

Justificativa: 
A experiência de atuação conjunta da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc), do Ipea e da 
Secretaria Nacional de Juventude – SNJ/PR, em seminários temáticos que colocaram a juventude 
em pauta e, especialmente, das diversas análises da inserção da temática da juventude nas políticas 
sociais brasileiras que compuseram a edição 15 do BPS: Acompanhamento e Análise, posteriormente 
editadas no livro Juventude e Política Social no Brasil. Portanto, são as referências orientadoras do 
presente projeto.

Metodologia:  
1. Definição de indicadores, elaboração de tabelas e gráficos seguindo os grupos de idade estabele-
cidos pelo Conjuve;
2. Produção de relatório descritivo sobre a situação social da juventude;
3. Produção de análises sintéticas sobre aspectos relevantes da situação social da juventude;
4. Levantamento de avaliações dos programas e ações de juventude existentes no governo federal;
5. Seleção de indicadores pertinentes ao acompanhamento e avaliação das iniciativas voltadas para 
a juventude; e
6. Produção de documento que funcione como guia para a continuidade da avaliação das iniciativas 
examinadas (Ipea/SNJ).

Coordenador: 
ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA

Data de Início: 
27/05/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
HERTON ELLERY ARAÚJO
ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA

Produtos:
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Boletim 3: Cultura
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Boletim 4: Migração
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Boletim 5:
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Boletim 6: 
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Produção de 

dois relatórios.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Organização de Boletim Ipea: Coordenação geral dos seis textos.
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PROJETO P00190/2014 - REDUÇÃO DA INFORMALIDADE DOS/DAS JOVENS NO 
MERCADO DE TRABALHO: EXPERIÊNCIAS INOVADORAS, AVANÇOS E DESAFIOS

Objetivo: 
1) Elaborar estudo sobre a situação do emprego informal dos jovens para contribuir com a elabo-
ração de informe sobre o assunto para Organização Internacional do Trabalho; e 2) Produzir indica-
dores estatísticos e análise qualitativas sobre a situação do jovem de 16 a 29 anos no mercado de 
trabalho para subsidiar a adequação de políticas públicas para a juventude.

Justificativa:
O Brasil se notabiliza na América Latina por avanços na formalização de trabalho de jovens. A OIT 
solicitou ao Ipea um estudo sobre o Brasil para documentar as experiências exitosas. A Disoc também 
participa de vários foros institucionais que abordam questões sobre juventude e trabalho, demandan-
do estudos sobre: escolaridade; políticas para a ampliação da proteção social dos jovens trabalhado-
res sem vínculo empregatício formal; mecanismos de proteção contra o desemprego; e diálogo social.

Metodologia:
Parte 1 - Contextualizar a situação do emprego informal entre os jovens no Brasil, a partir de dados 
secundários (principalmente Pnad e PME), apontando as tendências principais;
Parte 2 - Elaboração de abordagem qualitativa junto aos representantes dos empregados, emprega-
dores e governamentais que integram o Subcomitê da Agenda Nacional do Trabalho Decente para 
a Juventude; e
Parte 3 - Documentar e sistematizar as diferentes atividades, medidas e políticas, que, de forma 
direta ou indireta, mostram caráter inovador e contribuem para a redução da informalidade entre 
os jovens.

Coordenador:
ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA

Data de Início:
02/12/2014 

Data de Finalização:
30/12/2016

Equipe:
ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA
ANA LUIZA MACHADO DE CODES
HERTON ELLERY ARAUJO
LEONARDO ALVES RANGEL
CARLOS HENRIQUE LEITE CORSEUIL

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: Juventudes e Sindicatos no Brasil.
• Capítulo de livro do Ipea.
• Nota técnica ou position paper: Relatório de Acompanhamento e Análise das políticas públi-

cas voltadas para a redução da informalidade do trabalho dos jovens (30/10/2016)
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Elaboração de Relatório 

Analítico Mecanismos participativos no desenho de políticas públicas voltadas para reduzir 
a informalidade do emprego juvenil (concluído em abril de 2015).

• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 
Seminário.



380 Plano de Trabalho Ipea 2015

• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas 
e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média): Realização de 
pesquisa qualitativa sobre a percepção dos membros do Subcomitê da Agenda do Trabalho 
Decente (já concluído em fevereiro de 2015).

PROJETO P00209/2014 - SITUAÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
DO BRASIL

Objetivo:
Desde a promulgação ECA, o Brasil obteve inúmeros avanços na promoção dos direitos da infância. 
Entre os avanços, estão a queda da mortalidade infantil e na infância e o progresso em todos os 
indicadores na área de educação, a redução do trabalho infantil e a redução do sub-registro de 
nascimento. Existem ainda inúmeros desafios que requerem políticas que combatam as desigualda-
des que ainda persistem entre as crianças negras, pobres, indígenas, quilombolas e que vivem nas 
regiões Norte e Nordeste.

Justificativa: 
Em 2002, na Assembleia Geral da ONU sobre a criança, os ODMs foram detalhados em metas espe-
cíficas para melhorar as condições de vida das C&A. O Brasil, juntamente com os outros países, que 
participaram da sessão especial da Assembleia Geral da ONU sobre a criança, em 2002, comprome-
teu-se a melhorar as condições de vida de C&A. Esses compromissos requerem acompanhamento.

Metodologia:  
Considerar as principais metas propostas pelo Brasil para atender o compromisso do documento 
“Um mundo para Criança” e criar indicadores que contribuam para analisar o cumprimento ou não 
das metas propostas. Os indicadores de acompanhamentos corresponderão aos seguintes eixos: 
Eixo 1 - Promovendo Vidas Saudáveis; Eixo 2 - Acesso à Educação de Qualidade; e Eixo 3 - Proteger 
Contra Maus-Tratos, Exploração e Violência.

Coordenador: 
ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA

Data de Início: 
01/09/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2016

Equipe:
ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA
HERTON ELLERY ARAUJO
ANA LUIZA MACHADO DE CODES

Produtos:
• Nota técnica ou position paper.
• Nota técnica ou position paper.
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade média).
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COSAU - COORDENAÇÃO DE SAÚDE E CULTURA

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 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 interlocu-
ção e atuação mais qualificada do Ipea no debate sobre o sistema de saúde brasileiro.

Metodologia:  
A primeira fase da pesquisa é baseada em uma 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 a 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 SÁ

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
EDVALDO BATISTA DE SÁ
LUCIANA MENDES SANTOS SERVO
MATHEUS STIVALI

Produtos:
• Relatório institucional (publicado com editorial): Análise das iniquidades no acesso a servi-

ços de saúde a ser elaborada por Edvaldo Batista de Sá e Matheus Stivali.

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 as metas definidas 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.
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Justificativa:
O governo federal historicamente tem desempenhado um papel importante na formulação e imple-
mentação 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 acom-
panhamento 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 contas e 
até pela imprensa.

Coordenador: 
EDVALDO BATISTA DE SÁ

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
EDVALDO BATISTA DE SÁ
ANDREA BARRETO DE PAIVA
LUCIANA MENDES SANTOS SERVO
MATHEUS STIVALI
ROBERTA DA SILVA VIEIRA

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo de Saúde do BPS 24; todos os servidores enumerados, 

além de Elisabeth Diniz Barros e Sergio Piola.
• Nota técnica ou position paper: Nota Técnica sobre antecedentes e situação da estratégia 

atual da regionalização do SUS.
• Nota técnica ou position paper: Nota Técnica sobre a política de repasses federais para cus-

teio e investimento e a distribuição regional das transferências federais para investimento 
no âmbito do SUS.

• Nota técnica ou position paper: Nota Técnica sobre o gasto consolidado (três esferas) com 
ações e serviços públicos de saúde com análise da execução orçamentária do Ministério da 
Saúde e do comportamento da participação do gasto da União vis-à-vis outros agregados 
econômicos.

• Participação no Conselho Editorial do BPS 24; Edvaldo Batista de Sá.

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.
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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: 
31/12/2015

Equipe:
FREDERICO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: Elaboração do capítulo de cultura BPS (BPS 24).

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 de 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 convertê-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 de 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 macroeco-
nômicos 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:
ANDREA BARRETO DE PAIVA

Data de Início: 
10/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2016

Equipe:
LUCIANA MENDES SANTOS SERVO
ANDREA BARRETO DE PAIVA
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Produtos:
• Organização ou edição de livro (por volume): Livro contendo a conta de saúde do setor 

público.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório a conta de 

saúde do setor público. 
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Evento para divulgação do livro. 
• Representação do Ipea junto a outras instituições: Ajudas-memórias das reuniões do grupo 

executivo de contas em 2015.

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 siste-
ma. 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 aná-
lise 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 insu-
mos, o indicador de preço dos insumos, as variáveis de produto, a 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 insu-
mos 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: 
31/12/2015

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.
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PROJETO P000270/2013 - ANÁLISE DE DADOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

Objetivo:
Consolidar as informações das diferentes bases de dados existentes sobre estabelecimentos de saú-
de 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 de-
senvolvimento 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 esta-
belecimentos 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:
ROBERTA DA SILVA VIEIRA

Data de Início:
03/03/2014

Data de Finalização: 
04/03/2016

Equipe:
ROBERTA DA SILVA VIEIRA

Produtos:
• Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea: Termo de Cooperação para estudo das bases 

de estabelecimentos de saúde do IBGE e do Ministério da Saúde.

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 pro-
gramas 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 no 141/2012 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 
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financiamento da saúde se dará, entre 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 SÁ

Data de Início: 
01/01/2013 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
EDVALDO BATISTA DE SÁ

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Análise da execução 

orçamentária e financeira da saúde referente ao ano de 2014.
• Representação do Ipea junto a outras instituições: Memória das reuniões da Câmara Técnica 

do Siops.

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:
A equipe da Disoc participa dos Comitê de Gestão de Indicadores (CGI) Demográficos, Socioeconô-
micos 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 Panamericana 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 provenien-
tes 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 a discussão de 
novos indicadores em reunião com todos os membros de cada CGI. Após sua validação, esses indi-
cadores 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: 
ANDREA BARRETO DE PAIVA

Data de Início: 
01/02/2014 
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Data de Finalização: 
30/12/2015

Equipe:
LUCIANA MENDES SANTOS SERVO
ANDREA BARRETO DE PAIVA
HERTON ELLERY ARAUJO
LEILA POSENATO GARCIA
ANA AMÉLIA CAMARANO

Produtos:
• Representação do Ipea junto a outras instituições: Ajudas-memórias das reuniões.
• Representação do Ipea junto a outras instituições: Ajudas-memórias das reuniões CGI Re-

cursos – 2015.
• Revisão das fichas de qualificação indicadores existentes.
• Organização de bases e cálculo dos indicadores de recursos 2015.

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: 
28/02/2016

Equipe:
FREDERICO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA

Produtos:
• TD: Etnografia da participação social na cultura.
• TD: A interculturalidade no Conselho Nacional de Política Cultural.

PROJETO P00023/2015 - ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA ESCOLARIDADE E DA RENDA NA 
INCIDÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS A PARTIR DA PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE

Objetivo:
Analisar a influência da escolaridade da renda na incidência de doenças crônicas a partir da Pesquisa 
Nacional de Saúde.
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Justificativa:
Estudos recentes indicam que os custos atribuíveis à obesidade remontam à cifra de meio bilhão 
de reais por ano. Com o envelhecimento e ganho de peso da população, mostra-se fundamental 
entender as variáveis socioeconômicas associadas a esta e outras patologias características da vida 
moderna.

Metodologia:
Análise quantitativa (tabelas e modelos).

Coordenador: 
LUIS CLAUDIO KUBOTA

Data de Início: 
12/02/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
LUIS CLAUDIO KUBOTA

Produtos:
• TD.
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COSEG - COORDENAÇÃO SEGURIDADE SOCIAL E DEMOGRAFIA

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: 
31/07/2015

Equipe:
LEONARDO ALVES RANGEL

Produtos:
• TD.

PROJETO P000177/2013 - ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE POLÍTICAS DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo:
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 resul-
tam do processo de acompanhamento do BPS. Sendo assim a realização do acompanhamento e da 
análise permanentes é uma etapa no processo contínuo de realimentação para melhorar a qualidade 
das políticas públicas.
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Metodologia:
O projeto é realizado em quatro 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 atualiza-
ção 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:
ANA CLEUSA SERRA MESQUITA

Data de Início:
14/11/2013 

Data de Finalização: 
31/12/2016

Equipe:
ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA
ANA CLEUSA SERRA MESQUITA

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: BPS 24.

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 pro-
cesso de envelhecimento poderão afetar o desenvolvimento econômico por meio das relações ma-
croeconômicas (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 com-
portamento da população para nortear a condução de políticas públicas e na atualização da discus-
são sobre as relações entre crescimento econômico e dinâmica populacional. Para isso, é necessária 
a consideração e análise das tendências de cada um dos 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 um dos componentes envolvidos nas projeções, 
e estudos especiais sobre políticas de educação, saúde, mercado de trabalho, previdência e assistên-
cia social.
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Coordenador:
ANA AMÉLIA CAMARANO

Data de Início: 
01/01/2013 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
ANA AMÉLIA CAMARANO

Produtos:
• TD: Mudanças nos arranjos familiares.

PROJETO P000189/2013 - COLABORAÇÃO PARA O BOLETIM MERCADO DE TRABALHO 
(BMT)

Objetivo:
Dar continuidade à análise da 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 refe-
rente 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 aposen-
tadoria. Além disso, propõe-se atualizar, na medida do possível, tais indicadores.

Coordenador: 
ANA AMÉLIA CAMARANO

Data de Início: 
01/01/2013 

Data de Finalização: 
18/12/2015

Equipe:
ANA AMÉLIA CAMARANO

Produtos:
• 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.

• Atualização do anexo estatístico do Boletim Mercado de Trabalho sobre a população idosa 
no que diz respeito ao número de benefícios de aposentadoria.
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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 refe-
rente 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 AMÉLIA CAMARANO

Data de Início: 
01/01/2013 

Data de Finalização: 
30/12/2015

Equipe:  
ANA AMÉLIA CAMARANO

Produtos:
• TD: Texto analisando o crescimento do número de beneficiários que poderá vir a ocorrer 

entre 2010 e 2030, bem como o tempo em que estes passarão recebendo o benefício.
• Planilhas eletrônicas em Excel com projeções de beneficiários até 2030.

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; e
- O papel da sociedade civil.
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Coordenador: 
ANA AMÉLIA CAMARANO

Data de Início: 
01/04/2014
 

Data de Finalização: 
30/12/2015

Equipe:  
ANA AMÉLIA CAMARANO

Produtos:
• Organização ou edição de livro (por volume): Organização e publicação de livro.

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: 
31/12/2015

Equipe:
MARCELO ABI-RAMIA CAETANO

Produtos:
• Participação em fóruns com portaria ou DOU.

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
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Data de Início: 
20/01/2014 

Data de Finalização: 
 31/12/2015

Equipe:
MARCELO ABI-RAMIA CAETANO
LEONARDO ALVES RANGEL

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: BPS 24
• Nota técnica ou position paper: NT sobre a MP no 664/2014 - Pensões por morte.
• Apresentação de texto sobre a MP no 664/2014 em seminário interno com convidados de 

diversos órgãos públicos do Três Poderes da República.
• Parecer em artigo sobre a Funpresp para a revista Contabilidade & Finanças da USP.
• Participação em Banca de Dissertação de Mestrado em Contabilidade da Unisinos.

PROJETO P00146/2014 - TÁBUA DE MORTALIDADE PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 
DO EXECUTIVO CIVIL. PROJETO EM CONJUNTO COM O MPS POR MEIO DO TERMO DE 
COOPERAÇÃO PARA DESCENTRALIZAÇÃO DO CRÉDITO

Objetivo: 
Construir uma tábua de mortalidade para os servidores públicos da União por sexo.

Justificativa: 
O Tribunal de Contas da União (TCU) por meio do Acórdão 2.059, de 8 de agosto de 2012 determi-
nou que o Ministério da Previdência Social (MPS), em conjunto com o Ipea e o IBGE construam uma 
tábua de mortalidade para servidores públicos da União. A partir daí houve tratativas entre as partes 
para viabilizar este trabalho.

Metodologia:  
Elaboração de relatório de crítica de dados a partir de bases de dados Siape disponibilizadas ao 
Ipea pelo MPS/Ipea. Elaboração de relatório de crítica de dados a partir de bases de dados Siape 
disponibilizadas ao Ipea pelo MPS/Ipea. Preparação de um seminário sobre os resultados e métodos 
adotados com especialistas no tema/Ipea-MPS. Elaborar relatório com os ajustes metodológicos 
após debate com especialistas em seminário/Ipea.

Coordenador: 
ANA AMÉLIA CAMARANO

Data de Início: 
02/02/2015 

Data de Finalização: 
18/12/2015

Equipe:
ANA AMÉLIA CAMARANO

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
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PROJETO P00165/2014 - SOLVÊNCIA FISCAL DE LONGO PRAZO DOS RRPS

Objetivo:
Indicar as perspectivas de longo prazo para a sustentabilidade dos regimes próprios de previdência 
nas regras atuais.

Justificativa:
A situação das contas públicas brasileiras mostra-se com elevados gastos e limitação para aumento 
das receitas. Um dos principais itens dessa conta é a previdência de servidores públicos que corres-
ponde em torno de 4% do PIB. Nesse sentido, faz-se relevante estimar sua dinâmica de longo prazo 
com seu respectivo impacto sobre as contas governamentais.

Metodologia:
Serão aplicadas estimativas demográfica-atuarias sobre bases de dados previdenciárias de servi-
dores. Em decorrência de eventual limitação de base de dados, pode-se fazer necessário o uso de 
hipóteses simplificadoras nos cálculos.

Coordenador:
MARCELO ABI-RAMIA CAETANO

Data de Início: 
02/01/2015 

Data de Finalização: 
18/12/2015

Equipe:
MARCELO ABI-RAMIA CAETANO

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).

PROJETO P00168/2014 - PREVIDÊNCIA BRASILEIRA NUMA PERSPECTIVA 
INTERNACIONAL: CUSTEIO, BENEFÍCIOS E PROPOSTAS DE REFORMA EM ANOS 
RECENTES

Objetivo:
Serão três os objetivos centrais:
i) Comparar planos de custeio e benefícios da previdência brasileiros em relação a alguns países selecio-
nados e verificar seu alcance e limites sob o prisma das políticas sociais e dos gastos públicos; ii) Apresen-
tar os diferentes tipos de reforma em seus aspectos essenciais e, onde ela foi realizada, os seus principais 
resultados; e iii) Elaborar alguns parâmetros comparativos para avaliar as propostas de reforma.

Justificativa:
A previdência no Brasil vem sendo considerada uma das políticas que mais pressionam os gastos 
públicos, sendo um fator de incerteza que gera instabilidade para a economia. Por outro lado, a 
previdência, entre outras políticas sociais brasileiras, é considerada um exemplo para países em 
desenvolvimento e emergentes. A comparação internacional pode revelar o alcance e os limites de 
alternativas de reforma segundo os tipos de problema que balizam as propostas possíveis.

Metodologia:
O estudo se baseará em resenhas bibliográficas e documentais e indicadores de fontes nacionais e 
internacionais. O foco é utilizar estudos de alguns países para apresentar planos de custeio e, com des-
taque, o de benefícios. A seguir, cabe apresentar opções de reforma e avaliar, em países selecionados, os 
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principais resultados. Nesse escopo serão analisadas algumas alternativas de reforma e suas potenciais 
implicações. O estudo deve, é bom sublinhar, fazer uso de quadros sinópticos, boxes e tabelas para 
facilitar a apresentação do conteúdo. A seleção de países e propostas de reforma vai depender de sua 
relevância para fins comparativos com o Brasil. A seleção de países vai depender de sua importância no 
âmbito do modelo de previdência ou das reformas efetuadas ou em debate.

Coordenador: 
MILKO MATIJASCIC

Data de Início: 
20/01/2015 

Data de Finalização: 
29/02/2016

Equipe:
MILKO MATIJASCIC

Produtos:
• TD: Apresentação dos principais resultados e conclusões das atividades realizadas.
• Artigo na Revista Desafios e outros artigos de pequena monta (jornais e revistas): Apresen-

tar as questões básicas para um público mais amplo.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Evento para debater os resultados e aprimorar a publicação final.

PROJETO P00171/2014 - ANÁLISE DOS DETERMINANTES DA DESIGUALDADE DE RENDA 
NO BRASIL A PARTIR DE DADOS TRIBUTÁRIOS

Objetivo:
Análise dos determinantes da desigualdade de renda no Brasil a partir de dados tributários do Im-
posto de Renda Pessoa Física, combinados aos de pesquisas domiciliares.

Justificativa:
Monitorar os níveis de desigualdade de renda no país e analisar seus determinantes é subsídio para 
uma série de políticas sociais e informação relevante para outros pesquisadores do Ipea.

Metodologia:
Avaliar os determinantes da desigualdade por meio de técnicas de decomposição da desigualdade 
segundo fatores e entre grupos.

Coordenador:
MARCELO MEDEIROS COELHO DE SOUZA

Data de Início: 
26/11/2014 

Data de Finalização: 
26/11/2015

Equipe:
MARCELO MEDEIROS COELHO DE SOUZA

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros)



397Plano de Trabalho Ipea 2015

PROJETO P00182/2014 - TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS NA PROTEÇÃO SOCIAL

Objetivo:
Compreender o papel do trabalho social com famílias na proteção social e identificar possíveis ten-
sões e desafios para seu desenvolvimento. Nessa tarefa, é válido conhecer também a experiência 
internacional no desenvolvimento de abordagens semelhantes, uma vez que alguns desafios podem 
ser comuns à experiência brasileira.

Justificativa:
O trabalho social com famílias é um componente novo da política de assistência social que surge 
com a institucionalidade criada a partir de 2004. Portanto, seus objetivos e metodologias são objeto 
frequente no debate no âmbito da política de assistência.
Diante da centralidade que o mesmo vem assumindo na oferta de serviços socioassistenciais, é 
mister aprofundar o conhecimento sobre os parâmetros sob os quais ele está se organizando e as 
possíveis tensões para seu desenvolvimento.

Metodologia:
i) Pesquisa bibliográfica e documental; ii) Levantamento e análise dos documentos normativos que 
regem o trabalho social dentro da política de assistência social; iii) Levantamento e análise de estu-
dos e pesquisas acadêmicos relativos ao trabalho social; e iv) Levantamento e análise de experiências 
latino-americanas e europeias no desenvolvimento de trabalho social com famílias.

Coordenador: 
ANA CLEUSA SERRA MESQUITA

Data de Início: 
12/01/2015 

Data de Finalização: 
31/08/2015

Equipe:
ANA CLEUSA SERRA MESQUITA

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).

PROJETO P00184/2014 - ESTUDOS SOBRE O DESEMPENHO DE PROJETOS DE 
SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo:
Avaliar o desempenho de políticas de segurança pública. Em particular, avaliar os impactos da im-
plantação das Unidades de Polícia Pacificadora no Estado do Rio de Janeiro.

Justificativa:
A segurança é uma das principais preocupações do brasileiro. Em 2014, numa pesquisa do Datafo-
lha, ela ficou na frente da corrupção e da educação, perdendo apenas para a saúde. De fato, segundo 
dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes no 
Brasil passou de 23,5 em 2007 para 25,2 entre 2012.

Metodologia:
Os dados sobre segurança pública podem ser encontrados no Instituto de Segurança Pública (ISP), 
autarquia ligada à Secretaria de Estado de Segurança (Seseg). Para controle das variáveis socioeco-
nômicas e demográficas, usaremos os dados do Armazém de Dados (AD) do Instituto Pereira Passos 
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(IPP), da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e do Censo. Serão feitos estudos sobre a evolução dos diversos tipos de crimes 
desagregados por regiões.

Coordenador:
MARCELO DE SALES PESSOA

Data de Início:
28/11/2014

Data de Finalização: 
18/12/2015

Equipe:
MARCELO DE SALES PESSOA

Produtos:
• TD.
• Apresentação em seminário ou audiência pública com convite externo com aprovação da 

diretoria.

PROJETO P00014/2015 - TERMO DE COOPERAÇÃO PARA DESCENTRALIZAÇÃO DE 
CRÉDITO ENTRE IPEA E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo:
Construção de uma tábua de mortalidade para servidores civis da União.

Coordenador: 
MARCELO ABI-RAMIA CAETANO

Data de Início: 
24/10/2014 

Data de Finalização: 
23/10/2015

Equipe:
MARCELO ABI-RAMIA CAETANO

Produtos:
• ACT com Plano de Trabalho.

PROJETO P00068/2015 - ATUALIZAÇÃO DAS ESTIMATIVAS DE POBREZA PARA O BRASIL

Objetivo:
Gerar estimativas de pobreza para diversas linhas, para o Brasil e unidades subnacionais de desagre-
gação geográfica, e para grupos sociais definidos por características demográficas, para o período 
1981-2014. No total, são doze estimativas de pobreza para mil linhas em três unidades monetárias, 
reais, dólares PPC 2005 e dólares PPC 2011.

Justificativa:
As séries de pobreza do Ipeadata se encontram desatualizadas - por exemplo, a linha de R$ 70 do 
BSM só existe para o Brasil, e as linhas regionalizadas estão baseadas em uma cesta defasada. Uma 
coleção de estimativas para linhas variadas permite que o usuário escolha as linhas que considere 
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mais adequadas para a representação da pobreza. A base de dados gerada também será flexível para 
a eventual adoção de linhas regionais, caso seja do interesse do usuário.

Metodologia: 
A partir da distribuição da renda domiciliar per capita, calculada segundo o conceito do IBGE, para o 
período 1981-2014, são calculadas para cada uma de 1.200 linhas de pobreza, doze estimativas de 
pobreza: 1) população efetiva; 2) renda total; 3) variância; população corrigida; 5) renda média; 6) 
parcela da renda total; 7) parcela da renda média; 8) metade do quadrado do coeficiente de variação 
(GE2); 9) hiato padronizado de pobreza; 10) incidência de pobreza, porcentagem de pobres (FGT - 
p0); 11) intensidade da pobreza (FGT - p1); e 12) severidade da pobreza (FGT - p2). As medidas são 
calculadas para o Brasil, UF, regiões metropolitanas, urbano e rural, e segundo grupos etários, sexo 
e raça.

Coordenador:
RAFAEL GUERREIRO OSÓRIO

Data de Início: 
02/03/2015 

Data de Finalização: 
02/03/2016

Equipe:
RAFAEL GUERREIRO OSÓRIO

Produtos:
• TD: Texto apresentando a evolução da pobreza no Brasil de 1981 a 2014 elaborado a partir 

da base de dados de estimativas de pobreza.
• Nota técnica ou position paper: Nota técnica descrevendo o conteúdo da base de estimati-

vas de pobreza e detalhes do processamento.
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Base 
de dados com as estimativas de pobreza nos formatos postgresql e texto ASCII.

PROJETO P00071/2015 - ATUALIZAÇÃO DOS INDICADORES DO V RELATÓRIO ODM 
(APENAS OS BASEADOS NA PNAD)

Objetivo:
Atualizar os indicadores do V Relatório dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio baseados em 
Pnad para incluir os dados de 2013.

Justificativa:
A atualização foi solicitada pela Assessoria internacional da Secretaria Geral da Presidência da Re-
pública.

Metodologia:
Empregar os programas usados para gerar os indicadores dos ODM 1, 2, 3 e 7 para atualizar os 
indicadores e todas as suas desagregações - inclusive as por UF, que não foram apresentadas no V 
Relatório.

Coordenador:
RAFAEL GUERREIRO OSÓRIO
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Data de Início:
01/06/2015 

Data de Finalização: 
30/06/2016

Equipe:
RAFAEL GUERREIRO OSÓRIO

Produtos:
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): base 
de dados estruturada em planilhas Excel contendo os indicadores dos ODM 1, 2, 3 e 7 
(baseados na Pnad) para todo o período 1990-2013 e todas as desagregações pertinentes.

PROJETO P00084/2015 - EVOLUÇÃO DAS REGRAS PREVIDENCIÁRIAS PARA 
SERVIDORES PÚBLICOS DESDE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Objetivo:
Identificar o conjunto de reformas dos RPPS, desde a promulgação da Constituição de 1988 até 
a instituição do regime de previdência complementar do servidor, e realizar discussão acerca da 
sustentabilidade fiscal de longo prazo daquele regime. Para tanto, as emendas constitucionais serão 
analisadas tanto do ponto de vista jurídico quanto econômico. Também se discutirá a contribuição de 
cada uma dessas alterações para o processo de convergência ou divergência entre o RPPS e RGPS.

Justificativa:
RPPS constituem parte integrante da seguridade social brasileira. Nesse sentido, o conhecimento 
aprofundado das suas normas é parte integrante da análise desta política de previdência social.

Metodologia:
Análise de legislação.

Coordenador:
MARCELO ABI-RAMIA CAETANO

Data de Início:
02/02/2015

Data de Finalização: 
21/12/2015

Equipe:
MARCELO ABI-RAMIA CAETANO

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).

PROJETO P00087/2015 - PROPOSTA DE PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 
PARA CABO VERDE

Objetivo:
Pesquisar alternativas para o desenho de um Programa de Transferência de Renda para Cabo Verde 
que esteja de acordo com as capacidades fiscais e institucionais do país.
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Justificativa:
Atividade de cooperação Sul-Sul na qual a expertise do Ipea e do Brasil na área de programas de 
transferência de renda não é transposta, mas embasa propostas de políticas públicas que conside-
rem o contexto nacional de sua implantação.

Metodologia:
Revisão de documentos - estudos e legislação sobre a Proteção Social em Cabo Verde.
Entrevistas com autoridades governamentais, servidores públicos, ativistas e população pobre e vul-
nerável. Produção de estatísticas a partir de registros administrativos e pesquisas domiciliares em 
parceria com o Instituto Nacional de Estatística, o Ministério do Planejamento e outros órgãos pú-
blicos de Cabo Verde. Simulações contrafatuais e prospecção de cenários com diferentes coberturas 
populacionais e desenhos de benefícios.

Coordenador:
RAFAEL GUERREIRO OSÓRIO

Data de Início:
26/02/2015 

Data de Finalização: 
23/12/2015

Equipe:
RAFAEL GUERREIRO OSÓRIO

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório contendo a 

proposta de transferência de renda.

PROJETO P00088/2015 - POBREZA NO BRASIL 2011-2014

Objetivo:
Documentar a dinâmica da Pobreza no Brasil de 2011 a 2014, e avaliar, quando possível, em que 
medida as políticas em curso ou introduzidas no período contribuíram para tal dinâmica.

Justificativa:
De 2011 a 2014, primeiro mandato de Dilma Rousseff, foi lançado o Plano Brasil sem Miséria, que 
pretendia erradicar a pobreza extrema - definida como insuficiência de renda - e aumentar dos mais 
pobres às políticas sociais e aos serviços públicos, bem como investir em estratégias de “inclusão 
produtiva”.

Metodologia:
Análise da Pnad a partir de um conjunto variado de linhas de pobreza monetárias, centrando nas 
medidas tradicionais de pobreza e em outros indicadores sociais relacionados ás políticas adotadas 
no período.

Coordenador: 
RAFAEL GUERREIRO OSÓRIO

Data de Início:
15/07/2015 

Data de Finalização: 
15/01/2016
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Equipe:
RAFAEL GUERREIRO OSÓRIO

Produtos:
• TD.

PROJETO P00089/2015 - POBREZA E DESIGUALDADE RACIAL NO BRASIL

Objetivo:
Investigar em que medida a maior queda da pobreza entre a população negra representa redução 
da desigualdade racial ou se as barreiras à ascensão social dos negros estão apenas se deslocando 
por contas das mudanças estruturais.

Justificativa:
A desigualdade racial é o melhor emblema do regime de baixa mobilidade social brasileiro, que con-
tribui para sua perpetuação. Produzir conhecimento relevante para a redução da desigualdade no 
Brasil passa pelo entendimento da desigualdade racial. Além disso, existe um conjunto de políticas 
voltado ao problema, que poderá ser avaliado, se não quanto ao impacto, quanto a sua pertinência 
lógica, em face ao diagnóstico da questão.

Metodologia:
Análise estatística dos dados da Pnad.

Coordenador:
RAFAEL GUERREIRO OSÓRIO

Data de Início:
15/07/2015 

Data de Finalização: 
15/07/2016

Equipe:
RAFAEL GUERREIRO OSÓRIO

Produtos:
• TD.

PROJETO P00090/2015 - CAPÍTULO PARA O LIVRO: BRASIL EM DESENVOLVIMENTO: OS 
MARCOS INTERNACIONAIS E AS POLÍTICAS BRASILIERAS EM PROL DA POPULAÇÃO 
IDOSA

Objetivo:
Descrever a evolução da agenda das políticas públicas na questão do envelhecimento populacional 
no plano internacional e seus impactos na agenda nacional.

Coordenador: 
ANA AMÉLIA CAMARANO

Data de Início: 
01/04/2015 

Data de Finalização: 
31/08/2015
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Equipe:
ANA AMÉLIA CAMARANO

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: Capítulo para o livro População e desenvolvimento.

PROJETO P00091/2015 - DESIGUALDADE E POLÍTICAS SOCIAIS EM CONTEXTO 
FEDERATIVO

Objetivo:
Analisar a implementação dos chamados sistemas únicos, modelos de gestão nacional que vem 
emergindo como um arranjo institucional nas diversas políticas sociais brasileiras visando conhecer 
i) seu arranjo institucional; ii) processo decisório; e iii) produção de deliberações.

Justificativa:
Emergindo como estratégicos para a consolidação das políticas sociais no contexto federativo, os sis-
temas únicos vêm buscando a implantação de nacionais com responsabilidades partilhadas nos três 
níveis de governo e contando com instituições próprias de deliberação. O estudo de tais experiências 
ampliará o conhecimento sobre a trajetória recente no desenvolvimento dos arranjos federativos e 
seu impacto na ampliação das estratégias de redução da desigualdade.

Metodologia:  
Analisar o processo de constituição dos Sistemas Únicos e suas Comissões Intergestoras Tripartites 
e Comissões Intergestoras Tripartites via análise de legislação, documentação, atas de reuniões e 
entrevistas.

Coordenador:
LUCIANA DE BARROS JACCOUD

Data de Início:
16/07/2015 

Data de Finalização: 
16/07/2016

Equipe:
LUCIANA DE BARROS JACCOUD

Produtos:
• Organização ou edição de livro (por volume).

PROJETO P00092/2015 - FAMÍLIAS, TERRITÓRIO E INTERSETORIALIDADE NA AGENDA 
DA PROTEÇÃO SOCIAL BRASILEIRA

Objetivo:
Analisar a experiência recente de trabalho social com famílias no âmbito da política de assistência 
social a partir da experiência do serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) do Sis-
tema Único de Assistência Social.

Justificativa:
As estratégias de enfrentamento a pobreza e as vulnerabilidades sociais tem apontado para a rele-
vância do trabalho social com ênfase em seu potencial de fortalecimento das famílias e geração de 
novas oportunidades. A análise da trajetória do Paif pretende contribuir para avaliar os potenciais e 
dificuldades que circundam o trabalho social com famílias em contextos de pobreza.
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Metodologia:
Revisão bibliográfica; análise de legislação, normativas, orientações técnicas produzidas pelo poder 
público; realização de entrevistas com profissionais e usuários.

Coordenador: 
LUCIANA DE BARROS JACCOUD

Data de Início:
16/07/2015 

Data de Finalização: 
16/12/2016

Equipe:
LUCIANA DE BARROS JACCOUD

Produtos:
• TD.

COTRAB - COORDENAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

PROJETO P000104/2013 - REVISTA PESQUISA E PLANEJAMENTO ECONÔMICO (PPE)

Objetivo:
Publicação quadrimestral de análises teóricas e empíricas sobre questões relacionadas com a eco-
nomia 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: 
31/12/2015

Equipe:
MAURICIO CORTEZ REIS
MARCO ANTÔNIO FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI

Produtos:
• Organização ou edição de periódico do Ipea: Publicação do número 1 do volume 45.
• Organização ou edição de periódico do Ipea: Publicação do número 2 do volume 45.
• Organização ou edição de periódico do Ipea: Publicação do número 3 do volume 45.
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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:
As categorias analíticas de trabalho e renda dos censos latino-americanos variaram ao longo dos 
séculos. E, com elas, é possível estudar em que instantes, e sob que condições, surgiu: i) a ideia de 
participação do trabalhador no mercado laboral (por meio da ocupação/desocupação); ii) a noção 
de idades mínimas e máximas para essa participação; iii) a ideia de desocupação involuntária; e iv) 
a noção de que, na ocupação, há diferentes modos do trabalhador se posicionar diante do capital e 
do Estado.

Metodologia:
Recuperar o histórico dos instrumentos e dos manuais de coleta de informações dos censos demo-
gráficos, bem como recuperar o histórico dos resultados divulgados com base nos censos demográ-
ficos, enfocando as categorias analíticas de trabalho e renda, em países latino-americanos como o 
Brasil, Chile e México.

Coordenador:
ANDRÉ GAMBIER CAMPOS

Data de Início: 
03/03/2014

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
ANDRÉ GAMBIER CAMPOS

Produtos:
• TD.

PROJETO P000151/2013 - ANÁLISE DAS POLÍTICAS DE EMPREGO E BOLETIM MERCADO 
DE TRABALHO: CONJUNTURA E ANÁLISE

Objetivo:
Realização de pesquisas que sejam capazes de fornecer análises, diagnósticos e avaliações que sub-
sidiem e informem a realização das atribuições das Secretarias de Políticas Públicas de Emprego e da 
Secretaria de Relações Trabalhistas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Tais pesquisas devem 
ter como base os microdados administrativos do próprio MTE, o que tornará possível um diagnóstico 
detalhado do Sistema Público de Emprego.

Justificativa:
Promover a ampla difusão para além do MTE dos diagnósticos e avaliações mencionados anterior-
mente. Além disso, o projeto permitirá a organização de informações sobre a sua evolução con-
juntural do mercado de trabalho e identificação de relações de cunho estrutural. O monitoramento 
dessas informações, bem como os diagnósticos e as avaliações mencionadas constituem insumos 
fundamentais para os formuladores de políticas de trabalho e renda, por permitir avaliar as ações em 
curso e identificar novas demandas.
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Metodologia:
Para este monitoramento, faz-se necessário dispor de bases de informações organizadas e atuali-
zadas, assim como de análises continuadas que propiciem identificar os condicionantes e as con-
sequências dos movimentos observados no mercado de trabalho. Outro insumo importante é o ins-
trumental conceitual desenvolvido, ao longo do tempo, no campo teórico da economia do trabalho, 
buscando-se captar regularidades de comportamento que permitam acrescentar novos conhecimen-
tos sobre as especificidades da realidade brasileira.

Coordenador:
MIGUEL NATHAN FOGUEL

Data de Início:
01/01/2014 

Data de Finalização: 
19/10/2018

Equipe:
CARLOS HENRIQUE LEITE CORSEUIL
ANA LUIZA NEVES DE HOLANDA BARBOSA
ANDRE GAMBIER CAMPOS
LAURO ROBERTO ALBRECHT RAMOS
MIGUEL NATHAN FOGUEL
BRUNU MARCUS FERREIRA AMORIM
MAURICIO CORTEZ REIS
AGUINALDO NOGUEIRA MACIENTE

Produtos:
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Texto de Análise do Mercado de Trabalho no BMT n.58.
• Artigo em boletim periódico do Ipea: Texto de Análise do Mercado de Trabalho no BMT n. 

59.
• Organização ou edição de periódico do Ipea: BMT n. 58.
• Organização ou edição de periódico do Ipea: BMT n. 59.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Evolução da tx de 

desligamento.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Metodologia para pac-

tuação de vagas no Pronatec.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Programa Jovem 

Aprendiz (preliminar).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Abono salarial.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Proposta de anexo 

estatístico para o BMT.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Identificação de ter-

ceirização.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Programa Jovem 

Aprendiz (final).
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Análise de consistência 

dos dados do portal “Mais Emprego”.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Análise de consistência 

dos dados do seguro-desemprego.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Comparações interna-

cionais do seguro-desemprego.
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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 São Paulo que fazem fronteira com os demais estados 
(exclusive Paraná). O mesmo procedimento será aplicado para o caso do Paraná (excluindo São Paulo 
da comparação).

Coordenador: 
MIGUEL NATHAN FOGUEL

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
28/12/2015

Equipe:
MIGUEL NATHAN FOGUEL
CARLOS HENRIQUE LEITE CORSEUIL

Produtos:
• TD: Efeitos dos Pisos Salariais sobre o Mercado de Trabalho Formal: Uma Análise com Base 

nos Municípios de Fronteira.
• Apresentação (de artigo) em evento científico nacional: Impactos dos Pisos Salariais sobre o 

Mercado de Trabalho Formal: Uma análise com base nos municípios de fronteira.

PROJETO P000220/2013 - INSERÇÃO DOS JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO

Objetivo:
Analisar a inserção dos jovens no mercado de trabalho brasileiro e realizar avaliações de impacto de 
programas de treinamento, inclusive do Jovem Aprendiz, no que diz respeito a 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 de programas selecionados sobre a em-
pregabilidade, 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. Esse projeto visa contribuir para suprir esse hiato de conhecimento.
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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 comparan-
do-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: 
07/01/2016

Equipe:
MIGUEL NATHAN FOGUEL
CARLOS HENRIQUE LEITE CORSEUIL
GABRIEL LOPES DE ULYSSEA
MAURICIO CORTEZ REIS

Produtos:
• TD: Avaliação do programa de treinamento de jovens Galpão Aplauso.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Duração do emprego 

no setor formal para jovens e adultos.

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 tem 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, multinominais, de seleção, entre outros).

Coordenador: 
ANA LUIZA NEVES DE HOLANDA BARBOSA

Data de Início:
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015
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Equipe:
ANA LUIZA NEVES DE HOLANDA BARBOSA

Produtos:
• TD.

PROJETO P000232/2013 - DESCENTRALIZAÇÃO E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Objetivo:
O objetivo deste projeto é compreender como a autonomia escolar pode afetar a qualidade da esco-
la. 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 por meio 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: 
18/11/2015

Equipe:
JOANA SIMÕES DE MELO COSTA

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Qualidade da escola e 

participação da comunidade na gestão de recursos.

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, cresci-
mento e probabilidade de saída.
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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 Mi-
crodados 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: 
22/12/2016

Equipe:
GABRIEL LOPES DE ULYSSEA
CARLOS HENRIQUE LEITE CORSEUIL

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): fatos estilizados.

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 das 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: 
31/12/2015
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Equipe:
LAURO ROBERTO ALBRECHT RAMOS
MAURICIO CORTEZ REIS
GABRIEL LOPES DE ULYSSEA

Produtos:
• Nota técnica ou position paper.

PROJETO P000316/2013 - ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE POLÍTICAS DE TRABALHO 
E RENDA

Objetivo:
Analisar a política de trabalho e renda de 2013 e ao longo de 2014 levando em conta os objetivos e 
metas definidos nos programas e ações prioritários do MTE e, eventualmente, ações de outros minis-
térios 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 resulta-
dos, 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 contas e até pela imprensa.

Coordenador: 
ANA LUIZA NEVES DE HOLANDA BARBOSA

Data de Início: 
01/02/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
BRUNU MARCUS FERREIRA AMORIM
ANDRÉ GAMBIER CAMPOS
ANA LUIZA NEVES DE HOLANDA BARBOSA

Produtos:
• Capítulo de livro do Ipea: BPS 24.
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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 secun-
dárias.

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 econo-
mia, 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 produti-
vidade. 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 literatu-
ra. 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 Comunica-
ção de Acidentes de Trabalho (CAT) e uma parte da base de benefícios acidentários, o SUIBE.

Coordenador:
BRUNU MARCUS FERREIRA AMORIM

Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
BRUNU MARCUS FERREIRA AMORIM

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).

PROJETO P00012/2014 - RELAÇÕES INTRAFAMILIARES E POLÍTICAS PÚBLICAS NO 
BRASIL

Objetivo:
Investigar, diante de arcabouços teóricos e empíricos, o mecanismo no qual as decisões das famílias 
brasileiras são tomadas em relação à tributação, transferência de renda e demanda de consumo por 
bens e serviços.

Justificativa:
O papel desempenhado pelo homem e pela mulher na alocação de recursos dentro do domicílio 
pode trazer importantes consequências para a economia. A transferência de renda para as mulheres 
no programa Bolsa Família aparentemente ilustra isso, uma vez que grande parte dos domicílios 
brasileiros apresenta os homens como sendo o principal provedor financeiro. Dessa forma, torna-se 
relevante uma análise de como essas políticas devem ser desenhadas.
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Metodologia:
A análise tem como base os microdados da Pesquisa de Orçamentos Familiares para os anos 
1987/1988, 1995/1996, 2002/2003 e 2008/2009.

Coordenador:
ANA LUIZA NEVES DE HOLANDA BARBOSA

Data de Início: 
04/08/2014 

Data de Finalização: 
31/08/2015

Equipe:
ANA LUIZA NEVES DE HOLANDA BARBOSA

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório sobre proces-

so de tomada de decisão da família no âmbito do programa Bolsa Família.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório sobre viés de 

gênero e consumo no Brasil.

PROJETO P00048/2014 - OS DESAFIOS DO ENSINO MÉDIO NO BRASIL

Objetivo:
Caracterizar as dificuldades relacionadas ao ensino médio. Para atingir este objetivo, será traçado um 
perfil dos jovens com dificuldade de acesso e permanência no ensino médio ao longo do período de 
1992-2012. Além disso, será considerada a avaliação de um programa que tem o objetivo de reduzir 
a evasão e melhorar a qualidade do ensino médio, o Programa Ensino Médio Inovador.

Justificativa:
O ensino médio no Brasil apresenta elevada desigualdade, tanto em relação à qualidade da apren-
dizagem quanto ao acesso e permanência dos jovens na escola. O Programa Ensino Médio Inovador 
visa induzir o redesenho dos currículos do ensino médio, ampliando o tempo de jornada escolar diá-
ria e a diversidade de práticas pedagógicas (MEC 2013), como forma de amenizar esses problemas.

Metodologia:
Análise descritiva dos dados relativos ao ensino médio no Brasil.
Análise econométrica buscando identificar efeitos relacionados ao Programa Ensino Médio Inovador.

Coordenador:
JOANA SIMÕES DE MELO COSTA

Data de Início: 
10/07/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
PATRICIA ALESSANDRA MORITA SAKOWSKI
JOANA SIMÕES DE MELO COSTA

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
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PROJETO P00076/2014 - PLANO NACIONAL DE TRABALHO DECENTE PARA JUVENTUDE

Objetivo:
Elaborar um diagnóstico sobre a situação dos jovens nas quatro dimensões estipuladas na agenda 
nacional de trabalho decente para juventude, a saber: i) mais e melhor educação; ii) conciliação es-
cola, trabalho e vida familiar; iii) inserção digna no mercado de trabalho; e iv) diálogo social.

Justificativa:
A agenda nacional de trabalho decente para a juventude contou com um diagnóstico elaborado com 
dados que iam até 2006. O subcomitê que tem como missão elaborar o plano nacional de trabalho 
decente para a juventude em conformidade com a agenda solicitou ao Ipea um diagnóstico mais 
atualizado para subsidiar a construção do referido plano.

Metodologia:
Processamento dos dados da Pnad para os anos de 2006 e 2012 com seguidas exposições aos mem-
bros do subcomitê de trabalho decente para a juventude para acolher sugestões e críticas, para em 
seguida elaborar uma apresentação contendo os principais resultados e por fim elaborar um texto 
com o diagnóstico que embasará o plano.

Coordenador:
CARLOS HENRIQUE LEITE CORSEUIL

Data de Início: 
08/09/2013 

Data de Finalização: 
08/09/2015

Equipe:
CARLOS HENRIQUE LEITE CORSEUIL
HERTON ELLERY ARAUJO
TATIANA DIAS SILVA
ENID ROCHA ANDRADE DA SILVA

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório para subsidiar 

o texto do Plano Nacional de TDJ.
• Representação do Ipea junto a outras instituições: Subcomitê de TDJ (trabalho decente para 

juventude).

PROJETO P00082/2014 - BEM-ESTAR SOCIAL NOS ANOS 1990 E 2000: TRAÇOS 
ESTILIZADOS DA HISTÓRIA BRASILEIRA

Objetivo:
O objetivo é apresentar a dinâmica do bem-estar da população brasileira nas últimas décadas, desta-
cando especialmente a de 2000. A intenção é verificar, por um lado, alguns indicadores elementares 
de bem-estar (ou de sua ausência), como os de pobreza e extrema pobreza. Por outro, o propósito 
é analisar certos fatores responsáveis por esse bem-estar, como os associados aos rendimentos da 
população – advindos do mercado laboral e da política social.

Justificativa:
De maneira estilizada, este projeto apresenta a dinâmica do bem-estar da população brasileira nas 
últimas décadas, destacando especialmente a de 2000. A intenção é verificar, por um lado, alguns 
indicadores elementares de bem-estar (ou de sua ausência), como os de pobreza e extrema pobreza. 
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Por outro, o propósito é analisar certos fatores responsáveis por esse bem-estar, como os associados 
aos rendimentos da população – advindos do mercado laboral e da política social.

Metodologia:
Análise de indicadores (derivados de informações secundárias) de bem-estar, bem como análise de 
indicadores (derivados de informações secundárias) de rendimentos da população (relacionados ao 
mercado laboral e à política social).

Coordenador:
ANDRÉ GAMBIER CAMPOS

Data de Início: 
30/05/2014 

Data de Finalização: 
30/06/2015

Equipe:
ANDRÉ GAMBIER CAMPOS

Produtos:
• Capítulo de livro externo.

PROJETO P00164/2014 - ANÁLISES DO MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL A PARTIR 
DAS CARACTERÍSTICAS DAS OCUPAÇÕES

Objetivo: 
Analisar diversos aspectos do mercado de trabalho brasileiro a partir do tipo de tarefa desempenha-
da pelos trabalhadores nas suas ocupações.

Justificativa: 
Cada ocupação está normalmente associada com diferentes tarefas, cujas execuções podem en-
volver diversos níveis de complexidade. Além disso, espera-se que o mercado de trabalho remunere 
essas tarefas de forma diferenciada. Com isso, a distribuição dos trabalhadores entre as ocupações e 
os rendimentos associados com as tarefas desempenhadas nessas ocupações podem ter implicações 
importantes para o mercado de trabalho.

Metodologia:  
Pretende-se construir uma medida de complexidade das tarefas realizadas normalmente em cada 
ocupação, a partir das descrições oferecidas pela Classificação Brasileira de Ocupações. Essa medida 
deve permitir investigar diferentes aspectos do mercado de trabalho no Brasil.

Coordenador: 
MAURICIO CORTEZ REIS

Data de Início: 
25/11/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
MAURICIO CORTEZ REIS
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Produtos:
• TD: Capital humano específico, transições entre ocupação, e rendimentos do trabalho.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Uma análise do empre-

go no Brasil usando as características das ocupações descritas na CBO.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Ocupação, área forma-

ção e rendimentos do trabalho.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Desajustes entre a 

exigência de qualificação profissional na ocupação e a realização de cursos desse tipo por 
parte do trabalhador.

PROJETO P00170/2014 - AVALIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DA ATUAÇÃO DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO

Objetivo:
O objetivo é realizar uma avaliação da eficácia da organização e da atuação da Justiça do Trabalho, 
especialmente no que se refere à sua capacidade de instituir uma regulação do mercado laboral 
brasileiro.

Justificativa:
Juntamente com outras instituições (como o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, 
a Inspeção do Trabalho, os sindicatos etc.), a Justiça do Trabalho colabora para a instituição de uma 
regulação do mercado laboral. Assim, o objetivo deste projeto é realizar uma avaliação da eficácia da 
regulação instituída - eficácia que se evidencia, por exemplo, no montante de valores que são pagos 
aos trabalhadores, por meio da execução trabalhista.

Metodologia:  
Análise quantitativa de informações que constam do Banco Nacional de Autos Findos Trabalhistas, 
organizado pelo Ipea em parceria com a Justiça do Trabalho.

Coordenador: 
ANDRE GAMBIER CAMPOS

Data de Início:
01/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
ANDRÉ GAMBIER CAMPOS

Produtos:
• TD.
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PROJETO P00173/2014 - 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; e
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 ativi-
dade 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: 
ANA LUIZA NEVES DE HOLANDA BARBOSA

Data de Início: 
12/02/2014 

Data de Finalização: 
02/12/2015

Equipe:
ANA LUIZA NEVES DE HOLANDA BARBOSA
ESTÊVÃO KOPSCHITZ XAVIER BASTOS
GABRIEL FIUZA BRAGANÇA

Produtos:
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo).
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PROJETO P00174/2014 - DISTRIBUIÇÃO OCUPACIONAL E DESIGUALDADE DE 
RENDIMENTOS

Objetivo: 
Analisar o papel desempenhado pelas características da distribuição ocupacional para o comporta-
mento da desigualdade dos rendimentos do trabalho no Brasil.

Justificativa: 
Disparidades entre as médias dos rendimentos por ocupação representam uma parte significativa 
da desigualdade total dos rendimentos do trabalho no Brasil. É importante, portanto, identificar as 
características das ocupações que podem levar os trabalhadores a receber rendimentos mais baixos 
ou mais elevados.

Metodologia:
Analisar como as ocupações estão representadas ao longo da distribuição de rendimentos, procuran-
do relacionar essa participação com características da ocupação.

Coordenador: 
MAURICIO CORTEZ REIS 

Data de Início: 
27/11/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
MAURICIO CORTEZ REIS
MARCELO MEDEIROS COELHO DE SOUZA

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).

PROJETO P00175/2014 - DESEMPENHO EDUCACIONAL E RENDIMENTOS NO MERCADO 
DE TRABALHO

Objetivo:
Analisar como o desempenho dos alunos no curso superior, medido pela nota no Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes (Enade), influencia os rendimentos futuros no mercado de trabalho, 
medidos pelos rendimentos da Rais.

Justificativa: 
Os cursos de formação superior pretendem oferecer as capacitações necessárias para o desempenho 
dos indivíduos nas suas áreas, quando ingressarem no mercado de trabalho. É importante, portanto, 
conhecer a relação entre o desempenho no curso superior, que deve estar associado a um maior 
acúmulo de capital humano específico, e a remuneração futura do indivíduo.

Metodologia:  
Combinando os dados do Enade com as informações da Rais, a análise empírica consiste em estimar 
regressões de salário condicionadas no desempenho educacional dos indivíduos durante o curso de 
formação superior.

Coordenador: 
MAURICIO CORTEZ REIS
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Data de Início: 
27/11/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
MAURICIO CORTEZ REIS
JOANA SIMÕES DE MELO COSTA

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).

PROJETO P00179/2014 - EVOLUÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO

Objetivo: 
Avaliação do comportamento dos principais agregados do mercado de trabalho fluminense.

Justificativa: 
Identificar gargalos que justifiquem/demandem intervenções específicas.

Metodologia:  
Tratamento estatístico das informações sobre trabalho e rendimentos.

Coordenador: 
LAURO ROBERTO ALBRECHT RAMOS

Data de Início: 
05/01/2015 

Data de Finalização: 
18/12/2015

Equipe:
LAURO ROBERTO ALBRECHT RAMOS

Produtos:
• TD.

PROJETO P00181/2014 - AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA TAXA DE PARTICIPAÇÃO 
NO MERCADO DE TRABALHO

Objetivo: 
Contribuir para o entendimento das flutuações da taxa de participação ao longo dos diferentes 
estágios do funcionamento do mercado de trabalho.

Justificativa: 
A taxa de participação tem influência direta na determinação da taxa de desemprego e pode contri-
buir para qualificar e propiciar um melhor diagnóstico para variações nessa última.

Metodologia:  
Tratamento estatístico dos dados sobre mercado de trabalho e inspeção da evolução dessa taxa, bem 
como das transições atividade/inatividade, para grupos específicos.
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Coordenador:
LAURO ROBERTO ALBRECHT RAMOS

Data de Início: 
05/01/2015 

Data de Finalização: 
18/12/2015

Equipe:
LAURO ROBERTO ALBRECHT RAMOS
MAURICIO CORTEZ REIS

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).

PROJETO P00186/2014 - ANÁLISE DE IGUALDADE OU DESIGUALDADE POR GÊNERO E 
RAÇA NA PETROBRAS

Objetivo: 
Com fundamento no Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Petrobras e o Ipea, este projeto 
tem por objeto a realização de pesquisa para identificar e analisar igualdades ou desigualdades por 
gênero e raça na Petrobras.

Justificativa: 
A realização deste projeto gerará insumos para a proposição de ações para o combate à discrimina-
ção no acesso, remuneração, ascensão e permanência no emprego. Estes temas estão plenamente 
inseridos na agenda da Disoc, que tem como uma de suas atividades principais desenvolver estudos 
com o objetivo de gerar insumos para a redução das desigualdades observadas no mercado de 
trabalho brasileiro.

Metodologia:  
Inicialmente será feita uma análise descritiva das variáveis de interesse na pesquisa, tais como a 
distribuição dos empregados da Petrobras segundo diversos recortes (raça/cor, gênero, idade, entre 
outros), e realizando uma comparação com outras empresas brasileiras (a partir dos dados da Rais). 
Na segunda etapa, serão utilizados métodos econométricos para identificar a existência ou não de 
diferenciais por gênero e raça/cor em diferentes dimensões do desempenho de trabalhadores na 
Petrobras, em particular salários e progressão funcional dentro da empresa.

Coordenador: 
GABRIEL LOPES DE ULYSSEA

Data de Início: 
28/11/2014 

Data de Finalização: 
21/12/2015

Equipe:
GABRIEL LOPES DE ULYSSEA
MIGUEL NATHAN FOGUEL
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Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
• Representação do Ipea junto a outras instituições.
• Representação do Ipea junto a outras instituições.
• Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea.

PROJETO P00009/2015 - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA IPEA/BNDES

Objetivo: 
Estabelecer cooperação técnica entre o Ipea e o BNDES visando a estimular a pesquisa econômica 
e estabelecer condições para o intercâmbio de informações e a realização conjunta de estudos e 
pesquisas de interesses comuns.

Justificativa: 
O BNDES é uma empresa pública federal que tem como objetivo apoiar programas, projetos, obras e 
serviços que se relacionem com o desenvolvimento econômico e social do país, e o Ipea é uma funda-
ção pública que tem como finalidade realizar pesquisas e estudos sociais e econômicos e disseminar 
o conhecimento resultante, dar apoio técnico e institucional ao governo na avaliação, formulação e 
acompanhamento de políticas públicas, planos e programas de desenvolvimento.

Coordenador: 
CARLOS HENRIQUE LEITE CORSEUIL

Data de Início:
12/11/2013 

Data de Finalização: 
11/11/2018

Equipe:
CARLOS HENRIQUE LEITE CORSEUIL

Produtos:
• ACT com Plano de Trabalho.

PROJETO P00015/2015 - TERMO DE COOPERAÇÃO PARA DESCENTRALIZAÇÃO DE 
CRÉDITO ENTRE O IPEA E O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Coordenador: 
CARLOS HENRIQUE LEITE CORSEUIL

Data de Início: 
20/10/2014 

Data de Finalização: 
19/10/2018

Equipe:
CARLOS HENRIQUE LEITE CORSEUIL

Produtos:
• ACT com Plano de Trabalho.
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PROJETO P00036/2015 - CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS 
PÚBLICAS BASEADAS EM RESULTADOS: DESENVOLVENDO SISTEMAS NACIONAIS DE 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Objetivo:
Fomentar a discussão sobre a criação de um sistema nacional estruturado para promover monitora-
mento e avaliação de políticas públicas a luz das experiências internacionais.

Justificativa: 
O recente crescimento das práticas de monitoramento e avaliação indica que tanto a sociedade 
quanto o governo entendem que essas atividades podem aumentar a eficiência e a equidade na uti-
lização dos recursos públicos. Todavia, essas práticas no Brasil dependem muitas vezes de iniciativas 
isoladas e não planejadas. Nesse contexto, é importante discutir as vantagens e desvantagens da 
criação de um sistema nacional articulado para coordenar as práticas de monitoramento e avaliação.

Metodologia:  
Promover seminário internacional para subsidiar a discussão sobre sistemas nacionais de avaliação 
e monitoramento.

Coordenador: 
MIGUEL NATHAN FOGUEL

Data de Início: 
06/04/2015 

Data de Finalização: 
06/04/2016

Equipe:
JOANA SIMÕES DE MELO COSTA
MIGUEL NATHAN FOGUEL

Produtos:
• Organização de evento internacional.

PROJETO P00093/2015 - CRESCIMENTO DO EMPREGO DAS EMPRESAS NA ECONOMIA 
BRASILEIRA

Objetivo:
O objetivo geral é analisar os padrões de crescimento do emprego das empresas (formais) na eco-
nomia brasileira. O objetivo específico é analisar a dinâmica do crescimento do emprego das micro 
e pequenas empresas no país.

Justificativa: 
Além de gerar informações sobre os padrões do crescimento do emprego em geral, a análise do 
crescimento do emprego das micro e pequenas empresas ao longo do ciclo econômico permite co-
nhecer os possíveis efeitos dessa dinâmica sobre o ímpeto empreendedor e inovador dos indivíduos 
na sociedade e, portanto, sobre o desenvolvimento econômico e a desigualdade de renda.

Metodologia:  
A análise será baseada nos dados da Rais levando em consideração os recortes de tamanho, setor e 
coorte de nascimento das empresas. Esses dados permitem construir as distribuições de crescimento 
do emprego nesses recortes ao longo do tempo e, portanto, comparar os seus principais parâmetros 
(média, mediana, variância etc.).
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Coordenador: 
MIGUEL NATHAN FOGUEL

Data de Início: 
11/08/2015 

Data de Finalização:  
11/08/2016

Equipe:
MIGUEL NATHAN FOGUEL
CARLOS HENRIQUE LEITE CORSEUIL
DANILO SANTA CRUZ COELHO

Produtos:
• Capítulo de livro externo.
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros).
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APRESENTAÇÃO

A Diretoria de Desenvolvimento Institucional (Dides) encontra-se estruturada em quatro coordenações-
-gerais, responsáveis pelas atividades de gestão nas áreas de Planejamento e Orçamento (CGPGO), 
Tecnologia da Informação e Comunicações (CGTIC), Pessoas (CGPES) e Serviços Corporativos e Apoio 
à Pesquisa (CGCAP). A Unidade de Coordenação de Programas (UCP), responsável pela execução do 
programa IpeaPesquisa, e a Assessoria de Gestão Estratégica, Informação e Documentação (Ageid) 
encontram-se vinculadas diretamente ao gabinete do diretor.

A CGPGO é responsável pelas atividades de planejamento, monitoramento e execução or-
çamentária, garantindo a viabilização dos projetos e das ações desenvolvidas pela instituição, 
enquanto a CGTIC encontra-se encarregada de monitorar e executar o Plano Diretor de Tecnologia 
da Informação, que prioriza para o ano de 2015 a readequação do centro de processamento de 
dados e da infraestrutura elétrica do parque tecnológico do Ipea. Igualmente, a CGTIC prepara-se 
para assumir novas responsabilidades no campo do desenvolvimento de soluções, anteriormente 
concentrados na Astec e na Aspla.

Como qualquer instituição baseada no conhecimento, o Ipea depende essencialmente da qua-
lidade de seu corpo técnico. No ano de 2015, além das atividades normais da área de cadastro de 
pessoal, a CGPES enfrenta o desafio de organizar a realização de um novo concurso público para 
recomposição do quadro de servidores da instituição, ao mesmo tempo em que avança no campo 
do desenvolvimento de carreira e capacitação dos servidores atualmente em atividade. Além do 
mestrado profissionalizante em economia e gestão pública, da realização de cursos de capacitação 
interna e do apoio às atividades de capacitação externa, como participação em cursos, seminários e 
programas de pós-graduação em universidades nacionais e estrangeiras, a CGPES buscará elaborar 
em 2015 um plano abrangente de desenvolvimento de pessoas, prevendo o incentivo à participação 
dos servidores em novas modalidades de estágio em organizações públicas e criando condições 
necessárias para que o Ipea possa receber mais pesquisadores externos, oxigenando suas equipes 
de trabalho.

Respondendo aos desafios impostos pelo momento econômico do país, a CGCAP procederá 
ao realinhamento dos serviços corporativos e de sua política de compras, com vistas à melhoria da 
eficiência. No campo do apoio à pesquisa, será responsável pela avaliação e revisão do Programa 
de Mobilização da Competência Nacional para Estudos sobre o Desenvolvimento (Promob), na pers-
pectiva da melhoria de seus processos e produtos, além da implantação de um centro de serviços de 
apoio aos pesquisadores.

No momento em que o contrato de empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID) para o financiamento do programa IpeaPesquisa entra em sua reta final, a UCP será 
responsável não apenas pela execução das ações previstas, mas também pelas tratativas necessárias 
à celebração de um novo acordo, que renove a parceria entre o BID e o Ipea.

Entretanto, a maior novidade institucional para o ano de 2015 será a implantação da Ageid, 
que assumirá a responsabilidade de construir uma política integrada de gestão estratégica, da in-
formação e da documentação, articulando as áreas de gestão do conhecimento, biblioteca, arquivo 
e gestão de bases de dados. Soma-se à sua missão também a de implantar um núcleo de cenários, 
estudos prospectivos e inteligência organizacional, em suporte tanto ao desenvolvimento institucio-
nal, quanto às atividades de pesquisa e assessoramento governamental.
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PROJETOS

AGEID - ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, INFORMAÇÃO E 
DOCUMENTAÇAO

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:
25/03/2016

Equipe:
ANNA CAROLINA MENDONÇA LEMOS RIBEIRO
CARLOS ROBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS
CARMEN SILVIA DE OLIVEIRA
ELAINE DE MORAES MACHADO
JHONATHAN DIVINO FERREIRA DOS SANTOS
JORGE WILLIANS CUNHA
JOSÉ MAURO FERREIRA
JURACY FERREIRA
LUCIA REGINA PONTES LEMOS
MAGALI BARBOSA RIBEIRO RODRIGUES
MARGARIDA MARIA PACHECO DE ARAUJO
NORMA STENZEL
REGINA MARIA GONCALVES FREITAS

Produtos:
• E-books.
• Novo procedimento para compras de livros.
• Obra e infraestrutura física.
• Seminário e workshop - Biblioteca do Século XXI.
• Software de desenvolvimento de bibliotecas/RVBI.
• Software de legislação.
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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, processamen-
to técnico, referência, circulação, desenvolvimento de coleções e legislação).

Metodologia:
Definição das atividades rotineiras da Biblioteca, bem como seus respectivos setores e colabora-
dores. Adaptação as 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:
01/01/2015

Data de Finalização:
31/12/2015

Equipe:
ANNA CAROLINA MENDONÇA LEMOS RIBEIRO
CARLOS ROBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS
CARMEN SILVIA DE OLIVEIRA
ELAINE DE MORAES MACHADO
JHONATHAN DIVINO FERREIRA DOS SANTOS
JORGE WILLIANS CUNHA
JOSÉ MAURO FERREIRA
JURACY FERREIRA
LUCIA REGINA PONTES LEMOS
MAGALI BARBOSA RIBEIRO RODRIGUES
MARGARIDA MARIA PACHECO DE ARAUJO
NORMA STENZEL
REGINA MARIA GONCALVES FREITAS

Produtos:
• Gerenciamento.
• Legislação.
• Processamento técnico.
• Referência e circulação.

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.



433Plano de Trabalho Ipea 2015

Metodologia:
Recebimento, classificação, inserção na base de dados. Arquivamento de documentos físicos.

Coordenador:
MARCO AURELIO PEREIRA

Data de Início:
01/01/2015

Data de Finalização:
31/12/2015

Equipe:
ALDERICE DE OLIVEIRA REGO
MARCO AURELIO PEREIRA

Produtos:
• Atendimento ao público - Aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo arquivo central.
• Cadastramento dos documentos no SIGDOC.
• Classificação de documentos.
• Treinamento aos servidores e estagiários dos arquivos setoriais.

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 e uma quantidade limitada de publicações da Dimac que não contam com mais de um 
exemplar impresso.

Justificativa:
Em comemoração aos 50 anos de sua fundação, o Ipea disponibilizou acesso eletrônico remoto a obras 
importantes de seu acervo que se encontram esgotadas e/ou das quais só haja exemplares em papel, per-
mitindo 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:
LUCIA REGINA PONTES LEMOS

Data de Início:
01/01/2014

Data de Finalização:
31/12/2015

Equipe:
CLÁUDIO PASSOS DE OLIVEIRA
LUCIA REGINA PONTES LEMOS
PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA

Produtos:
• Primeiro lote (200 publicações).
• Segundo lote (100 publicações).
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CGCAP - COORDENAÇÃO GERAL DE SERVIÇOS CORPORATIVOS E 
APOIO A PESQUISA

PROJETO P0005/2013 - GESTÃO PREDIAL DAS INSTALAÇÕES DO IPEA 

Objetivo: 
Realização de manutenção predial em instalações e bens móveis do Edifício BNDES. Realização de 
manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do Edifício BNDES. Possíveis manutenções nas 
instalações do Ipea/Rio.

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: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO
BERNARDO FIGUEIREDO SILVA
GILVAN GOMES DOS SANTOS

Produtos:
• Portarias, normas, resolução e boletins internos: Implantar ao menos cinco ações do plano 

de ações para promoção de acessibilidade a portadores de necessidades especiais no prédio 
do Ipea Brasília.

• Obras de reforma das instalações prediais do Ipea: Elaboração do Plano de manutenção 
predial para o biênio 2016/2017.

• Obras de reforma das instalações prediais do Ipea: Reforço estrutural do 2º andar.
• Obras de reforma das instalações prediais do Ipea: Aquisição e instalação de aparelhos ar- 

condicionados Split.
• E-pedidos atendidos (complexidade baixa): Atendimento dos E-pedidos de manutenção elé-

trica, refrigeração, manutenção hidráulica e manutenção predial atendidos.

PROJETO P0014/2013 - PROJETO PES - PROJETO ESPLANADA SUSTENTÁVEL

Objetivo:
O Projeto Esplanada Sustentável (PES) tem como foco o incentivo aos órgãos e 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.
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Metodologia:
O Grupo de Trabalho do Projeto Esplanada Sustentável (GTPES) define seu Plano de Ação e executa 
ao longo do exercício. Em 2015 planeja-se dar continuidade às ações iniciadas em 2013 e elaborar 
novo Plano de Ação. 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:
01/01/2014 

Data de Finalização:
31/12/2015

Equipe:
MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO
PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA
OSMAR GOMES DE MESQUITA
JOAQUIM ALVES BRANDÃO PRIMO
CHRISTIAN COSTA DAMASCENO
ANA PAULA MOREIRA DA SILVA
MILENA KARLA SOARES CABRELLI
GILVAN GOMES DOS SANTOS
BERNARDO FIGUEIREDO SILVA
ADRIANA CÂNDIDA DE LIMA

Produtos:
• Relatórios técnicos e de gestão: Gerar informações do consumo de água e energia (do 

Sispes).
• Cadastros atualizados (complexidade média): Alimentação do Sispes com dados das despe-

sas monitoradas no âmbito do Sispes.

PROJETO P0045/2013 - GESTÃO DE AQUISIÇÕES

Objetivo: 
Realização de aquisições nos moldes da Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10520/2002 e legislações re-
lacionadas 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 maior eficiência dos procedimen-
tos precisamos de um planejamento que permita à administração definir o quando poderão 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: 
MARCOS CRISTOVÃO DE CASTRO
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Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

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

Produtos:
• Portarias, normas, resolução e boletins internos: Meta 2015 - Atingir 70% no índice de fina-

lização das demandas emergenciais de aquisições e contratações enviados a DVCOC para 
instrução ou conclusão processual, dentro do prazo solicitado.

• Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade alta): 
Pregão para compra de estantes deslizantes para biblioteca.

• Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade alta): 
Registro de preços para material de manutenção predial (até 2015).

• Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade alta): 
Processos diversos de dispensa de licitação por valor e aditivos contratuais.

• Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade alta): 
Processos diversos de inexigibilidade e dispensa de licitação (exceto dispensa por valor).

• Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade alta): 
Pregão para ressuprimento do almoxarifado.

• Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade alta): 
Possíveis renovações de contratos continuados para 2015.

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:
01/01/2014 
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Data de Finalização: 
15/09/2016

Equipe:
MILENA KARLA SOARES CABRELLI

Produtos:
• Relatórios técnicos e de gestão: Relatório semestral de progresso - 2º semestre de 2014.
• Relatórios técnicos e de gestão: Relatório semestral de progresso - 1º semestre de 2015.
• Relatórios técnicos e de gestão: Solicitações de desembolso e relatórios de execução finan-

ceira realizados em 2015.
• Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade baixa): 

Processos de contratação de consultores individuais concluídos em 2015.

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, imple-
mentação 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: 
i) Recebimento da manifestação de interesse da diretoria pela implementação do apoio financeiro;
ii) Encaminhar à Presidência do Ipea para aprovação;
iii) Abertura e disponibilização do processo seletivo para bolsa de pesquisa
iv) Compilação dos documentos e avaliação das propostas dos candidatos. Implementação dos 
apoios financeiros;
v) Acompanhamento dos pesquisadores;
vi) Atualização e dados do Sistema Sisbolsa; e
vii) Análise das prestações de contas dos auxílios a pesquisadores.

Coordenador: 
PAULO ALBERTO CORDEIRO

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
PAULO ALBERTO CORDEIRO
BERNARDO FIGUEIREDO SILVA

Produtos:
• Relatórios técnicos e de gestão: Pareceres finais de análise de prestação de contas de auxílio 

financeiro a pesquisador.
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• Relatórios técnicos e de gestão: Relatório mensal de pagamento mensal dos bolsistas.
• Relatórios técnicos e de gestão: Elaboração de chamadas públicas.
• Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade baixa): 

bolsas e auxílios implementados no âmbito do PNPD e Procin.
• Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade média): 

Chamadas públicas Proev, Proredes e Proesp finalizadas.
• Sisbolsa (complexidade alta): Atingir 70% no índice de processos de seleção de bolsistas do 

Programa de Mobilização da Competência Nacional para Estudos sobre o Desenvolvimento 
(Promob) enviados ao comitê julgador dentro do prazo máximo estabelecido (meta 2014).

• Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade alta): 
Elaboração e controle de planilhas de bolsas e auxílios implementadas.

• Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade alta): 
Elaboração de pareceres finais e parciais de análise de prestação de contas de auxílio finan-
ceiro a pesquisador.

• Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade alta): 
Meta 2015 - Atingir 70% no índice de processos de seleção de bolsistas do Promob envia-
dos ao comitê julgador dentro do prazo máximo estabelecido.

 

PROJETO P0048/2013 - GESTÃO DE PARCERIAS (ACORDOS, CONVÊNIOS E 
INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE COOPERAÇÃO TÉCNICA)

Objetivo:
Captar, processar, concretizar os instrumentos por meio dos 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 informa-
ções e 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 contri-
buir para o planejamento do desenvolvimento brasileiro”.

Metodologia: 
i) Recebimento da manifestação de interesse de firmatura das avenças;
ii) Encaminhamento à Presidência do Ipea para análise do mérito
iii) Compilação dos documentos necessários à composição do processo;
iv) Instrução do processo de assinatura da avença;
v) Encaminhamento do processo à análise jurídica; e
vi) Promover a assinatura do documento pelas partes.

Coordenador: 
PAULO ALBERTO CORDEIRO

Data de Início:
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
PAULO ALBERTO CORDEIRO
BERNARDO FIGUEIREDO SILVA
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Produtos:
• Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade média): 

Elaboração de planilhas de acompanhamento dos processos de acordos, convênios e instru-
mentos congêneres de cooperação para publicação na LAI.

• Cadastros atualizados (complexidade média): Cadastramento no colabore das propostas de 
acordos, termos de cooperação, convênios e contratos de pesquisa em tramitação.

• Cadastros atualizados (complexidade média): Cadastramento no colabore dos projetos de 
acordos, termos de cooperação, convênios e contratos de pesquisa assinados.

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: 
JOAQUIM ALVES BRANDÃO PRIMO

Data de Início:
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
JOÃO EVANGELISTA DA SILVA
JOÃO INACIO DOS SANTOS
BERNARDO FIGUEIREDO SILVA
JOAQUIM ALVES BRANDÃO PRIMO

Produtos:
• Relatórios técnicos e de gestão: Inventário Físico Financeiro do encerramento de exercício 

dos bens móveis (levantamento dos bens móveis e equipamentos do Ipea) - 2015.
• Relatórios técnicos e de gestão: RMMA-Relatório de Movimentação Mensal de Almoxa-

rifado (registra a movimentação físico-financeiro dos itens do almoxarifado - entradas e 
saídas) - 2015.

• Relatórios técnicos e de gestão: RMMB-Relatório Mensal de Movimentação de Bens Móveis 
(Registra a movimentação de itens patrimoniais - Entradas, Baixas e cálculo e depreciação) 
- 2015.

• Relatórios técnicos e de gestão: Levantamento de bens móveis de Brasília para atualização 
dos dados no sistema patrimonial.

• Planos, políticas e projetos: Programação Anual de ressuprimento de almoxarifado - 2015.
• E-pedidos atendidos (complexidade baixa): Atendimento dos pedidos realizados por meio 

do sistema E-pedidos.
• Cadastros atualizados (complexidade baixa): Atualização do sistema de controle patrimonial 

e de almoxarifado (itens inseridos e/ou baixados) - 2015.
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PROJETO P0051/2013 - GESTÃO DE PROTOCOLO DE DOCUMENTOS E 
CORRESPONDÊNCIAS

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

Justificativa: 
Cumprimento da Portaria Normativa nº 5/2002 da SLTI/MPOG.

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

Coordenador: 
MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
MILTON FERREIRA DE SOUSA
ALEXANDRE MAGNO DE VASCONCELOS MENDES
MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO
BERNARDO FIGUEIREDO SILVA

Produtos:
• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 

alta): Implantação de sistema de processo digital.
• Cadastros atualizados (complexidade média): Cadastro de documentos, correspondências e 

encomendas recebidas e enviadas.

PROJETO P000214/2013 - GESTÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Objetivo: 
Serviços Gerais relacionados à gestão predial do Edifício 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: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015
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Equipe:
MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO
GILVAN GOMES DOS SANTOS
LAERCIO FERREIRA DE MEDEIROS
VALMIR PEREIRA NUNES
MILENA KARLA SOARES CABRELLI
BERNARDO FIGUEIREDO SILVA

Produtos:
• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 

alta): Aquisição e implantação de sistema de bilhetagem via telefonia.
• Obs.: Execução dependerá da disponibilidade de recurso orçamentário.
• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 

alta): Aquisição e implantação de software - sistema de voz sobre IP.
• Obs.: Execução dependerá da disponibilidade de recurso orçamentário.
• Contratos acompanhados e fiscalizados: Contratação de serviço continuado de transporte 

por demanda.
• Contratos acompanhados e fiscalizados: Serviço de copeiragem/garçom prestado adequa-

damente - 2015.Objeto: 02 postos de garçom com carga horária de 30 horas semanais; 13 
postos de garçom com 44 horas semanais; 1 posto de encarregado geral.

• Contratos acompanhados e fiscalizados: Serviço de limpeza e conservação prestado ade-
quadamente - 2015.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

• Contratos acompanhados e fiscalizados: Serviço de brigadista prestado adequadamente 
- 2015 Objeto: 3 postos/6 funcionários diurnos de 12x36 horas, 2 postos/4 funcionários 
noturnos de 12x36 horas e 1 posto/2 funcionários bombeiro líder.

• Contratos acompanhados e fiscalizados: Serviço de vigilância prestado adequadamente - 
2015 Objeto: 2 postos diurnos/ 4 funcionários de 36 horas semanais, 2 postos noturnos/4 
funcionários de 36 horas semanais e 1 posto diurno/2 funcionários supervisores.

• Contratos acompanhados e fiscalizados: Serviço de transporte prestado adequadamente 
– 2015.Objeto:4 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.1 veículo de modelo executivo à disposição da Presidência do Ipea, com fran-
quia de R$ 1.200 km/mensais, à disposição de segunda a sexta-feira, de 7h a 22h.1 moto 
para transporte de documentos e pequenas cargas, com franquia de 1.200 km mensais, à 
disposição de segunda a sexta-feira, de 8:00 a 18:00.60 diárias de veículo tipo van (sob 
demanda).60 diárias de veículo tipo pick-up (sob demanda).

• Contratos acompanhados e fiscalizados: Serviço de telefonia fixa com funcionamento ade-
quado - 2015.Objeto: Contratação de operadora de telefonia para serviço telefônico fixo 
comutado para ligações locais, longa distância nacional e internacional.

• Contratos acompanhados e fiscalizados: Serviço de telefonia móvel com funcionamento 
adequado - 2015.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).

• E-pedidos atendidos (complexidade média): E-pedidos de telefonia atendidos - 2015.
• E-pedidos atendidos (complexidade média): Meta 2015 - Atingir 90% no índice de Atendi-

mento aos usuários de serviços gerais - 2015.
• E-pedidos atendidos (complexidade média): Meta 2015 - Atingir 90% no índice de satisfa-

ção aos usuários de serviços gerais - 2015.
• E-pedidos atendidos (complexidade alta): E-pedidos de solicitação de transporte atendidos 

- 2015. 
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PROJETO P000233/2013 - PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA SAP - SISTEMA 
DE APOIO A PESQUISA

Objetivo:
Projeto de elaboração de proposta para desenvolvimento do Sistema do SAP - Sistema de Apoio a 
Pesquisa.
Observação: A execução dependerá da disponibilidade de recursos.

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

Justificativa:
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, como a verificação de compatibi-
lidade com o orçamento/Plano de Trabalho, chamada pública, concessão de auxílios financeiros 
a pesquisador.
As melhorias possibilitarão um maior controle e governança sobre todas as etapas do processo de 
concessão de bolsas e auxílios.

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: 
04/02/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
PAULO ALBERTO CORDEIRO
BERNARDO FIGUEIREDO SILVA

Produtos:
Elaborar proposta para desenvolvimento do sistema SAP e envio a CGTIC.

PROJETO P00101/2014 - GESTÃO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR

Objetivo:
O objetivo deste projeto (atividade) é o de fazer o acompanhamento e monitoramento dos gastos 
dos recursos concedidos a pesquisadores para custeio das pesquisas.

Coordenador:
PAULO ALBERTO CORDEIRO

Data de Início:
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015
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Equipe:
NADIENE MENDES DE SOUZA
PAULO ALBERTO CORDEIRO

Produtos:
Relatórios técnicos e de gestão: Análise dos relatórios de prestações de contas de auxílio financeiro 
a pesquisador e arquivamento do processo - 2015.

PROJETO P00119/2014 - PROJETO PLS - PLANO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA 
SUSTENTÁVEL (BRASÍLIA E RIO)

Objetivo:
O Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), tem como objetivo principal criar projetos, dire-
trizes e critérios de gestão socioambiental, estabelecer práticas de sustentabilidade e criar regras de 
racionalização de gastos e processos no Ipea.

Justificativa:
Cumprimento da Instrução Normativa da SLTI nº 10, de novembro de 2012. Contribuir para a diretriz 
do governo federal de implementar a administração sustentável.

Metodologia:
O Plano de Gestão de Logística Sustentável será exercido de forma concomitante e conjunta com as 
diretrizes do Projeto Esplanada Sustentável (PES), Instrução Normativa da SLTI nº 10, art. 3º, de 12 de 
novembro de 2012, Coleta Seletiva Solidária (CSS) e com as regras da Cartilha da A3P do Ministério 
de Meio Ambiente (MMA).

Coordenador:
MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO

Data de Início:
10/10/2014

Data de Finalização:
31/12/2015

Equipe:
ADRIANA CÂNDIDA DE LIMA
MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO
BERNARDO FIGUEIREDO SILVA
ELIANA AZEVEDO PENNA
CLÁUDIA PAOLIELLO PALET
GIULIANNA STEPHANIE MATIAZZI
PEDRO CAVALCANTI GONÇALVES FERREIRA
JULIO CESAR ROMA
ANA PAULA MOREIRA DA SILVA
MARIA FERNANDA MESQUITA PESSOA
ARTHUR PESSANHA DA SILVA
ISABEL VIRGÍNIA DE ALENCAR PIRES

Produtos:
• Relatórios técnicos e de gestão: Elaborar o diagnóstico do Ipea.
• Portarias, normas, resolução e boletins internos: Definir a comissão gestora (Brasília e Rio).
• Portarias, normas, resolução e boletins internos: Portaria de aprovação do PLS Ipea.
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• Portarias, normas, resolução e boletins internos: Meta 2015 - Elaborar e publicar o plano de 
ações PLS do Ipea.

• Portarias, normas, resolução e boletins internos: Implantar de monitorar ao menos três ações 
do plano de ações do PLS do Ipea Brasília e Rio.

• Planos, políticas e projetos: Adotar licitações sustentáveis: Preferencialmente realizar aqui-
sições de bens e materiais, contratações de serviços e obras ambientalmente sustentáveis.

• Planos, políticas e projetos: Adotar a qualidade de vida no ambiente de trabalho: Incluir 
programas de qualidade de vida, saúde e segurança no trabalho, para todos servidores/
colaboradores proporcionando condições plenas de desenvolvimento humano na realização 
de suas atividades, evitando doenças ocupacionais de forma preventiva.

• Planos, políticas e projetos: Adotar a gestão adequada dos resíduos gerados: adequação ao 
Decreto Presidencial nº 5.940, de 25 de outubro de 2006.

• Planos, políticas e projetos: Adotar o uso racional dos recursos naturais: Combater o des-
perdício de gastos.

• Planos, políticas e projetos: Elaborar o Plano de Ação 2014/2015 (Ações/metas/ cronogra-
ma/unidade responsável).

• Campanhas de conscientização.
• Seminário PLS Ipea.
• Relatórios de consumo do Rio de Janeiro.
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CGPES - COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS

PROJETO P0070/2013 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL

Objetivo:
Monitoramento sistemático e continuo das atuações institucional e individual do servidor, tendo 
como referência as metas institucionais. A avaliação é realizada de janeiro a dezembro de 2014, 
portanto as consolidações das notas só poderão ser concluídas em fevereiro do ano consecutivo.

Justificativa:
Cumprimento da Lei nº 11.890/2008, criou a Gratificação de Desempenho de Atividades Especificas 
do Ipea, Decreto no 7.133 de 2010 e Orientação Normativa do Planejamento nº 7 de 2011 e a 
Portaria Ipea nº 157 de 2012.

Metodologia:
Plano de Trabalho, pactuação de metas individuais, autoavaliação, avaliação da chefia, avaliação dos 
pares e tabulação de notas.

Coordenador: 
LUDMYLA RODRIGUES GOMES

Data de Início:
01/01/2014 

Data de Finalização: 
27/03/2016

Equipe:
WILLIAM CAMPOS
HELENA KARLA BARBOSA DE LIMA
LUDMYLA RODRIGUES GOMES

Produtos:
• Consolidação das notas individuais para pagamento da gratificação de desempenho - 

Ciclo 2014.
• Acompanhamento e pactuação das metas de servidores com a chefia imediata.
• Confirmação das equipes e montagem dos planos de trabalho.

PROJETO P0076/2013 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Objetivo: 
Proporcionar aos servidores e colaboradores vivências de bem-estar, valorização no trabalho integra-
ção, conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde, além de melhorias no contexto 
do trabalho.

Justificativa: 
Portaria nº 22, de 16 de fevereiro de 2011 - Institucionaliza o Programa de Qualidade de Vida no 
Trabalho no Ipea.

Metodologia: 
Realização de campanhas educativas, promoção de eventos em datas comemorativas.

Coordenador:
MARCIA COELHO
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Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
LUDMYLA RODRIGUES GOMES
MARCIA COELHO
LUIZ GONCALVES BEZERRA
LEONIDAS PIRES NETO

Produtos:
• Coral Ipea.
• Promoção de palestras motivacionais - 2015.
• Meta 2015 - Realizar ao menos cinco ações de reconhecimento e valorização dos servidores 

do Ipea.
• Obs.: Os eventos dependerão das aprovações do diretor Dides.
• Realização de ações de preparação para aposentadoria - 2015.

PROJETO P0077/2013 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Objetivo:
Dotar o Ipea de ativo intelectuais para o desenvolvimento de suas ações.

Justificativa:
Cumprir o que determina o Decreto no 5.707, de 23 de fevereiro 2006.

Metodologia: 
Divulgação da Agenda de Capacitação a cada semestre, oferecendo aos servidores do Ipea a possi-
bilidade de escolherem os cursos prioritários para a sua formação.

Coordenador: 
HELENA KARLA BARBOSA DE LIMA

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
CARLOS ALBERTO CASTELO FERNANDES
LUIZ GONCALVES BEZERRA
LUIS CARLOS DE SENA
HELENA KARLA BARBOSA DE LIMA
ANTÔNIO FERNANDES RIBEIRO DA CRUZ

Produtos:
• Ministrar treinamento/capacitação: Agenda de capacitação semestral.
• Obs.: A formação da agenda dependerá da decisão do Comitê Técnico de Gestão de Pessoas 

no que tange às demandas dos cursos.
• Ministrar treinamento/capacitação: Afastamento do país.
• Ministrar treinamento/capacitação: Licença capacitação.
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• Ministrar treinamento/capacitação: Estágio curricular supervisionado.
• Ministrar treinamento/capacitação: Meta 2015 - Viabilizar 120 participações em ações de 

capacitação previstas no Plano Anual de Capacitação.

PROJETO P0078/2013 - PROVIMENTO DE CARGOS

Objetivo: 
Realização de 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 exercí-
cio da missão do Ipea.

Metodologia:
Realização do concurso promovido por instituição de renome com experiência em certame público.

Coordenador:
LEONIDAS PIRES NETO

Data de Início:
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

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

Produtos:
• Nota técnica ou position paper: Elaborar proposta para realização de concurso público para 

nível superior para 2016/2017 e acompanhamento da aprovação.

PROJETO P0079/2013 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ATENDIMENTO - BRASÍLIA

Objetivo:
Gerenciar as atividades de administração de pessoal e gerenciar a execução das políticas de assis-
tência médico social.

Justificativa:
Gerenciar e 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:
EDSON ALBANO DANTAS

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

Equipe:
EDSON ALBANO DANTAS
GERALDA MARIA DA SILVA
SÔNIA MARIA MARTINS
ORLANDO REZENDE DE CASTRO
MARIA DIACUY TEIXEIRA
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
LUCIVAL JOSE DA SILVA
MARCIA TEREZA MENDES LEON
MARIA DE JESUS ALVES DE SOUZA SOBRINHO
WILMAR LUCIO DOS SANTOS
PAULO FRANCELINO DE MORAIS
JULIO AUGUSTO SILVEIRA DE SOUZA
ANTÔNIO FERNANDES RIBEIRO DA CRUZ
LUIS CARLOS DE SENA
JULIANO CARDOSO ELEUTERIO
ILMA TAVARES DE SOUSA

Produtos:
• Portarias, normas, resolução e boletins internos: Meta 2015 - Elaborar três relatórios de 

monitoramento de cadastro unificado.
• E-pedidos atendidos (complexidade média): Meta 2015 - Atingir 80% no índice de atendi-

mento aos usuários de gestão de pessoas pelo E-pedido.
• E-pedidos atendidos (complexidade média): Meta 2015 - Atingir 90% no índice de satisfa-

ção dos usuários de serviços de gestão de pessoas pelo E-pedido.
• Cadastros atualizados (complexidade baixa): Pagamento de Pessoal - 2015.
• Cadastros atualizados (complexidade alta): Cadastro de servidores/boletim de pessoal - 

2015.
• Benefícios - 2015.
• Aposentadoria e pensão - 2015.

PROJETO P000132/2013 - PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE MESTRADO PROFISSIONAL

Objetivo: 
Realização de mestrado profissional em economia com área de concentração em gestão pública.

Justificativa: 
Capacitar servidores com nível de mestrado profissional em economia na área de concentração em 
gestão pública, visando ao fortalecimento institucional.

Metodologia:
Reuniões com representantes da UnB, representantes do Ipea e fundamento do amparo legal.

Coordenador: 
WILLIAM CAMPOS

Data de Início:
01/03/2014 
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Data de Finalização: 
31/12/2016

Equipe:
LEONIDAS PIRES NETO
WILLIAM CAMPOS
LUDMYLA RODRIGUES GOMES
ADOLFO SACHSIDA
FÁBIO FERREIRA BATISTA
CARLOS ALBERTO CASTELO FERNANDES
LUIZ GONCALVES BEZERRA

Produtos:
• Acompanhamento dos mestrandos e do contrato Ipea/ UnB.

PROJETO P000350/2013 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo:
Fiscalização de 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:
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
LEONIDAS PIRES NETO
PAULO FRANCELINO DE MORAIS
LUIZ FERNANDO CORTEZ
LANA MARA CAMPOS
MILENA KARLA SOARES CABRELLI
UBEVALDO MARTINS FERNANDES
EDVALDO NOLETO PERNA FILHO
JOSÉ VALENTE CHAVES
MARIA DO SOCORRO MENEZES BONFIM BETHONICO
ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA
JOSÉ MAURICIO DE MELLO BRITO
EDINEIDE PEDREIRA RAMOS
DAISY MAGALHAES SOARES
RONALD DO AMARAL MENEZES
EDGARD NOGUEIRA SOBRINHO

Produtos:
• Contratos acompanhados e fiscalizados: Acompanhamento de contratos.
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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 deci-
sões. Publicação da metodologia: Portaria nº29, 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 (mi-
nistrada 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:
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/01/2016

Equipe:
CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA
LUIZ CEZAR LOUREIRO DE AZEREDO
CLÁUDIA PAOLIELLO PALET
RAQUEL VIANA ROCHA

Produtos:
• Relatórios técnicos e de gestão: Elaborar quatro relatórios gerenciais da Dides de 2015.
• Relatórios técnicos e de gestão: Consolidar planilha dos processos trabalhados pela DVPPI.

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.
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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; e
VII - gerenciar o processo de avaliação de desempenho das metas institucionais sob responsabilida-
de da Dides; e 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 consul-
tor Frederico Lamego.
- Macroprocessos e Processos da Dides e COADM desenvolvido pela Aspla em 2013.
- Participação de todos os Coordenadores no desenvolvimento do relatório gerencial.

Coordenador: 
CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/01/2016

Equipe:
CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA
LUIZ CEZAR LOUREIRO DE AZEREDO
ELIANA AZEVEDO PENNA
MILENA KARLA SOARES CABRELLI
EDVALDO NOLETO PERNA FILHO
LEONIDAS PIRES NETO
FÁBIO FERREIRA BATISTA
VERUSKA DA SILVA COSTA
CLÁUDIA PAOLIELLO PALET
RAQUEL VIANA ROCHA
BERNARDO FIGUEIREDO SILVA

Produtos:
• Relatórios técnicos e de gestão: Mensuração das metas 2015: coletar trimestralmente a 

medição das metas de cada coordenação e gerar as metas de atendimento e satisfação.
• Relatórios técnicos e de gestão: Atualização da ficha dos indicadores estratégicos de 2015.
• Planos, políticas e projetos: Revisão das metas intermediárias de 2015. Obs.: Quando soli-

citado pela Aspla.

PROJETO P0071/2013 - ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO IPEA

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

Justificativa: 
Disponibilizar instrumentos confiáveis para tomada de decisão no âmbito do Ipea. Geralmente a 
elaboração tem início no mês de abril.
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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: 
31/08/2015

Equipe:
CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA
UBEVALDO MARTINS FERNANDES
MARCOS DE SOUSA PAULA

Produtos:
• Relatórios técnicos e de gestão: Relatório do PLOA 2015.

PROJETO P0073/2013 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL 
DO IPEA

Objetivo:
Demonstrar o nível de gastos detalhados no Ipea e cumprir a meta da Dides “publicar 100% do 
conjunto de relatórios da execução orçamentária e financeira”.

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: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA
IVANILDO ALVES DA SILVA
MANOEL MISSIAS BARBOZA
JOÃO MOREIRA DA SILVA
EVANDRO SOUSA DE ANDRADE
LUIZ GUILHERME FERREIRA DEUD
MARCOS DE SOUSA PAULA
UBEVALDO MARTINS FERNANDES

Produtos:
• Relatórios técnicos e de gestão: Meta 2015 - Publicar mensalmente 100% do conjunto de 

relatórios da execução orçamentária e financeira do Ipea.
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PROJETO P0074/2013 - ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS AÇÕES NO PPA

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

Justificativa:
Cumprimento de norma obrigatória.
A vigência é de 02/01/2012 até 30/01/2015, mas o acompanhamento orçamentário/ registro das 
informações no Siop é realizado uma vez ao ano (de 01/07/2014 até 31/07/2014). São essas infor-
mações que alimentam o PPA.

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
LUIZ CEZAR LOUREIRO DE AZEREDO

Produtos:
• Relatórios técnicos e de gestão: Relatório de Programas do PPA.

PROJETO P0075/2013 - ELABORAÇÃO E VIGÊNCIA DO PPA

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

Justificativa:
Cumprimento de norma obrigatória.
A data da vigência do PPA atual é de 12/11/2012 até 31/12/2015, mas a sua elaboração é de 
01/01/2011 até 31/12/2015.

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
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Equipe:
CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA
LUIZ CEZAR LOUREIRO DE AZEREDO
JULIANO CARDOSO ELEUTERIO
ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA
GEOVA PARENTE FARIAS

Produtos:
• Relatórios técnicos e de gestão: Relatório anual da proposta do PPA.
• Relatórios técnicos e de gestão: Elaboração da pré-proposta do PPA 2016-2019.

PROJETO P000153/2013 - REPOSITÓRIO DO CONHECIMENTO DO IPEA (RCIPEA)

Objetivo:
Atualização e aperfeiçoamento do Repositório do Conhecimento do Ipea.

Justificativa: 
É fundamental atualizar e aperfeiçoar o RCIpea, estratégia do Ipea para disseminação dos conheci-
mentos produzidos pelo instituto.

Metodologia: 
Dspace e XML.
Este projeto passou a ser atividade por ter atividades rotineiras.

Coordenador: 
VERUSKA DA SILVA COSTA

Data de Início:
01/02/2014 

Data de Finalização: 
31/01/2016

Equipe:
VERUSKA DA SILVA COSTA
FÁBIO FERREIRA BATISTA

Produtos:
• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-

tos e rotinas de trabalho: Manuais e documentação completa sobre a reconfiguração e 
implementação da versão 2014 do RCIpea.

• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-
tos e rotinas de trabalho: Manual e documentação completa sobre o desenvolvimento e 
aplicação da identidade visual e interface do usuário no RCIpea com o uso do Dspace.

• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e Produtos correlatos (complexidade 
alta): 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.

• Ministrar treinamento/capacitação: Capacitação para a equipe do RCIpea e da CGTIC sobre 
reconfiguração e implementação da versão 2014 do RCIpea.

• Ministrar treinamento/capacitação: Capacitação da equipe do RCIpea e da CGTIC sobre o 
desenvolvimento e a aplicação da identidade visual e interface gráfica no RCIpea.
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PROJETO P000165/2013 - PROJETO: FEDERAÇÃO DE REPOSITÓRIOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO

Objetivo:
Configuração e implementação da Federação de Repositórios para o Desenvolvimento (Ferede) com 
o uso do DSpace, como estratégia nacional e internacional para maximizar a disseminação do co-
nhecimento disponível no RCIpea.

Justificativa:
Projetos como o RCIpea, colaboram para a construção de uma “Biblioteca Pública Digital Brasileira”. 
Projetos similares já são desenvolvidos pelos Estados Unidos e pela União Europeia, 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 é o DSPace, mas outros softwares podem ser utilizados, 
desde que preservem recomendações e padrões de interoperabilidade de dados em rede.
Este projeto terá a participação dos seguintes bolsistas:
Marcos Pereira
Amanda Oliveira
Ricardo Cruz
Estagiário Felipe Campos

Coordenador: 
VERUSKA DA SILVA COSTA

Data de Início:
01/02/2014 

Data de Finalização: 
29/02/2016

Equipe:
VERUSKA DA SILVA COSTA
FÁBIO FERREIRA BATISTA

Produtos:
• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedi-

mentos e rotinas de trabalho: Manuais e documentação completa sobre a configuração e 
implementação da Ferede.

• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-
tos e rotinas de trabalho: Manuais e documentação completa sobre o desenvolvimento 
e aplicação da identidade visual e interface gráfica da Federação de Repositórios para o 
Desenvolvimento (Ferede) com o uso do Dspace.

• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e Produtos correlatos (complexidade 
alta): DSpace configurado para funcionar como Federação, realizando coleta de metadados. 
Desenvolvimento e aplicação da identidade visual e interface gráfica da Federação de Repo-
sitórios para o Desenvolvimento.

• Ministrar treinamento/capacitação: Capacitação para a equipe do RCIpea e da CGTIC sobre 
configuração e implementação da Ferede e coleta de metadados.

• Ministrar treinamento/capacitação: Capacitação da equipe do RCIpea e da CGTIC sobre 
o desenvolvimento e a aplicação da identidade visual e interface gráfica da Federação de 
Repositórios para o Desenvolvimento (Ferede) com o uso do Dspace.



456 Plano de Trabalho Ipea 2015

PROJETO P000168/2013 - PROJETO: REPOSITÓRIO DO CONHECIMENTO GERENCIAL DO 
IPEA (RCGIPEA)

Objetivo:
Configuração e implementação do Repositório do Conhecimento Gerencial do Ipea (RCGIpea) com o 
uso do DSpace e desenvolvimento e aplicação da identidade visual e interface gráfica do Repositório 
do Conhecimento Gerencial do Ipea (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
Colaboradores deste projeto: O consultor Ricardo Cruz
A estagiária Ana Beatriz O bolsista Marcos Novais

Coordenador: 
VERUSKA DA SILVA COSTA

Data de Início:
01/04/2014

Data de Finalização: 
31/10/2015

Equipe:
VERUSKA DA SILVA COSTA
FÁBIO FERREIRA BATISTA

Produtos:
• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-

tos e rotinas de trabalho: Manuais e documentação completa sobre a configuração e imple-
mentação do RCGIpea.

• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-
tos e rotinas de trabalho: Manuais e documentação completa sobre o desenvolvimento e 
aplicação da identidade visual e interface gráfica do RCGIpea com o uso do Dspace.

• Ministrar treinamento/capacitação: Capacitação para alimentação do RCGIpea.
• Ministrar treinamento/capacitação: 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.

• Ministrar treinamento/capacitação: Capacitação completa sobre a configuração e imple-
mentação do RCGIpea.

• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e Produtos correlatos (complexidade mé-
dia): DSpace configurado para o RCGIpea e Desenvolvimento e aplicação da identidade 
visual e interface gráfica do RCGIpea.
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PROJETO P000277/2013 - PROJETO DE ASSESSORIA GOVERNAMENTAL EM GESTÃO DO 
CONHECIMENTO

Objetivo: 
Realização de estudos e pesquisas em Gestão do Conhecimento (GC) e assessoria a órgãos e enti-
dades da administração pública na implementação da GC.
Os Produtos deste projeto contribuirão para o alcance da meta Intermediaria da CGPGO: “Realizar 
ao menos 30 ações de gestão do conhecimento” (meta 2014).

Justificativa: 
O Ipea realiza estudos e pesquisas na área de GC desde 2003. Ao longo dos anos, o Ipea tornou-se 
referência no tema gestão do conhecimento 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: 
FÁBIO FERREIRA BATISTA

Data de Início: 
02/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2016

Equipe:
FÁBIO FERREIRA BATISTA
VERUSKA DA SILVA COSTA

Produtos:
• TD: Pesquisa: Gestão do Conhecimento na Administração Pública: o que mudou no período 

2004- 2014? TD.
• TD: Gestão do conhecimento na administração pública. Resultados da pesquisa Ipea 2014. 

Grau de formalização e externalização.
• TD: Casos reais e implantação do Modelo e Gestão do Conhecimento para a Administração 

Pública Brasileira. A experiência do governo de Minas Gerais.
• TD: Gestão do conhecimento na administração pública. Resultados da pesquisa Ipea 2014. 

Práticas de GC.
• TD: Casos reais e implantação do Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração 

Pública. O caso da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
• TD: Gestão do conhecimento na administração pública. Resultados da pesquisa Ipea 2014. 

Grau de maturidade em GC.
• Artigo em periódico Qualis B1, B2: A política e direitos autorais do Repositório do Conheci-

mento do Ipea - RCIpea.
• Artigo em periódico Qualis B1, B2: Metadados sobre direitos autorais no Repositório do 

Conhecimento do Ipea - RCIpea.
• Organização ou edição de livro (por volume): Experiências internacionais de implementação 

da gestão do conhecimento na administração pública.
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• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Relatório da pesquisa: 
Necessidades de informação e de conhecimento dos usuários do Repositório do Conheci-
mento do Ipea.

• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-
tos e rotinas de trabalho: Manual do Repositório do Conhecimento do Ipea - RCIpea. Revi-
são e publicação.

• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-
tos e rotinas de trabalho: Manual do Repositório do Conhecimento do Ipea - RCIpea. Admi-
nistração de tarefas simples. Publicação.

• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimentos 
e rotinas de trabalho: Manual do Repositório do Conhecimento do Ipea - RCIpea. Instalação.

• Dides - Portarias, normas, resolução e boletins internos: Meta 2015 - Realizar ao menos 
cinquenta ações de gestão do conhecimento.

• Apresentação (de artigo) em evento científico nacional: GC no Ipea: relato
• Apresentação (de artigo) em evento científico nacional: Gestão do conhecimento na admi-

nistração pública federal. Situação atual do grau de formalização e explicitação.
• Apresentação (de artigo) em evento científico internacional: Gestão do conhecimento na 

administração pública brasileira. Grau de formalização e explicitação.
• Apresentação (de artigo) em evento científico internacional: Gestão do conhecimento na 

administração pública brasileira. Grau de implantação e alcance das práticas de GC.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Global Knowlegde Research Network: seminário
• Assistência técnica a outros órgãos governamentais na implantação de projetos institucio-

nais: Assessoria à Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) na implementação do Modelo 
de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira.

• Assistência técnica a outros órgãos governamentais na implantação de projetos institucio-
nais: Assessoria ao Ministério da Previdência Social na implementação do Modelo de Gestão 
do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira.

• Assistência técnica a outros órgãos governamentais na implantação de projetos institu-
cionais: Assessoria à Agência Nacional de Aviação Civil na implementação do Modelo de 
Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira.

• Assistência técnica a outros órgãos governamentais na implantação de projetos institucio-
nais: Assessoria à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos na implementação do Modelo 
de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira.

• Assistência técnica a outros órgãos governamentais na implantação de projetos institucio-
nais: Assessoria à Controladoria-Geral da União (CGU) na implementação de repositório do 
conhecimento.

• Assistência técnica a outros órgãos governamentais na implantação de projetos institu-
cionais: Assessoria à Secretaria-Geral da Presidência na implementação de repositório do 
conhecimento.

• Ministrar treinamento/capacitação: Ministrar duas edições do Curso: Gestão do Conheci-
mento: Teoria e Prática em Organizações Públicas na Escola Nacional de Administração 
Pública (Enap).

• Ministrar treinamento/capacitação: Ministrar a disciplina gestão da informação e do conhe-
cimento em dois cursos de especialização da Enap.

• Ministrar treinamento/capacitação: Ministrar o curso: Gestão do conhecimento interorgani-
zacional. Construindo protótipos.

• Outros itens de Produtos - favor especificar: Participação da servidora Veruska da Silva Costa 
na International Conference on Dublin Core & Metadata Appliation em São Paulo/SP. Perío-
do: 1 a 5 de setembro de 2015.

• Outros itens de Produtos - favor especificar: Participação da servidora Veruska da Silva Costa 
na 19th International Conference on Electronic Publishing. Local: Universidade de Malta, 
Malta. Período: 1 a 2 de setembro de 2015.
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• Outros itens de Produtos - favor especificar: Participação da servidora Veruska da Silva Costa 
na 6a Conferência Luso-Brasileira sobre Acesso Aberto. Local: Salvador/BA. Período: a definir.

• ACT com Plano de Trabalho: Acordo de Cooperação Técnica com a Fundação do Desenvolvi-
mento Administrativo (Fundap) do governo do estado de São Paulo para viabilizar pesquisa 
sobre gestão do conhecimento.

• ACT com Plano de Trabalho: Acordo de Cooperação Técnica com a Universidade de Coimbra 
de Portugal para viabilizar pesquisa sobre gestão do conhecimento.

• ACT com Plano de Trabalho: Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto de Pesquisa 
Tecnológica de São Paulo (IPT).

PROJETO P000278/2013 - PROJETO: GESTÃO DO CONHECIMENTO NO IPEA

Objetivo:
Implementar atividades, projetos gerenciais e projetos de pesquisa nas áreas de gestão do conhe-
cimento e de gestão da qualidade no Ipea. Projeto substituído pelo projeto: Observatório Ipea de 
Gestão do Conhecimento e Inovação na Administração Pública. “Observatório Ipea de Gestão do 
Conhecimento e Inovação na Administração Pública”.

Justificativa:
Estas atividade e projetos serão implementos no âmbito do Núcleo de Gestão do Conhecimento e da 
Qualidade da Divisão de Planejamento e Projetos Institucionais (DVPPI) da CGPGO/DIDES cuja mis-
são 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:
FÁBIO FERREIRA BATISTA

Data de Início:
15/11/2013 

Data de Finalização: 
15/05/2015

Equipe:
FÁBIO FERREIRA BATISTA
VERUSKA DA SILVA COSTA

Produtos:
• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-

tos e rotinas de trabalho: Narrativas no RCIpea: dez narrativas: 1a etapa.
• Relatórios técnicos e de gestão: Narrativas no RCIpea: relatório da 1a etapa do projeto.

PROJETO P00040/2014 - PROJETO SEMINÁRIO: DISSEMINAR OS RESULTADOS DA 
PESQUISA GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: O QUE MUDOU 
NO PERÍODO 2004-2014

Objetivo:
Disseminar os resultados da pesquisa Gestão do Conhecimento na Administração Pública: o que 
mudou no período 2004-2014 por meio da publicação de dois Textos para Discussão e mediante a 
realização de dois seminários. O primeiro será realizado em Brasília/DF no dia 28 de outubro de 2014 
e o segundo no Rio de Janeiro/RJ no dia 30 de outubro de 2014.
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Justificativa:
A pesquisa desperta o interesse tanto das organizações pesquisadas quanto de outros órgãos e 
entidades da administração pública e da sociedade em geral. Por isso, é muito relevante a divulgação 
dos seus resultados.

Metodologia:
Serão realizadas palestras e publicados trabalhos.

Coordenador: 
FÁBIO FERREIRA BATISTA

Data de Início: 
25/06/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
FÁBIO FERREIRA BATISTA
VERUSKA DA SILVA COSTA

Produtos:
• TD: GC na APF. Resultados da pesquisa Ipea 2014: Práticas de GC.
• TD: GC na APF. Resultados da pesquisa Ipea 2014: Grau de maturidade.

PROJETO P00042/2014 - OBSERVATÓRIO IPEA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO E 
INOVAÇÃO (OIGC)

Objetivo:
O objetivo do Observatório Ipea de Gestão do Conhecimento e Inovação na Administração Pública 
(OIGC) é disponibilizar informações e conhecimentos sobre como implantar a gestão do conheci-
mento na administração pública para inovar processos, Produtos e serviços e para produzir resulta-
dos em benefício do cidadão.

Justificativa:
Cresce na administração pública brasileira o interesse pelo tema gestão do conhecimento. O ob-
servatório cumprirá um importante papel de disseminar princípios, conceitos, práticas, técnicas e 
ferramentas de gestão do conhecimento.

Metodologia:
As seguintes atividades, entre outras, serão executadas visando à consolidação do repositório: 1) 
construção de portal na internet; 2) realização de estudos e pesquisas;3) implantação de repositório 
de melhores práticas; 4) implantação de “Casoteca”; 5) produção de boletins de conjuntura, comu-
nicados e análises diversas; 6) realização de seminários; e 7) realização de eventos de capacitação.
Obs.: Este projeto passou a ser atividade por ter atividades rotineiras.

Coordenador:
FÁBIO FERREIRA BATISTA

Data de Início: 
25/06/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2016
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Equipe:
FÁBIO FERREIRA BATISTA
VERUSKA DA SILVA COSTA

Produtos:
• Portarias, normas, resolução e boletins internos: Instituição do observatório por meio de 

portaria.
• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 

Lançamento do Observatório Ipea de Gestão do Conhecimento e Inovação na administração 
pública.

• Organização de evento para divulgação de resultado de pesquisa (com público externo): 
Realização do Seminário Melhores práticas de gestão do conhecimento.

• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e Produtos correlatos (complexidade alta): 
Construção do sítio do observatório na internet (modelagem, desenvolvimento e aplicação 
de identidade visual).

• Publicar dez estudos de casos na Casoteca do observatório.
• Publicar onze boletins mensais do observatório.

PROJETO P00231/2014 - SEMINÁRIO: EXPERIÊNCIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO 
DO CONHECIMENTO E DE PRÁTICAS INOVADORAS DE GESTÃO NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA NOS PAÍSES MEMBROS DA UNIÃO DAS NAÇÕES DA AMÉRICA DO SUL 
(UNASUL)

Objetivo: 
O objetivo do seminário é apresentar experiências de implementação da Gestão do Conhecimento 
(GC) e de práticas inovadoras de gestão na administração pública em países-membros da União das 
Nações da América do Sul.

Justificativa: 
O desenvolvimento das nações da América do Sul passa pelo fortalecimento institucional dos órgãos 
e entidades da administração pública. Este seminário servirá para disseminar as melhores práticas 
de GC e inovação na administração pública para que tais práticas possam ser replicadas nos países 
da América do Sul.

Metodologia:
O Ipea contratará cinco consultores para a elaboração do livro Experiências de implementação da 
gestão do conhecimento e de práticas inovadoras de gestão na administração pública dos países-
-membros da Unasul e realização do seminário.

Coordenador:
FÁBIO FERREIRA BATISTA

Data de Início: 
26/01/2015 

Data de Finalização: 
21/12/2015

Equipe:
FÁBIO FERREIRA BATISTA
VERUSKA DA SILVA COSTA
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Produtos:
• Organização ou edição de livro (por volume): Livro: Experiências de implementação da ges-

tão do conhecimento e de práticas inovadoras de gestão na administração pública nos 
países membros da Unasul (União das Nações da América do Sul).

• Organização de evento internacional: Realização de seminário.

PROJETO P00027/2015 - PROJETO DE GOVERNANÇA DE TI NAS ADMINISTRAÇÕES 
PÚBLICAS ESTADUAIS: UM PRIMEIRO PANORAMA

Objetivo:
O objetivo geral desta pesquisa é avaliar a situação atual da governança de TI nas administrações 
públicas estaduais brasileiras. Trata-se de pesquisa a ser realizada no âmbito do Observatório Ipea 
de Gestão do Conhecimento e Inovação na Administração Pública (OIGC).

Justificativa:
Não se sabe qual é a situação atual da governança de TI nas administrações públicas estaduais. A 
pesquisa contribuirá para diagnosticar essa situação. Além disso, serão apresentadas recomendações 
para institucionalizar a governança de TI nas 27 unidades da Federação.

Metodologia:
Será realizada uma pesquisa tipo survey com a utilização de um formulário eletrônico que será hos-
pedado no sítio do Observatório Ipea de Gestão do Conhecimento <observatoriogc@ipea.gov.br>. 
Associado ao formulário haverá um banco de dados.
Serão gerados relatórios estatísticos que servirão de base para a análise dos resultados da pesquisa. 
O Ipea enviará correspondência para 27 unidades da Federação solicitando a cooperação com a 
pesquisa.

Coordenador:
FÁBIO FERREIRA BATISTA

Data de Início: 
06/04/2015 

Data de Finalização: 
16/09/2016

Equipe:
FÁBIO FERREIRA BATISTA

Produtos:
• Relatório de pesquisa (não publicado, mas entregue para parceiros): Elaboração e aplicação 

de questionário.
• Bases de dados disponibilizadas: Elaboração de questionário eletrônico e banco de dados 

relacionado.
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CGTIC - COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÕES

PROJETO P000147/2013 - PROJETO DE REFORMA DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DE 
TIC E DO DATACENTER DO IPEA

Objetivo:
Readequação do datacenter e da 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 e do datacenter não atendem 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; e instalar um novo sistema de refrigeração para o datacenter.

Metodologia:
Foi contratada consultoria especializada para elaborar os projetos executivos necessários para o pro-
cesso de licitação que contratará empresa para executar os trabalhos. O projeto seguirá a Metodolo-
gia 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: 
JOSÉ EDUARDO MALTA DE SÁ BRANDÃO

Data de Início:
01/01/2014 

Data de Finalização: 
30/06/2015

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

Produtos:
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Instalação de grupo gerador.
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Obras civis do novo datacenter.
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Datacenter (elétrica/dados).
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Datacenter (ar-condicionado).

PROJETO P000215/2013 - PROJETO DE MANUTENÇÃO MÍNIMA 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.
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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 substitui-
ção 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 amplia-
ção da infraestrutura de rede sem fio; e à atualização dos softwares de virtualização.

Coordenador:
JOSÉ EDUARDO MALTA DE SÁ BRANDÃO

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
10/03/2015

Equipe:
JOSÉ EDUARDO MALTA DE SÁ 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
HENRIQUE COSTA CORREIA DA SILVA
JORGE LUIS MORANDI
MÁRIO CÉSAR SCHOSSLER BARBOZA
OSMAR GOMES DE MESQUITA

Produtos:
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Substituição do switch central de 

Brasília.
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Substituição do switch central do Rio 

de Janeiro.
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Atualização e ampliação das redes 

sem fio.
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Contratação de até seis servidores de 

rede de alto desempenho.
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PROJETO P00264/2014 - PROJETO PLANO DIRETOR DE TI DO IPEA – 2015

Objetivo: 
Executar e acompanhar a execução do Plano Diretor de TI do Ipea para 2015

Justificativa: 
O Plano Diretor de TI apresenta a consolidação das demandas institucionais e prioriza as ações e os 
investimentos necessários para manter e modernizar o parque computacional e seus processos cor-
relatos, de forma a superar as limitações diagnosticadas e desenvolver projetos e ações que estejam 
alinhadas aos direcionadores estratégicos institucionais.

Metodologia: 
Segundo orientações do Ministério do Planejamento e Gestão e da legislação vigente

Coordenador: 
JOSÉ EDUARDO MALTA DE SÁ BRANDÃO

Data de Início:
01/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
JOSÉ EDUARDO MALTA DE SÁ BRANDÃO
ALLAN RICARDO ALVES
EDVALDO NOLETO PERNA FILHO
OSMAR GOMES DE MESQUITA
HILBERNON DELGADO ONOFRE
CHRISTIAN COSTA DAMASCENO
CILENE MARIA GUIMARAES COELHO MASCARENHAS
EDER GILLIAN SILVA BESERRA
FERNANDO JOSE BRUSTOLIN
FILIPE CARNEIRO GUIMARÃES
FREDERICO THOMAZ DE AQUINO FRANZOSI
LEONARDO DE ARAUJO SILVA
LUCAS BENEVIDES DIAS
MOISÉS HENRIQUE CASTRO SILVA
PAULO AUGUSTO MODA LARI
RENATO SILVIO JANNUZZI

Produtos:
• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 

alta): Atualização dos softwares de virtualização de servidores.
• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 

alta): Contratação de software para implantação de projeto piloto de acesso remoto à rede.
• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 

alta): Contratação de software de desenvolvimento e infraestrutura.
• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade 

alta): SAS - aquisição de licenças definitivas.
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Atualização de 50% dos sistemas de 

videoconferência (10 terminais, 10 projetores e MCU).
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Implantação do Sistema de VoIP.
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• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Substituição de 50% notebooks (40).
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Atualização de discos e conectividade 

dos servidores de rede - chassis e lâminas.
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Contratação de até seis servidores de 

rede de baixo custo.
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Substituição dos switches fibre-channel.
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Contratação de serviço de manutenção 

dos sistemas de no-break de Brasília.
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Contratação de sistemas contra incêndio 

e de monitoramento ambiental para o datacenter.
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Contrato Infovia - Serpro.
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Contrato de impressão departamental 

- Brasília.
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Contrato manutenção software Sophia 

- gestão de biblioteca.
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Contrato manutenção software ASI - 

patrimônio/almoxarifado.
• Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade alta): 

Contrato comunicação de dados.
• Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade alta): 

Contratação de serviço de suporte ao usuário.
• Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade alta): 

Contratação de serviços de núcleo de apoio - sistemas de informação.
• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade bai-

xa): Contratação de softwares para administração e gestão - tarifação.

PROJETO P00265/2014 - PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS 
INSTITUCIONAIS DA CGTIC - 2015

Objetivo: 
Acompanhar a execução das metas institucionais da CGTIC

Justificativa: 
Considerar a qualidade dos serviços prestados pela CGTIC e seu nível de produtividade

Metodologia: 
Utiliza-se a base de dados do sistema E-pedidos.

Coordenador: 
EDVALDO NOLETO PERNA FILHO

Data de Início:
01/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
ALLAN RICARDO ALVES
EDVALDO NOLETO PERNA FILHO
JOSÉ EDUARDO MALTA DE SÁ BRANDÃO
OSMAR GOMES DE MESQUITA
HILBERNON DELGADO ONOFRE
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Produtos:
• Relatórios técnicos e de gestão: Índice de atendimento aos usuários de TIC - 80%.
• Relatórios técnicos e de gestão: Índice de satisfação dos usuários de TIC - 95%.
• Relatórios técnicos e de gestão: Implantar ao menos dez ações de modernização de tecno-

logia da informação e comunicação.

PROJETO P00266/2014 - PROCESSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO - 2015

Objetivo:
Acompanhamento dos processos internos da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação e 
Comunicações para o ano de 2015.

Justificativa: 
Este item agrega os diversos processos da CGTIC em um grande macroprocesso, que no ciclo anterior 
estavam dispersos em processos distintos.

Metodologia:
Os processos serão acompanhados pelos chefes de divisão e registrados nos relatórios de gestão da 
Dides.

Coordenador: 
JOSÉ EDUARDO MALTA DE SÁ BRANDÃO

Data de Início:
01/01/2015

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
ALLAN RICARDO ALVES
CHRISTIAN COSTA DAMASCENO
CILENE MARIA GUIMARAES COELHO MASCARENHAS
EDER GILLIAN SILVA BESERRA
EDSON BRAZIELLAS DE AZEVEDO
EDSON RAIMUNDO ZACARIAS
EDVALDO NOLETO PERNA FILHO
FERNANDO JOSE BRUSTOLIN
FILIPE CARNEIRO GUIMARÃES
FREDERICO THOMAZ DE AQUINO FRANZOSI
HILBERNON DELGADO ONOFRE
JOSÉ EDUARDO MALTA DE SÁ BRANDÃO
JOSÉ FERNANDO CORDEIRO DOS SANTOS
LEONARDO DE ARAUJO SILVA
LUCAS BENEVIDES DIAS
MARCIANO DE DEUS AVILA
MARGARIDA ALVES BASTOS PASSOS
MOISÉS HENRIQUE CASTRO SILVA
OSMAR GOMES DE MESQUITA
PAULO AUGUSTO MODA LARI
RENATO SILVIO JANNUZZI
SILVIA HELENA CORREA MARRA E ROSA
MARIA LUCIA DE REZENDE CAETANO
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Produtos:
• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-

tos e rotinas de trabalho: Gestão da comunicação das ações de TIC.
• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-

tos e rotinas de trabalho: Gestão de Conhecimentos de TIC.
• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e Produtos correlatos (complexidade 

alta): Desenvolvimento de sistemas de informação.
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Manutenção da infraestrutura de TIC do 

Ipea.
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Manutenção da segurança da informação.
• Contratos acompanhados e fiscalizados: Gestão da contratação de bens e serviços de TIC.
• E-pedidos atendidos (complexidade alta): Atender usuário final.
• Bases de dados disponibilizadas: Administração de bancos de dados.
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DIDES/RJ - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (RJ)

PROJETO P000129/2013 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E PATRIMONIAL - 
RJ 2015

Objetivo: 
Demonstrar o nível de gastos detalhados da unidade regional 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 RJ.

Coordenador:
JORGE ACACIO DE AZEVEDO SILVA

Data de Início: 
02/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
ELIANA AZEVEDO PENNA
CESAR WILSON ELIAS DOS SANTOS
JORGE ACACIO DE AZEVEDO SILVA
RAUL JOSÉ CORDEIRO LEMOS

Produtos:
• Execução Orçamentária 2015.
• Execução Financeira 2015.

PROJETO P000134/2013 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ATENDIMENTO – RJ

Objetivo:
Atuar na administração e desenvolvimento de pessoal dos servidores lotados ou em exercício na 
Dides/RJ, e o gerenciamento da execução das 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 quan-
to à abertura e instrução de processos; e ainda, manter atualizados os sistemas internos e externos: 
Siape, SRH, Sisac e 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
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Data de Início:
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
CLEBER ALBERTO BARBOSA
MARIA HOSANA CARNEIRO DA CUNHA
ELIANA AZEVEDO PENNA

Produtos:
• Cadastro de pessoal 2015.
• Benefícios 2015.
• Aposentadoria 2015.
• Pensão 2015.

PROJETO P000183/2013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 
REGIONAL RIO DE JANEIRO

Objetivo:
Coordenar as atividades administrativas da unidade regional Rio de Janeiro.

Justificativa: 
Planejar, acompanhar e executar as atividades administrativas visando à adequação a estratégias e 
aos Plano de Trabalho da instituição.

Metodologia: 
Atendimento às determinações da Dides e da legislação específica às diversas áreas da administra-
ção pública.

Coordenador: 
ELIANA AZEVEDO PENNA

Data de Início: 
01/01/2014  

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
ELIANA AZEVEDO PENNA
PAULO CESAR MARTINS

Produtos:
• Relatórios técnicos e de gestão: Formação dos processos, elaboração de despachos - 2015.
• Relatórios técnicos e de gestão: Relatórios de Gestão - 2015.
• Coordenar as atividades de gestão - 2015.

PROJETO P000185/2013 - PROJETO REFORMA DO EDIFÍCIO DARCY VARGAS - RJ

Objetivo: 
Planejar e coordenar as etapas referente ao projeto de reforma do Edifício Darcy Vargas, aumen-
tando a vida útil do imóvel, ajustando suas condições ao normativo legal atualizado e introduzindo 
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modernos conceitos de sustentabilidade, em termos de: 1) eficiência no consumo de água e energia; 
2) utilização de tecnologias em equipamentos e materiais; 3) conforto visual, térmico, acústico e 
lumínico; 4) maior funcionalidade na ocupação do espaço interno; e 5) acessibilidade, mobilidade e 
segurança.

Justificativa: 
Atender às necessidades de reforma do edifício de propriedade da União, visando à transferência da 
unidade do Ipea Rio de Janeiro.
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: 
i) Investigação da situação do imóvel, quanto às condições de conservação, ocupação e endivida-
mento (impostos e taxas);
ii) Levantamento geral das necessidades institucionais do Ipea/RJ. Inventário dos bens móveis exis-
tentes no prédio atualmente;
iii) Contratação de consultoria especializada na elaboração de projetos básico, com base na lei de 
licitações e legislações específicas;
iv) Exame de alternativas de projetos que permitam otimizar a relação benefício/custo da reforma 
do edifício;
v) Contratação de empreiteira para execução da obra, com base na lei de licitações e legislações 
específicas; e
vi) Vistorias programadas e fiscalização em todas as etapas do Plano de Trabalho.

Coordenador: 
ELIANA AZEVEDO PENNA

Data de Início:
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
ELIANA AZEVEDO PENNA
PAULO CESAR MARTINS
BERNARDO ABREU DE MEDEIROS
ISABEL VIRGÍNIA DE ALENCAR PIRES

Produtos:
• Contratos acompanhados e fiscalizados: Gestão das etapas de projeto básico e execução 

das obras.
• Obras de reforma das instalações prediais do Ipea: Obras de reforma do Edifício Darcy 

Vargas.
• Cadastros atualizados (complexidade média): Plantas da edificação, inventário de bens mó-

veis e dados gerais do edifício. 

PROJETO P000352/2013 - APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO - RJ

Objetivo:
Fiscalização do contrato de terceirização de apoio administrativo da unidade regional RJ.
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Justificativa: 
Acompanhamento e verificação da execução do Contrato no 07/2013 com a Empresa Base Comér-
cio 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: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
CLEBER ALBERTO BARBOSA
MARIA HOSANA CARNEIRO DA CUNHA
PAULO CESAR MARTINS
ISABEL VIRGÍNIA DE ALENCAR PIRES
ELIANA AZEVEDO PENNA

Produtos:
• Fiscalização de contrato de empresas de terceirização 2015.

PROJETO P000353/2013 - AVALIAÇÃO E MELHORIA DO DESEMPENHO INDIVIDUAL E 
INSTITUCIONAL NO ÂMBITO DA UNIDADE REGIONAL RJ

Objetivo:
Monitoramento sistemático e contínuo das 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 espe-
cíficas do Ipea.

Metodologia: 
Autoavaliação, avaliação das chefias imediatas e avaliação de pares.

Coordenador: 
CLEBER ALBERTO BARBOSA

Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
CLEBER ALBERTO BARBOSA
MARIA HOSANA CARNEIRO DA CUNHA
ELIANA AZEVEDO PENNA
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Produtos:
• Portarias, normas, resolução e boletins internos: Avaliação de desempenho 2015.

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 5.707/2006.

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:
01/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
CLEBER ALBERTO BARBOSA
MARIA HOSANA CARNEIRO DA CUNHA
ELIANA AZEVEDO PENNA

Produtos:
• Ministrar treinamento/capacitação: Agenda de capacitação semestral 2015.
• Ministrar treinamento/capacitação: Portaria de afastamento do país 2015.
• Ministrar treinamento/capacitação: Contrato de estágio curricular supervisionado 2015.
• Portaria de licença capacitação 2015.

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
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Data de Início: 
01/01/2014 

Data de Finalização: 31/12/2015

Equipe:
CLEBER ALBERTO BARBOSA
MARIA HOSANA CARNEIRO DA CUNHA
ELIANA AZEVEDO PENNA

Produtos:
• Promoção de palestras motivacionais 2015.
• Realização de ações de reconhecimento dos servidores do Ipea 2015.
• Realização de ações de preparação para aposentadoria 2015.
• Desenvolver ações de acessibilidade 2015.

PROJETO P00107/2014 - PROJETO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA 
O EDIFÍCIO DARCY VARGAS - RJ

Objetivo: 
Proteger o patrimônio do Ipea contra a ação de terceiros, não permitindo a sua depredação, violação, 
evasão, apropriação indébita e outras ações que venham provocar danos materiais.
Proteger a integridade física dos servidores, e ocupantes do prédio até a desocupação total do edi-
fício, fazendo o controle de entrada e saída, somente de pessoas autorizadas. Proteger o ambiente 
físico e patrimonial, bem como os materiais de construção quando do início das obras de reforma 
do edifício.

Justificativa: 
O Edifício Darcy Vargas foi cedido ao Ipea pela SAE, pelo Termo de Cessão s/nº/2014 assinado em 
07/02/2014, o qual dispõe, em sua cláusula nona, que “tendo em vista a premente necessidade de 
ocupação do imóvel, com vistas a evitar sua deterioração ou invasão por terceiros (...) a OUTORGAN-
TE CEDENTE formaliza a cessão ao OUTORGADO CESSIONÁRIO para administração, uso, conserva-
ção e demais responsabilidades sobre as despesas, taxas, impostos e demais encargos incidentes 
sobre o imóvel”.

Metodologia:
Contratação mediante licitação na modalidade pregão eletrônico.

Coordenador:
ISABEL VIRGÍNIA DE ALENCAR PIRES

Data de Início: 
12/08/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
ISABEL VIRGÍNIA DE ALENCAR PIRES
MARIA FERNANDA MESQUITA PESSOA
PAULO CESAR MARTINS
ARTHUR PESSANHA DA SILVA
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Produtos:
• Prestação mensal de serviço de vigilância.

PROJETO P00199/2014 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS DO IPEA/RJ - 2015

Objetivo: 
Atender a demanda por serviços gerais de natureza continuada ou não necessários ao pleno fun-
cionamento das atividades finalísticas e administrativas nas dependências do Ipea/RJ durante o 
exercício 2015.

Justificativa: 
Os serviços gerais de natureza continuada ou não 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 de licitação ou ainda pror-
rogações contratuais já existentes dos serviços gerais de natureza continuada ou não, para atender 
as demandas de funcionamento do Ipea/RJ no exercício de 2015.

Coordenador: 
ISABEL VIRGÍNIA DE ALENCAR PIRES

Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
ISABEL VIRGÍNIA DE ALENCAR PIRES
MARIA FERNANDA MESQUITA PESSOA
ARTHUR PESSANHA DA SILVA
LUIZ JERÔNIMO ALVES COSTA
MICHELE CANDIDO CALICCHIO VIANA
THAMIRES FERNANDES DA SILVA
MARCOS JOSÉ DELFIM DA LUZ

Produtos:
• Contratação de serviços de energia elétrica - contrato de adesão com a Light para 2015.
• Contratação/execução de serviços de fornecimento e entrega de jornais para 2015.
• Execução do contrato n. 05/2010 com a empresa Juiz de Fora para serviços de vigilância 

desarmada.
• Execução do contrato n. 12/2011 com a empresa TGWX para serviços de copeiragem.
• Execução do contrato n. 02/2011 com a empresa SM-21 para serviços de manutenção 

predial.
• Execução do contrato n. 06/2010 com a empresa Govise para serviços de manutenção de 

ar-condicionado.
• Execução do contrato n. 07/2013 com a empresa BASE para serviços de apoio administrativo.
• Execução do contrato n. 12/2014 com a empresa Miscelany Pretty House para serviços de 

locação de veículos.
• Execução do contrato n. 01/2014 com a empresa Embratel para serviços de telefonia STFC Local.
• Execução do contrato n. 05/2014 com a empresa Embratel para serviços de telefonia STFC 

LDN e LDI.
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• Execução do contrato n. 05/2014 com a empresa Embratel para serviços de telefonia STFC 
LDN e LDI. Execução do contrato n. 05/2014 com a empresa Embratel para serviços de 
telefonia STFC LDN e LDI.

• Execução do contrato n. 03/2014 com a empresa Ziuleo para serviços de reprografia.
• Prorrogação do contrato n. 11/2014 com a empresa BASE para serviços de limpeza, conser-

vação e asseio (1º termo aditivo).
• Contratação de empresa para serviços de vigilância desarmada (novo contrato).
• Prorrogação do n. 12/2011 com a empresa TGWX para serviços de copeiragem (4º termo 

aditivo).
• Contratação de empresa para serviços de manutenção predial (contrato novo).
• Prorrogação do contrato n. 07/2013 com a empresa BASE para serviços de apoio adminis-

trativo (2º termo aditivo).
• Prorrogação do contrato n. 01/2014 com a empresa Embratel para serviços de telefonia 

STFC Local (2º termo aditivo).
• Prorrogação do contrato n. 05/2014 com a empresa Embratel para serviços de telefonia 

STFC LDN e LDI (1º termo aditivo).
• Prorrogação do contrato n. 03/2014 com a empresa Ziuleo para serviços de reprografia (2º 

Termo Aditivo).
• Condomínio e taxa de coleta domiciliar de lixo (TCDL) das salas do Ipea no Edifício Rodol-

pho de Paoli 2015.
• Contratação de empresa para serviços de limpeza anual dos dutos de ar-condicionado 2015.
• Contratação de empresa para serviços de desinsetização das dependências do Ipea/RJ.
• Locação do 10º andar do Edifício Presidente Wilson - Prorrogação do contrato n. 11/2006.
• Locação do 16º e do 17º andares do Edifício Presidente Wilson - Prorrogação do contrato 

n. 006/2013.
• Locação do 13º andar do Edifício Presidente Wilson - Execução do contrato n. 08/2011.
• Locação do 14º andar do Edifício Presidente Wilson - Execução do contrato n. 09/2011.
• Execução do contrato n. 11/2014 com a empresa BASE para serviços de limpeza, conserva-

ção e asseio.
• Contratação de empresa para serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condi-

cionado (contrato novo).
• Locação do 15º andar do Edifício Presidente Wilson - Prorrogação do contrato n. 10/2011.
• Execução do contrato n. 02/2012 de serviços de manutenção preventiva e corretiva das 

centrais telefônicas (Artel).
• Prorrogação do contrato n. 02/2012 com a empresa Artel para serviços de manutenção 

preventiva e corretiva das centrais telefônicas - término em 04/03/2016.
• Reembolso/ressarcimento condomínio imóvel 10º andar+ IPTU + Outras taxas.
• Reembolso/ressarcimento condomínio imóvel 13º andar+ IPTU + Outras taxas.
• Reembolso/ressarcimento condomínio imóvel 14º andar+ IPTU + Outras taxas.
• Reembolso/ressarcimento condomínio imóvel 15º andar+ IPTU + Outras taxas.
• Reembolso/ressarcimento condomínio imóvel 16º e 17º andares + IPTU + Outras taxas.
• Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio e assistência na 

área administrativa.
• Contratação de empresa para prestação de serviços de copeiragem (novo contrato).

PROJETO P00200/2014 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO DO IPEA/RJ - 2015

Objetivo: 
Atender a demanda por serviços de protocolo (expedição e recebimento de correspondências) ne-
cessários ao pleno funcionamento das atividades finalísticas e administrativas nas dependências do 
Ipea/RJ durante o exercício 2015.
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Justificativa:
Os serviços de protocolo possuem natureza contínua e são atividades indispensáveis ao funciona-
mento 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 no exercício de 2015.

Coordenador:
ISABEL VIRGÍNIA DE ALENCAR PIRES

Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
ISABEL VIRGÍNIA DE ALENCAR PIRES
ARTHUR PESSANHA DA SILVA
AILTON DA SILVA PINHEIRO
GILENO BALBINO DOS SANTOS
LUIZ JERÔNIMO ALVES COSTA
MARIA DE LOURDES RAMOS DA SILVA
LUIZ PAULO BORGES

Produtos:
• Execução do contrato n. 03/2011 com a empresa ECT para serviços postais.
• Execução do contrato n. 01/2012 com a empresa ECT para serviços de Sedex.
• Execução do contrato n. 02/2013 com a empresa ECT para serviços de malote.
• Prorrogação do contrato n. 03/2011 com a empresa ECT para serviços postais.
• Prorrogação do contrato n. 01/2012 com a empresa ECT para serviços de Sedex (3º termo aditivo).
• Prorrogação do contrato n. 02/2013 com a empresa ECT para serviços de malote (2º termo aditivo).

PROJETO P00220/2014 - GESTÃO DA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TIC 
ESPECÍFICAS PARA A UNIDADE DO IPEA NO RIO DE JANEIRO - 2015

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 é regulado pela Secretaria de Logística e Tec-
nologia 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: 
JORGE LUIS MORANDI
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Data de Início:
01/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
JORGE LUIS MORANDI
HENRIQUE COSTA CORREIA DA SILVA
MARIO CESAR SCHOSSLER BARBOZA
PAULO CESAR MARTINS

Produtos:
• Relatórios técnicos e de gestão: Termo de referência para contratação de Produtos ou ser-

viço de TIC.
• Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade alta): 

Renovação da licença de uso do programa Portable TROLL-Fiscalizado.
• Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade alta): 

Base de dados estatísticos - International Finacial Estatíticos - FMI - Fiscalizado.

PROJETO P00223/2014 - GESTÃO DE CONHECIMENTOS DE TIC/RJ - 2015

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 conhecimen-
tos 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: 
01/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
JORGE LUIS MORANDI
HENRIQUE COSTA CORREIA DA SILVA
MÁRIO CÉSAR SCHOSSLER BARBOZA

Produtos:
• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimentos 

e rotinas de trabalho: Procedimentos técnicos de TIC armazenados no ambiente COLABORE.
• Relatórios técnicos e de gestão: Relatórios e pareceres técnicos de TIC armazenados no 

ambiente COLABORE.
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• Cadastros atualizados (complexidade alta): Inventários de recursos de TIC.

PROJETO P00224/2014 - ATENDER AO USUÁRIO FINAL NAS DEPENDÊNCIAS DA 
UNIDADE DO IPEA NO RIO DE JANEIRO - 2015

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 estabe-
lecido em acordo de nível de serviço.

Coordenador:
HENRIQUE COSTA CORREIA DA SILVA

Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
HENRIQUE COSTA CORREIA DA SILVA
JORGE LUIS MORANDI
MÁRIO CÉSAR SCHOSSLER BARBOZA

Produtos:
• E-pedidos atendidos (complexidade baixa): Relatórios consolidados de média complexidade.
• E-pedidos atendidos (complexidade média): Relatórios consolidados de baixa complexidade.
• E-pedidos atendidos (complexidade alta): Relatórios consolidados de alta complexidade.
• Outros itens de Produtos - favor especificar: Relatórios de prazos e qualidade dos serviços 

de atendimento.

PROJETO P00225/2014 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA NA UNIDADE DO IPEA 
NO RIO DE JANEIRO - 2015

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 suporta toda a infraes-
trutura tecnológica do Ipea, 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.
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Coordenador: 
MÁRIO CÉSAR SCHOSSLER BARBOZA

Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
MÁRIO CÉSAR SCHOSSLER BARBOZA
HENRIQUE COSTA CORREIA DA SILVA
JORGE LUIS MORANDI

Produtos:
• Relatórios técnicos e de gestão: Infraestrutura elétrica de TIC monitorada.
• Relatórios técnicos e de gestão: Soluções de administração de rede avaliadas.
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade média): Infraestrutura de ativos de rede dis-

ponível.
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade média): Recursos interativos disponíveis (sites 

de colaboração e multimídia).
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Serviços de TI em produção (softwares 

básicos, armazenamento e/ou sistemas de informação).
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Serviços disponibilizados após teste e 

homologação ou aquisição (softwares básicos e/ou sistemas de informação).
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Softwares de sistema operacional e 

ferramentas de gerenciamento de serviços de rede disponíveis.
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Soluções de administração de rede im-

plantadas.
• E-pedidos atendidos (complexidade alta): Problemas de segundo nível resolvidos.
• Cadastros atualizados (complexidade alta): Cadastro de usuários da rede e de serviços in-

ternos e externos atualizados.

PROJETO P00226/2014 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NA 
UNIDADE DO IPEA NO RIO DE JANEIRO 2015

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 2000, e pela Instrução Normativa nº 01 do Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República, de 13 de junho 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 diretrizes da POSIC.

Coordenador: 
MÁRIO CÉSAR SCHOSSLER BARBOZA

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

Equipe:
MÁRIO CÉSAR SCHOSSLER BARBOZA
HENRIQUE COSTA CORREIA DA SILVA
JORGE LUIS MORANDI

Produtos:
• Planos, políticas e projetos: Políticas propostas e mecanismos de segurança da informação 

implantados.
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade baixa): Cópia e recuperação de dados executados.
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade média): Sistemas de segurança contra invasão 

e pragas virtuais funcionando (firewall, antivírus).
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Incidentes de segurança em redes de 

computadores tratados pela ETIR.
• Outros itens de Produtos - favor especificar: Incidentes de segurança tratados.

PROJETO P00237/2014 - AQUISIÇÕES DE GÊNEROS DE CONSUMO E MATERIAIS 
PERMANENTES PARA O IPEA/RJ - 2015

Objetivo: 
Realizar aquisições nos moldes das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002 e demais legislação perti-
nente por meio de processos de licitação, inexigibilidade, sistema de registro de preços e/ou dispensa 
de licitação, visando atender à demanda do Ipea/RJ por gêneros de consumo e materiais permanen-
tes necessários ao funcionamento da instituição.

Justificativa: 
Alguns gêneros de consumo, como material de expediente, café, água, produtos de limpeza e de in-
formática, entre outros, assim como materiais permanentes (cadeiras, armários etc.) são necessários 
ao funcionamento da instituição e viabilizam a realização de muitos outros processos dentro do Ipea, 
contribuindo deste modo para o alcance de sua missão institucional.

Metodologia: 
Atividades realizadas com base nas legislações específicas para aquisições da administração pública 
federal (Lei no 8.666/1993 e suas correlatas).

Coordenador:
ISABEL VIRGÍNIA DE ALENCAR PIRES

Data de Início:
05/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
ISABEL VIRGÍNIA DE ALENCAR PIRES
LUIZ JERÔNIMO ALVES COSTA
THAMIRES FERNANDES DA SILVA
MICHELE CANDIDO CALICCHIO VIANA
ARTHUR PESSANHA DA SILVA
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Produtos:
• Aquisição de gêneros de consumo (material de expediente, limpeza, copa e cozinha e infor-

mática) - pregão eletrônico.
• Aquisição de gêneros alimentícios (café torrado e moído, café em grãos, água e açúcar) - 

pregão eletrônico.

PROJETO P00241/2014 - PROJETO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA ANUAL 
ORÇAMENTÁRIA - RJ - 2016

Objetivo: 
Elabora planilha de recursos de dotação orçamentária para as despesas estimadas do ano 2016.

Justificativa: 
Apresentar plano de gastos junto a setorial contábil de Brasília, para inclusão na planilha orçamen-
tária do Ipea ao governo federal.

Coordenador:
ELIANA AZEVEDO PENNA

Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização: 
29/05/2015

Equipe:
JORGE ACACIO DE AZEVEDO SILVA
ELIANA AZEVEDO PENNA

Produtos:
• Elaboração da Proposta Orçamentária Anual: Elaboração de Proposta Orçamentária para 

2016.

PROJETO P00245/2014 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E BASES DE DADOS PARA O 
IPEA/RJ - EXERCÍCIO 2015

Objetivo:
Atender a demanda por assinaturas de periódicos eletrônicos e impressos e por bases de dados do 
Ipea/RJ durante o exercício 2015.

Justificativa: 
As informações a serem adquiridas nos periódicos eletrônicos e impressos e nas bases de dados são 
necessárias ao desenvolvimento das atividades inerentes ao funcionamento do Ipea/RJ, permitindo 
a perfeita execução de sua missão institucional.

Metodologia: 
Contratação mediante processos licitatórios, dispensa ou inexigibilidade de licitação ou ainda reno-
vações das assinaturas já existentes de periódicos eletrônicos e impressos e de bases de dados para 
atender as demandas por esses Produtos no Ipea/RJ no exercício de 2015.

Coordenador:
ISABEL VIRGÍNIA DE ALENCAR PIRES
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Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
ISABEL VIRGÍNIA DE ALENCAR PIRES
THAMIRES FERNANDES DA SILVA

Produtos:
• Renovação da assinatura do periódico Conjuntura Econômica - vigência: 01/01/2015 a 

30/06/2016.
• Renovação da assinatura da revista The Economist - vigência: 01/10/2015 a 30/09/2016. 
• Contratação de empresa para fornecimento e entrega de jornais (O Globo, Valor Econômico, 

Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo) para o exercício 2016.
• Renovação da assinatura da base de dados (CD-Rom) International Financial Statistics (IFS) 

- vigência: 01/04/2015 a 31/03/2016.
• Renovação da assinatura da revista The Economist e jornal Financial Times - vigência: 

01/08/2015 a 31/07/2016.

PROJETO P00249/2014 - AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DA COLETA 
SELETIVA SOLIDÁRIA DO IPEA/RJ - 2015

Objetivo: 
Acompanhar, implementar e monitorar as ações de recolhimento e destinação de resíduos sólidos 
recicláveis descartados nas dependências do Ipea/RJ para associação(ões) ou cooperativa(s) de ca-
tadores de materiais recicláveis.

Justificativa: 
A adequada destinação dos resíduos sólidos recicláveis descartados, conforme as disposições legais 
dos Decretos nº 5.940/2006 e nº 7.404/2010, e da Lei nº 12.305/2010, busca atender às diretrizes 
de gestão socioambientais estabelecidas pelo governo federal, bem como fortalecer a conscienti-
zação de servidores, especialmente na disseminação de mudanças em seus hábitos e costumes, de 
forma a evitar desperdícios de recursos ambientais e a estimular a adoção de práticas sustentáveis.

Metodologia: 
Acompanhamento das ações da coleta seletiva solidária por comissão especialmente designada 
por portaria. Seleção, mediante edital de chamamento público, de cooperativa (s) para realizar o 
recolhimento dos resíduos sólidos recicláveis nas dependências do Ipea/RJ. A seleção será feita pela 
Comissão Permanente de Licitação (CPL), em conjunto com a Comissão para Implementação da 
Coleta Seletiva Solidária. Orientação aos funcionários terceirizados da empresa de limpeza sobre o 
correto recolhimento dos resíduos recicláveis, conforme disposto na IN SLTI n. 02/2008.

Coordenador: 
ISABEL VIRGÍNIA DE ALENCAR PIRES

Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015
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Equipe:
ISABEL VIRGÍNIA DE ALENCAR PIRES
EDIMILSON DA SILVA
EDSON SOARES
MARIA FERNANDA MESQUITA PESSOA

Produtos:
• Execução do Termo de Compromisso n. 01/2014 com a Cooperativa Quitungo Cooperando 

e Reciclando o Rio Ltda., resultante do Convite n. 01/2013.
• Seleção de cooperativa (s)/ associação(ões) de catadores de material reciclável para o exer-

cício 2016.

PROJETO P00259/2014 - ELABORAÇÃO DE TRS E EDITAIS - RJ

Objetivo: 
Elaborar Plano de Trabalho, termos de referência e editais.

Justificativa: 
Atender às necessidades da instituição de contratação de serviços e de aquisição de material per-
manente e de consumo.

Metodologia: 
1) Elaborar Plano de Trabalho e termo de referência; 2) pesquisa de preços; 3) elaboração do edital; 
4) envio à procuradoria jurídica; 5) publicação e divulgação do edital; 6) sessão da licitação; 7) con-
tratação de serviço ou aquisição de material de consumo ou permanente; e 8) fiscalização.

Coordenador:
MARIA FERNANDA MESQUITA PESSOA

Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
MARIA FERNANDA MESQUITA PESSOA
ARTHUR PESSANHA DA SILVA

Produtos:
• Edital, termo de referência, Plano de Trabalho.

PROJETO P00260/2014 - PARTICIPAÇÃO EM SESSÕES PÚBLICAS DE LICITAÇÃO, SEJA 
COMO PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO, BEM COMO MEMBRO DE CPL. - RJ

Objetivo: 
Dotar a administração pública de recursos instrumentais para contratações e aquisições.

Justificativa: 
Atender à demanda de contratação de serviços e aquisição de produtos, essenciais ao suporte 
institucional.
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Metodologia: 
1) Abertura da sessão de licitação; 2) análise da adequabilidade das propostas; 3) etapa de lances; 
4) aceitação e habilitação; 5) julgamento de recursos, caso haja; e 6) adjudicação e homologação.

Coordenador: 
MARIA FERNANDA MESQUITA PESSOA

Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
MARIA FERNANDA MESQUITA PESSOA
ARTHUR PESSANHA DA SILVA

Produtos:
• Termo de homologação.

PROJETO P00261/2014 - FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - RJ 

Objetivo: 
Fiscalizar contratos. 

Justificativa: 
Atender à legislação.

Metodologia: 
Acompanhar a execução de contratos.

Coordenador:
MARIA FERNANDA MESQUITA PESSOA

Data de Início: 
19/12/2014 

Data de Finalização: 
19/12/2015

Equipe:
MARIA FERNANDA MESQUITA PESSOA
ARTHUR PESSANHA DA SILVA
CLEBER ALBERTO BARBOSA
ISABEL VIRGÍNIA DE ALENCAR PIRES
PAULO CESAR MARTINS
GILENO BALBINO DOS SANTOS
HENRIQUE COSTA CORREIA DA SILVA
EDSON SOARES
AILTON DA SILVA PINHEIRO

Produtos:
• Fiscalizar contratos Ipea/RJ.
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GABINETE

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, são especificados 
um conjunto de procedimentos para utilização da sala. Esses procedimentos, devidamente documen-
tados, 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; e 
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: 
31/08/2015

Equipe:
ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO
JOSÉ EDUARDO MALTA DE SA BRANDAO
MILENA KARLA SOARES CABRELLI
JOÃO MARIA DE OLIVEIRA
FÁBIO SCHIAVINATTO
RAIMUNDO DA ROCHA
GILMAR OLIVEIRA BRENTINI

Produtos:
• Equipamentos e serviços de TI (complexidade alta): Implantação da terceira fase da sala de 

sigilo (melhorias nos equipamentos de segurança e hardware).

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 
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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 15 anos na utilização de bases de dados para geração de indi-
cadores e demais pesquisas da instituição. 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 as pesquisas da casa e também para o 
público externo.

Metodologia: 
O projeto será todo executado em software livre, incluindo o banco de dados, a ferramenta de business 
intelligence e a ferramenta de apresentação de dados. O servidor para disponibilização das ferramentas 
também será com software livre. Inicialmente, serão prospectadas ferramentas para a disponibilização 
dos dados de forma amigável para os usuários, 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 disponibi-
lização 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: 
30/09/2015

Equipe:
ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO
JOSÉ EDUARDO MALTA DE SÁ BRANDÃO

Produtos:
• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-

tos e rotinas de trabalho: Ipea - Extrator de dados - Documentação técnica.
• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-

tos e rotinas de trabalho: Passos para inclusão de e publicação de cubos.
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): 
Dimensão da ocupação formal no turismo - anos disponíveis 2006 a 2013.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): 
Caracterização da ocupação formal no turismo - anos disponíveis 2012 e 2013.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): 
Caracterização da ocupação informal no turismo - anos disponíveis 2012 e 2013.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): 
Dimensão da ocupação do turismo (visão municipal) - anos disponíveis 2012 e 2013.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): 
Cadastro único - situação cadastral da família.
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• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): 
Cadastro único - domicílio.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): 
Cadastro único - detalhes da família.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): 
Cadastro único - pessoa.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): 
Cadastro único - pessoas com deficiência.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): 
Cadastro único - escolaridade.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): 
Cadastro único - trabalho e remuneração.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): 
Cadastro único - dados de famílias (formulários suplementares 1).

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): 
Cadastro único - dados de pessoas (formulários suplementares 2).

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): 
Cadastro único - pendências e ocorrências de família.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): 
Cadastro único - pendências e ocorrências de pessoas.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): 
Cadastro único - programa do Ministério das Cidades.

PROJETO P0019/2013 - IPEAGEO VERSÃO 2.0

Objetivo: 
Desenvolvimento da nova versão do software IpeaGEO. Essa nova versão trará uma série de melho-
rias 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 usuá-
rio 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 econo-
métricas são todas desenvolvidas por pesquisadores do Ipea. Dessa forma, pode-se incorporar ao 
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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 produ-
tividade.

Coordenador: 
ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO

Data de Início: 
01/06/2013 

Data de Finalização: 
30/06/2016

Equipe:
ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO

Produtos:
• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-

tos e rotinas de trabalho: Slides para o treinamento básico do IpeaGEO.
• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-

tos e rotinas de trabalho: Slides para o treinamento intermediário do IpeaGEO.
• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-

tos e rotinas de trabalho: Tutorial para a versão 2.1 do IpeaGEO.
• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-

tos e rotinas de trabalho: Slides para o treinamento básico do IpeaGEO versão 2.1.
• Manuais; tutoriais; recursos didáticos; documentação de processos, métodos, procedimen-

tos e rotinas de trabalho: Slides para o treinamento intermediário do IpeaGEO versão 2.1.
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): dis-
ponibilização dos dados do Finbra no IpeaGEO para acesso amigável por usuários em geral.

• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e Produtos correlatos (complexidade 
alta): Versão melhorada do IpeaGEO 2.0.

• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e Produtos correlatos (complexidade 
alta): Versão 2.1 do IpeaGEO para ser disponbilizada para donwload no site do Ipea.

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 manu-
seio por parte do cidadão permite ao mesmo uma efetiva análise e 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
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Data de Início: 
01/06/2012 

Data de Finalização: 
01/05/2018

Equipe:
ERIVELTON PIRES GUEDES

Produtos:
• Desenvolvimento de bases de dados PRIMÁRIAS desde que devidamente documentadas e 

depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta).
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta).

PROJETO P00021/2014 - SGI - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES

Objetivo: 
O SGI é o responsável pelo gerenciamento das bases de dados produzidas pelo Ipea e também por 
órgãos de governo e institutos de pesquisas nacionais ou internacionais. Seu objetivo é estabelecer 
governança sobre as bases de dados garantindo sua procedência e integridade e disponibilizá-las na 
rede assegurando transparência aos processos de acesso. Este gerenciamento se dá sobre as bases 
armazenadas no Ipea, e também, sobre as bases armazenadas em redes externas por meio de acesso 
remoto.

Justificativa: 
A criação do SGI foi motivada pelo ambiente anárquico existente antes de sua implementação. A 
absoluta falta de controles e transparência nos processos de acesso às bases de dados estatísticos 
geravam assimetria de informações entre os técnicos e enfraquecia o instituto nas negociações para 
obtenção de novas bases de dados juntos aos seus produtores repercutindo negativamente sobre a 
imagem do instituto.

Metodologia: 
Inicialmente foi realizado um inventário de bases de dados existentes no Ipea.
Identificadas essas bases procedeu-se a descrição (metadados) e organização por área de conhe-
cimento. O passo seguinte foi o desenvolvimento de um sistema que fosse capaz de disponibilizar 
funcionalidades que garantissem o gerenciamento e ao mesmo tempo um ambiente amigável de na-
vegação. Ao final desta etapa, o SGI passou a contar com quatro módulos distintos: o BBE, interface 
com os técnicos via intranet. Os demais três módulos são voltados para o gerenciamento e se confi-
guram no controle de acesso às bases restritas (dados identificados); controle de login para as bases 
de acesso remoto e para a geração de relatórios gerenciais. O projeto é de execução continuada.

Coordenador: 
FÁBIO SCHIAVINATTO

Data de Início: 
23/04/2014 

Data de Finalização: 
11/12/2015
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Equipe:
FÁBIO SCHIAVINATTO
RAIMUNDO DA ROCHA
SATIRO ITAPUAN GELENSKE FERREIRA E SILVA

Produtos:
• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 

documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Por-
tal de dados Bloomberg.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Por-
tal de dados Reuters Thomson-Reuters Data Stream Professional.

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): Ban-
co Multidimensional Estatístico (BME-IBGE).

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): ACT 
2014 Cadastro Empresa-Empregador (CEE-MTE).

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): ACT 
2014 Rais Identificada (RAIS_ID-MTE).

• Desenvolvimento ou obtenção de bases de dados SECUNDÁRIAS desde que devidamente 
documentadas e depositadas no repositório de dados ou sigilosas (complexidade alta): ACT 
2014 Caged Estatatístico (CAGED-MTE).

• Bases de dados disponibilizadas: Permanente prospecção de bases de dados estatísticos e 
adequado tratamento e descrição de metadados.

• Bases de dados internalizadas: Incorporação ao SGI.
• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e Produtos correlatos (complexidade mé-

dia): Desenvolvimento e gerenciamento do SGI.

PROJETO P00026/2014 - REPEC - RESEARCH PAPERS ECONOMICS

Objetivo:
Publicar os TDs do instituto no repositório de conhecimento internacional especializado em artigos 
econômicos e áreas científicas relacionadas denominado RePEc, criado e gerenciado pela Örebro 
University School of Business.

Justificativa:
Ampliar a visibilidade e o reconhecimento internacional do Ipea. Em aderência ao planejamento 
estratégico da instituição.

Metodologia:
O Ipea cadastrou-se no repositório em 2006. Foi desenvolvido uma “proc” para o cadastramento 
dos TDs em acordo com os parâmetros exigidos pelo gestor. A partir deste ponto, passou a publicar 
imediatamente no repositório os TDs após publicação no site do instituto.

Coordenador: 
FÁBIO SCHIAVINATTO

Data de Início: 
08/05/2014 
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Data de Finalização: 
08/05/2015

Equipe:
FÁBIO SCHIAVINATTO
SATIRO ITAPUAN GELENSKE FERREIRA E SILVA

Produtos:
• TD: Publicados de 1 à 1966.
• Organização ou edição de periódico do Ipea: Publicação da revista PPE.

PROJETO P00001/2015 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA NOVA 
POLÍTICA URUGUAIA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE CANNABIS SOBRE A 
SEGURANÇA NA ZONA DE FRONTEIRA

Objetivo:
Monitorar a percepção social da população na faixa de fronteira, em temas relativos à segurança e 
políticas sobre drogas; avaliar a percepção dos atores que compõem o sistema de justiça criminal na 
faixa de fronteira, em temas relativos à segurança e políticas de drogas; avaliar e monitorar os efeitos 
da nova política uruguaia de regulação do mercado de cannabis sobre os níveis de criminalidade 
e vitimização na faixa de fronteira; e dimensionar o mercado ilícito de drogas na faixa de fronteira.

Justificativa: 
Em 10 de dezembro de 2013, o Uruguai aprovou a Lei no 19.172, que regulou toda a cadeia de 
produção, distribuição e consumo de cannabis, tornando-se o único país do mundo a afastar-se inte-
gralmente do paradigma proibicionista. A entrada em vigor da nova legislação, em 10 de dezembro 
de 2014, certamente gerará importantes impactos internos e internacionais, ao apresentar uma 
alternativa ao modo como a questão vem sendo historicamente tratada.

Metodologia: 
O monitoramento da percepção social e da vitimização da população residente na faixa de fronteira 
será realizado por meio da aplicação, em quatro rodadas, anuais e sucessivas, de uma pesquisa 
domiciliar Ipea/SIPS. A avaliação das demais dimensões será realizada por meio de pesquisas únicas, 
em três momentos distintos.
Inicialmente, será avaliada a percepção de agentes de segurança e atores do sistema de justiça cri-
minal, para em um segundo momento avaliar-se os níveis de criminalidade em delitos de drogas e a 
estes associados. Ao final, será dimensionado o mercado ilícito de drogas na região.

Coordenador:
ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA

Data de Início: 
01/04/2015 

Data de Finalização: 
31/03/2017

Equipe:
ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA
ALEXANDRE SAMY DE CASTRO
DANILO SANTA CRUZ COELHO
MARIA PAULA GOMES DOS SANTOS
ROBERTO PASSOS NOGUEIRA
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Produtos:
• Relatório institucional (publicado com editorial): 1º Relatório analítico da pesquisa de per-

cepção social e vitimização.
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório analítico da pesquisa de percep-

ção dos atores do sistema de justiça criminal.
• ACT com Plano de Trabalho: ACT Ipea/Senad.
• ACT com Plano de Trabalho: ACT Ipea/UFPEL.
• ACT com Plano de Trabalho: ACT Ipea/Udelar.

PROJETO P00077/2015 - PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DA DIDES

Objetivo:
O respectivo projeto visa à reestruturação da Diretoria de Desenvolvimento Institucional (Dides) do 
Ipea, com o intuito de aglutinar as áreas de voltadas à gestão estratégica e de informações. Será 
criada uma assessoria composta por: gestão de base de dados e bases estatísticas (da Astec), gestão 
do conhecimento (da DVPPI/CG), gestão de projetos/processos/metas (DVPPI/escritório de projetos), 
gestão da biblioteca (Gabin/DVBIB) e gestão do arquivo central.

Justificativa: 
A nova área visa à integração entre as diversas áreas que trabalham com a consolidação de dados e 
disseminação das informações. Essa assessoria será uma área de inteligência dentro do Ipea.

Metodologia: 
Nova assessora com DAS 4 para início dos trabalhos. Reunião com as áreas envolvidas, mapeamento 
dos processos de trabalho (no biz agi) e proposição de estrutura ideal.

Coordenador: 
ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA

Data de Início:
01/07/2015 

Data de Finalização: 
01/07/2016

Equipe:
ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA
FÁBIO SCHIAVINATTO
FÁBIO FERREIRA BATISTA
VERUSKA DA SILVA COSTA
RAQUEL VIANA ROCHA
CLÁUDIA PAOLIELLO PALET
LUCIA REGINA PONTES LEMOS
MARCO AURÉLIO COSTA

Produtos:
• Processos de contratação, parcerias e concessão de bolsas e auxílios (complexidade alta): 

Bolsistas e assistentes de pesquisa.
• Mapeamento dos processos das áreas envolvidas.





AUDIN - AUDITORIA INTERNA
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APRESENTAÇÃO

A unidade de Auditoria Interna (Audin) do Ipea apresenta o Plano Anual de Atividades de Auditoria 
Interna (PAAINT), do qual constam as ações planejadas de controle, notadamente atividades regula-
res de monitoramento e procedimentos de auditoria específicos a serem executados em 2015.

A elaboração do PAAINT/2015 observou ao disposto pela Controladoria-Geral da União em 
seus normativos que regulam a matéria (Instruções Normativas no 7, de 29 de dezembro de 2006, e 
no 1, de 3 de janeiro de 2007 e alterações posteriores). 

O PAAINT 2015 contempla ações que a Audin considera relevantes para o fortalecimento, a ra-
cionalização e o aperfeiçoamento dos processos de gestão das unidades administrativas e finalísticas 
(de pesquisa) do Ipea. Com vistas ao alcance desse objetivo maior, além do próprio acompanhamen-
to e apoio orientativo à execução das ações pelos gestores, o referido plano prevê a realização de 
auditorias específicas de gestão de pessoas (projetos de capacitação), na área de gestão patrimonial 
(sistema de gestão do inventário), e de gestão de suprimento de bens e serviços por terceiros (con-
tratos administrativos por demanda ou continuados).

O planejamento contempla, também, as atividades administrativas e de gestão da própria 
unidade de auditoria, dentro da perspectiva de propiciar a participação dos servidores em eventos 
de capacitação, além de outras iniciativas com vistas a fortalecer a estrutura da própria unidade.  

O planejamento dos trabalhos de auditoria para o exercício de 2015, além de considerar as diretri-
zes e normas emanadas pela Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (CISET-SG/PR), 
da Secretaria Federal de Controle Interno (SFCI/CGU), foi elaborado com base em critérios consensual-
mente adotados em planejamentos de auditoria, mediante o exame e a comparação da materialidade, 
da criticidade e da relevância dos projetos e das ações passíveis de abordagem, além de ter considerado 
a capacidade técnica e operacional da Audin e os níveis de eficiência ou fragilidade dos controles inter-
nos apurados em exames anteriores, tanto por parte da Audin como de outras instâncias externas de 
controle (Ciset, TCU etc).  
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PROJETOS

PROJETO P00105/2015 - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - 
PAAINT 2015

Objetivo:
Executar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAAINT de 2015. 

Justificativa:
Atendimento à Instrução Normativa CGU no 07/2006.

Metodologia:
Conforme previsto na IN CGU 07/2006 e legislação complementar.

Coordenador:
JOSÉ SEBASTIÃO CHAVES DOS SANTOS

Data de Início: 
01/01/2015 

Data de Finalização:
31/12/2015

Equipe:
JOSÉ SEBASTIÃO CHAVES DOS SANTOS
QUEISE LEOCÁDIA CARVALHO MANDIM

Produtos:
• Relatório institucional (publicado com editorial): Monitoramento do cumprimento, pela 

administração, das recomendações e orientações expedidas pela Audin, bem como pelos 
órgãos de controle (Ciset/PR, CGU e TCU).

• Relatório institucional (publicado com editorial): Auditoria em processo de contratação de 
projeto custeado por Organismo Internacional.

• Relatório institucional (publicado com editorial): Auditoria em contrato para prestação de 
serviços relativos a eventos externos ou internos.

• Relatório institucional (publicado com editorial): Auditoria em contrato de terceirização 
firmado pelo Ipea.

PROJETO P00119/2015 - MONITORAMENTO E ORIENTAÇÕES À GESTÃO

Objetivo:
Acompanhar o cumprimento pela administração, das recomendações e orientações pela Audin, bem 
como pelos órgãos de controle (Ciset/PR, CGU e TCU), prestando assistência ao gestor sempre que 
demandado.

Justificativa:
Atendimento parcial ou eventual descumprimento de recomendações feitas pelos órgãos externos 
de controle e pela Audin, previstas não em planos de previdências, o que pode ocasionar a aplicação 
de sanções aos responsáveis pelo não cumprimento das referidas decisões e determinações.
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Metodologia:
Monitorar as justificativas ou medidas adotadas para sanear falhas apontadas em relatórios de au-
ditoria e outros documentos dos órgãos de controle e da Audin, buscando soluções junto às áreas 
envolvidas com vistas a solucioná-las utilizando-se de iniciativas de caráter educativo e de conscien-
tização por meio de visitas e atendimentos via e-mail ou telefônicos, sugerindo iniciativas de modo 
a evitar que esses problemas voltem a ocorrer.

Coordenador: 
QUEISE LEOCÁDIA CARVALHO MANDIM

Data de Início: 
26/08/2015 

Data de Finalização: 
26/08/2016

Equipe:
LUANDA VIEIRA DA SILVA LUSTOSA
JOSÉ SEBASTIÃO CHAVES DOS SANTOS
QUEISE LEOCÁDIA CARVALHO MANDIM

Produtos:
• Manter atualizados as informações relativas ao acatamento de recomendações da Audin, 

da Ciset e do TCU.
• Resposta de memorandos de monitoramento recebidos pela Audin.



OUVID – OUVIDORIA
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APRESENTAÇÃO

Instância de promoção e defesa de direitos, bem como de participação e controle social da res publica, 
a Ouvidoria do Ipea, ao longo de mais de uma década de existência, vem atuando na mediação das re-
lações entre os cidadãos e o núcleo gestor do instituto. Lócus privilegiado de ausculta sobre a eficiência, 
a eficácia e a efetividade da ação institucional, assume papel estratégico na identificação de janelas de 
oportunidade para o aperfeiçoamento do Ipea.

Ao elaborar e divulgar o seu programa de trabalho, a Ouvidoria do Ipea não apenas institui um 
direcionador para suas ações, mas, sobretudo, atende aos requisitos de transparência da administra-
ção pública e, ao mesmo tempo, estabelece um compromisso com a sociedade brasileira em torno 
da realização das ações propostas.

Nesse contexto, além das atividades regulares de tratamento das manifestações recebidas, de 
gestão das questões relacionadas à Lei de Acesso à Informação1 e à Lei do Conflito de Interesses,2 
ganham relevo os projetos concernentes à produção e disseminação de conhecimentos sobre temas 
que circunscrevem a atuação das ouvidorias no Brasil. Por fim, destaque para a publicação de rela-
tório com a síntese das atividades e resultados auferidos em 2014, além dos resultados de pesquisa 
que buscou aferir a qualidade do atendimento prestado pela Ouvidoria ao cidadão

1. Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.
2. Lei no 12.813, de 16 de maio de 2013.
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PROJETOS

PROJETO P000369/2013 - PUBLICAR LIVRO EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA 
OUVIDORIA DO IPEA

Objetivo: 
Publicar o livro 10 Anos da Ouvidoria do Ipea: reflexões sobre ouvidorias públicas brasileiras 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: 
Ao longo de sua existência, a Ouvidoria tem buscado, por meio de uma ação pautada em autonomia, 
independência e transparência, mediar as relações entre os cidadãos e gestão do Ipea. Em comemo-
ração aos seus 10 anos, decidiu-se pela publicação de livro, reunindo contribuições de estudiosos em 
temas que circunscrevem a ação das ouvidorias públicas no Brasil. Espera-se que a obra contribua para 
reflexões e ações com vistas ao aperfeiçoamento desses institutos em prol da sociedade brasileira.

Metodologia: 
A obra reunirá contribuições teórico-empíricas sobre temas relacionados à atuação das ouvidorias 
públicas brasileiras sob a forma de artigos.

Coordenador: 
RONALD DO AMARAL MENEZES

Data de Início: 
30/10/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
RONALD DO AMARAL MENEZES

Produtos:
• Organização ou edição de livro (por volume): Livro em comemoração aos 10 anos da 

Ouvidoria do Ipea.

PROJETO P000371/2013 - 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 ouvido-
rias 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 pri-
vadas no Brasil e em nível mundial.
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Coordenador:
RONALD DO AMARAL MENEZES

Data de Início:
06/01/2014 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
RONALD DO AMARAL MENEZES

Produtos:
• TD Discutindo a questão das ouvidorias públicas e privadas, suas similaridades e diferenças 

no contexto brasileiro e internacional.
• Artigo em periódico Qualis B1, B2: Artigo para revista, comparando os institutos de ouvidorias 

públicas e privadas no Brasil e no mundo.
• Preparação de ACT ou TC celebrado pelo Ipea: Acordo de Cooperação Técnica com a PUC-Rio.

PROJETO P00229/2014 - PUBLICAR O RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO 
IPEA EM 2014

Objetivo:
Elaborar e publicar relatório com a síntese das atividades e resultados auferidos pela Ouvidoria do 
Ipea em 2014.

Justificativa:
O relatório de atividades tem por objetivo apresentar o resultado das ações empreendidas pela Ou-
vidoria do Ipea ao longo do período, permitindo que seus destinatários possam determinar o grau de 
realização em relação ao previsto no programa de trabalho. Sua divulgação atende aos requisitos de 
transparência da administração pública.

Metodologia:
O relatório de atividades buscará retratar a ação empreendida pela ouvidoria no recebimento e 
tratamento de manifestações, na gestão da LAI e da Lei do Conflito de Interesses, na produção de 
conhecimentos e na articulação com outros institutos de participação social.

Coordenador:
RONALD DO AMARAL MENEZES

Data de Início: 
19/01/2015 

Data de Finalização:
15/05/2015

Equipe:
RONALD DO AMARAL MENEZES
MARIA DO SOCORRO ELIAS DE MENESES

Produtos:
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório de Atividades da Ouvidoria do 

Ipea em 2014.
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PROJETO P00230/2014 - REALIZAR PESQUISA DE SATISFAÇÃO DA OUVIDORIA EM 2014

Objetivo:
Apresentar os resultados da pesquisa que busca aferir a qualidade do atendimento prestado pela 
Ouvidoria do Ipea ao cidadão.

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 2014 e convidá-los a responder questio-
nário 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: 
05/01/2015 

Data de Finalização: 
30/06/2015

Equipe:
RONALD DO AMARAL MENEZES
MARIA DO SOCORRO ELIAS DE MENESES

Produtos:
• Relatório da Pesquisa de Satisfação da Ouvidoria do Ipea de 2014.
• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade baixa): 

Formulário eletrônico para avaliar a satisfação quanto à qualidade dos serviços prestados pela 
Ouvidoria do Ipea em 2014.

PROJETO P00040/2015 - REALIZAR ESTUDOS SOBRE OUVIDORIAS PÚBLICAS, 
AUTONOMIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

Objetivo:
Realizar estudos e pesquisas sobre questões concernentes às ouvidorias públicas com foco nos as-
pectos que lhes assegurem autonomia de ação.

Justificativa:
As ouvidorias públicas podem ser entendidas como unidades administrativas de controle e parti-
cipação social, responsáveis pelo tratamento das reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e 
elogios relativos às políticas e aos serviços públicos, prestados sob qualquer forma ou regime, com 
vistas ao aprimoramento da gestão pública. O projeto objetiva estudar as questões que envolvem a 
autonomia de ação desses institutos para que, efetivamente, cumpram o papel que deles se espera.

Metodologia:
Investigar as questões que circunscrevem os aspectos de autonomia no âmbito das ouvidorias públi-
cas brasileiras, a partir da análise da realidade desses institutos.

Coordenador:
RONALD DO AMARAL MENEZES
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Data de Início: 
01/09/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
RONALD DO AMARAL MENEZES

Produtos:
• Texto para Discussão sobre ouvidoria pública e autonomia.

PROJETO P00041/2015 - DESENVOLVER AÇÕES NO ÂMBITO DA COOPERAÇÃO COM A 
CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Objetivo:
Instituir ações conjuntas que assegurem a realização de estudos e pesquisas de interesse mútuo, 
principalmente a respeito de temas concernentes à temática de controle interno das contas públicas 
distritais, especialmente visando à produção de informações e ao aprofundamento do conhecimento 
relativos às ouvidorias públicas do Distrito Federal.

Justificativa:
A celebração de cooperação com a CGDF será fundamental para o aprofundamento do conhecimen-
to sobre a realidade das ouvidorias distritais e, consequentemente, para reflexões e ações com vistas 
ao seu aperfeiçoamento, bem como o da própria gestão pública, em benefício dos cidadãos.

Metodologia:
Elaboração do formulário eletrônico, submissão da pesquisa, análise dos resultados e elaboração de 
relatório.

Coordenador:
RONALD DO AMARAL MENEZES

Data de Início: 
23/02/2015 

Data de Finalização: 
31/12/2015

Equipe:
RONALD DO AMARAL MENEZES
RENATO LOES MOREIRA

Produtos:
• Relatório institucional (publicado com editorial): Relatório de Pesquisa do Projeto Coleta 

OGDF 2015.
• Base de dados Coleta OGDF 2015.
• Sistemas de informação, aplicativos, portais, sítios e produtos correlatos (complexidade bai-

xa): Formulário Eletrônico do Coleta OGDF 2015.
• ACT com Plano de Trabalho: Acordo de Cooperação Técnica Ipea - CGDF.
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APRESENTAÇÃO

Além do assessoramento jurídico direto e imediato ao presidente e aos órgãos da estrutura regi-
mental do Ipea, compete à Procuradoria do Ipea prestar consultoria quanto à legalidade dos atos 
administrativos praticados pelos gestores do Ipea, exercer a representação extrajudicial e judicial da 
fundação naquilo que não for avocado ou não for afeto a outros órgãos de execução da Procura-
doria-Geral Federal (PGF), bem como atuar na composição administrativa preventiva na Câmara de 
Conciliação da Administração Pública Federal (CCAF).

Entre outras atividades, merecem destaque as minutas de editais de licitação e contratos, bem 
como dos respectivos aditivos, além dos termos de celebração e alteração de convênios, termos de 
execução descentralizada, acordos de cooperação técnica e demais congêneres, além das outras 
consultas rotineiramente formuladas pelos diversos setores do Ipea, versando sobre os mais variados 
temas, por exemplo, assuntos relativos a pessoal, patrocínios e celebrações de parcerias.

No que tange à política desenvolvida pela PGF, de migração das atividades de contencioso aos 
seus órgãos de execução, permanece nesta especializada o dever de instruir e informar os processos 
correspondentes, a fim de dotar a representação judicial do Ipea dos elementos necessários à defesa.

Atualmente, a Procuradoria Federal/Ipea conta com um quadro de quatro procuradores fede-
rais, sendo que, em termos estruturais, é composta por um procurador-chefe e duas divisões especia-
lizadas, de licitações e contratos e de assuntos jurídicos institucionais.

No que se refere às perspectivas de projetos para 2015-2016, há, em paralelo à execução das 
atividades ordinárias já destacadas, a intenção de atuarmos em ações relevantes e prioritárias para 
o Ipea, após diagnóstico realizado conjuntamente com as diretorias.

Nesse sentido, pretende-se elaborar, em atuação conjunta com a administração, minutas-
-padrão dos principais e mais rotineiros ajustes celebrados pelo Ipea, a exemplo dos acordos de 
cooperação técnica e termos de execução descentralizada, entre outros, check-lists, que facilitam a 
instrução dos processos administrativos, além de compilar as normatizações existentes no Ipea sobre 
os mais variados temas, discuti-las com a administração, avaliar quais delas estão atualizadas com 
os termos da legislação de regência e, sendo o caso, sugerir a revogação daquelas que se tornaram 
obsoletas para que sejam substituídas por outras que contemplem adequadamente o alcance jurí-
dico apropriado. 

Além disso, pretende-se promover um assessoramento jurídico próximo e efetivo, em todos os 
níveis, canais e ferramentas, à administração, de modo a garantir ao gestor segurança na tomada de 
suas decisões, com base na legalidade e no interesse público, que devem nortear suas ações.
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