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O Ipea 

 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) é uma fundação pública federal vinculada 

ao Ministério da Economia. Suas atividades de pesquisa fornecem suporte técnico e 

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

programas de desenvolvimento brasileiros. Os trabalhos do Ipea são disponibilizados para a 

sociedade por meio de inúmeras e regulares publicações eletrônicas e impressas, além das redes 

sociais. 

 

Missão 

"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."  

 

Visão 

“A Instituição de Estado que influencia, de maneira decisiva, as políticas públicas essenciais ao 

Desenvolvimento” 

 

Valores 

 Diversidade de visões 

 Isenção e imparcialidade 

 Excelência técnica 

 Criatividade e inovação 

 Valorização das pessoas 

 

 

 



Objetivos 

Finalísticos 

 Avaliar e propor políticas públicas e programas essenciais ao desenvolvimento do país 

 Formular estudos prospectivos para orientar estratégias de desenvolvimento de médio e 

longo prazo 

 Assessorar o Estado na melhoria da qualidade de suas decisões 

 Contribuir para a qualificação do debate público quanto aos rumos do desenvolvimento 

do país e da ação do Estado 

Gestão 

 Assegurar produtividade com qualidade e quantitativo adequado de servidores 

 Garantir confiabilidade, agilidade e efetividade aos processos e sistemas de gestão 

 Fortalecer e articular a comunicação externa e interna 

 Garantir foco e sinergia ao Plano de Trabalho 

Estrutura Organizacional 

 

 



Apresentação 

O Ipea manteve trajetória de superação das suas metas institucionais em 2019, 

alcançando resultado de 99,9%. Tal desempenho foi possível pelo alinhamento de seu Plano de 

Trabalho às diretrizes da nova gestão federal e por articular-se com os diversos órgãos da 

Administração Pública, em especial com o Ministério da Economia.   

O Plano de Trabalho definido para o novo período – 2020 – preserva a estratégia 

institucional do Ipea de se consolidar como a mais qualificada referência científica no 

desenvolvimento de estudos e pesquisas voltados para o desenvolvimento do Estado brasileiro 

e do bem-estar da sua sociedade.    

 Para tal, torna-se fundamental o estabelecimento de acordos de cooperação técnica com 

entes estatais da administração direta e indireta no âmbito do Poder Executivo e com os poderes 

Legislativo e Judiciário, além da comunidade científica e a própria sociedade. 

  O principal resultado esperado pela execução do Plano é o aperfeiçoamento dos 

processos de avaliação e formulação de políticas públicas e de assessoramento governamental 

possibilitando a definição de um planejamento estratégico de longo prazo para o país. 

Desta forma, o Ipea estará cumprindo sua missão institucional e por mais um período 

contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.  

O Plano de Trabalho será revisado e incrementado sistematicamente ao longo do 

exercício conforme as exigências se apresentarem de forma a lhe conferir r a máxima 

efetividade possível ao desenvolvimento das suas atribuições institucionais. 
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PLANO DE TRABALHO 2020 

 Presidência 

 Assessoria de Planejamento e Articulação Institucional - ASPLA 

Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 

DATA 

DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P00014/2017 
Assessoramento 

Estratégico 

Estruturar capacidade e 

expertise para o 

desenvolvimento das 

seguintes atividades: (1) 

acompanhamento do 

ambiente interno, (2) 

monitoramento do 

ambiente externo - 

análise de stakeholders, 

e (3) gestão de riscos. 

Dez/2016 Ago/2020 

 

 Assessoria Técnica – ASTEC 

Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 

DATA 

DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P0044/2013 

Avaliação da nova 

Lei de Falências e 

Recuperação de 

Empresas 

Avaliar as condições 

de acesso e propor 

indicadores para o 

diagnóstico e 

avaliação do sistema 

de justiça 

Jan/2014 Dez/2020 



P00071/2018 

Avaliação de 

impacto do 

Programa Brasil 

Mais Produtivo 

Avaliar o impacto do 

programa Brasil 

Mais Produtivo - 

B+P - na produção, 

uso de insumos e 

produtividade das 

empresas atendidas 

Fev/2018 Jan/2020 

P000384/2013 

IpeaJus: 

construção e 

desenvolvimento 

de um serviço 

interno de 

informações 

relativas à 

estrutura e o 

desempenho do 

Sistema de Justiça 

no Brasil 

Construção, 

desenvolvimento e 

manutenção de um 

serviço interno de 

informações sobre o 

Sistema de Justiça no 

Brasil, que 

compreende, o Poder 

Judiciário, 

Defensoria Pública, 

Ministério Público e 

Advocacia, com a 

finalidade de 

subsidiar pesquisas 

em diversas áreas da 

competência do 

instituto 

Abr/2013 Jun/2021 

P00053/2017 
Ipeadata 2.0: novo 

site 

Tornar o Portal 

Ipeadata mais atual, 

melhorando a 

usabilidade, 

documentação e 

qualidade das séries: 

framework moderno; 

separação de bnco 

por API; site 

Nov/2016 Dez/2020 



hashfull; controle de 

versão (github); 

integração contínua; 

ferramenta de busca; 

menor proliferação 

vertical de séries; 

novos metadados 

(requisitos da API) e; 

script gerador de 

cada série no github" 

P00168/2016 IpeaData-Lab 

Laboratório dados 

que atua nas áreas 

manipulação e 

integração de bases 

de dados, 

especialmente 

registros 

administrativos: 

mapeamento do 

universo de bases de 

dados; 

documentação e 

avaliação da 

qualidade das bases; 

obtenção e carga dos 

dados; 

desenvolvimento de 

metodologias de 

integração destes 

dados; criação de 

uma base integrada 

para subsidiar 

avaliações de 

Set/2016 Dez/2020 



políticas públicas e; 

realizar avaliações de 

políticas públicas 

 

 Assessoria de Imprensa e Comunicação – ASCOM 

Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 

DATA 

DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P00058/2019 

Política de 

Comunicação do 

Ipea 

A Ascom do Ipea 

atua no sentido de 

estabelecer e 

ampliar canais de 

comunicação do 

Instituto com seus 

públicos de 

interesse. Nesse 

sentido, constatou-

se ser 

imprescindível a 

construção e a 

implementação de 

uma Política de 

Comunicação. 

 

Mai/2019 Jun/2020 

  

 DIMAC - Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas 

Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 

DATA 

DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P00068/2014 

Acompanhamento 

e análise das 

finanças públicas 

Viabilizar a 

implementação de 

um projeto de 

acompanhamento e 

Jul/2014 Dez/2020 



em alta 

frequência 

análise sistemáticos 

das Finanças 

Públicas e da 

Política Fiscal 

Brasileira 

P00051/2017 

Mapa do 

Emprego Público 

do Brasil 

Produzir 

estimativas e 

conjuntos de micro 

dados sobre o 

emprego público 

por ente federado a 

partir dos dados da 

RAIS 

Jun/2017 Jul/2021 

P000238/2013 

Estudos do 

Mercado de 

Trabalho 

Decompor a 

flutuação da taxa 

de desemprego 

determinando a 

importância 

relativa das 

contratações/demis

sões/procura de 

emprego e prever 

de forma não 

condicional o 

desemprego futuro, 

dada a 

probabilidade de 

pertinência e de 

transição de 

estados atual. 

Abr/2014 Dez/2020 

P00016/2019 
Revisão dos 

estudos de 

Estudo da evolução 

temporal dos 

determinantes 

Jul/2019 Mar/2020 



poupança com a 

POF 2015/2016 

demográficos e 

socioeconômicos 

da taxa de 

poupança das 

famílias brasileiras 

P00093/2017 

Acompanhamento 

e análise do 

crédito no Brasil 

Acompanhar a 

evolução do 

mercado de crédito 

no Brasil no 

período recente e 

analisar os 

impactos 

macroeconômicos 

do crédito no 

Brasil, em especial 

nos impactos sobre 

a renda per capita e 

a produtividade 

total dos fatores 

Fev/2017 Dez/2020 

P000152/2013 

Análise da 

Política 

Macroeconômica 

Desenvolver uma 

metodologia que 

permita avaliar a 

“orientação da 

política fiscal 

(fiscal policy 

stance); 

desenvolver uma 

metodologia que 

permita avaliar a 

“orientação da 

política monetária” 

(“monetary policy 

stance”) e; 

Abr/2015 Dez/2020 



Analisar a 

interação entre as 

políticas fiscal e 

monetária 

P00122/2017 Brasil - 200 anos 

Revisitar a história 

econômica do 

Brasil para oferecer 

novas evidências e 

interpretações do 

processo de 

desenvolvimento 

econômico 

brasileiro nos 

Séculos XIX e XX. 

Os temas básicos 

das pesquisas são 

custos de 

transporte, 

barreiras ao 

comércio e suas 

implicações para o 

crescimento, 

eficiência e 

equidade espacial 

da economia 

brasileira no longo 

prazo 

Mar/2017 Dez/2020 

P00008/2019 

Estimação de 

modelos DSGE 

para a economia 

brasileira 

Construir e 

operacionalizar 

modelos DSGE 

(Dinâmico 

Estocástico de 

Equilíbrio Geral) 

Jan/2019 Dez/2020 



para a realização 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 

econômica sobre a 

evolução das 

principais variáveis 

macroeconômicas 

P00099/2018 

Indicadores 

judiciais para o 

mercado de 

crédito 

Construção e 

desenvolvimento 

de um serviço 

interno de 

informações 

relativas à estrutura 

e o desempenho do 

Sistema de Justiça 

no Brasil - IpeaJus, 

com foco no 

subsídio direto às 

pesquisas da 

DIMAC nas áreas 

de previsão e 

análise 

macroeconômica 

Jul/2018 Jul/2020 



P00088/2017 

Modelos DSGE 

com equilíbrio 

múltiplos para a 

economia 

brasileira 

Investigar questões 

relacionadas à 

macroeconomia 

brasileira 

utilizando a 

modelagem DSGE 

Ago/2017 Dez/2020 

P00101/2018 

Previsão e análise 

macroeconômica 

com “machine 

learning" 

Desenho de 

modelos de 

previsões mais 

eficientes que 

combinem técnicas 

de machine 

learning com a 

introdução de 

variáveis que 

ajudem a melhorar 

o desempenho das 

previsões 

Jul/2018 Dez/2020 

P00079/2017 

Cálculo da renda 

interna bruta real 

para o Brasil 

"Calcular a renda 

interna bruta real 

(RIBR) para o 

Brasil, de 1948 até 

o ano mais recente 

par ao qual 

existirem contas 

nacionais 

Fev/2017 Dez/2020 

P000252/2013 

Estoque de capital 

da economia 

brasileira 

Revisão 

metodológica e 

atualização das 

estimativas 

macroeconômicas 

do estoque de 

capital na 

Jan/2014 Jul/2020 



economia 

brasileira, 1940-

2010, publicadas 

no Ipeadata 

P00021/2019 

Indicadores 

mensais de 

atividade 

econômica 

Construção de 

indicadores 

relacionados à 

atividade 

econômica 

Jan/2019 Mar/2020 

P00031/2015 

Índice de custos 

na área de 

Tecnologia da 

Informação – TI 

Desenvolvimento 

de índice ou pacote 

de índices que 

permitam análise 

efetiva da evolução 

dos custos na área 

de TI 

Abr/2015 Dez/2020 

P00055/2017 
Ipeadata: revisão 

de conteúdo 

Obter um 

diagnóstico da 

qualidade dos 

dados do Ipeadata e 

contribuir para a 

solução dos 

problemas 

encontrados. Isto é, 

serão buscadas 

inconsistências 

como quebras 

estruturais e 

outliers, séries 

desencadeadas da 

mesma variável, 

compatibilidade 

com as definições 

Jul/2017 Dez/2021 



das contas 

nacionais (no caso 

de séries 

macroeconômicas) 

e compatibilidade 

de agregações 

espaciais (no caso 

se séries regionais) 

P00019/2014 

Modelo de 

projeções 

macroeconômicas 

e previdenciárias 

de médio e longo 

prazo 

Construir e 

operacionalizar 

modelos 

econômicos que 

permitam fazer 

projeções 

macroeconômicas e 

previdenciárias de 

médio e longo 

prazo 

Abr/2014 Dez/2023 

P000227/2013 

Acompanhamento 

da conjuntura 

econômica 

brasileira 

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 

Jan/14 Dez/21 



políticas 

macroeconômicas e 

identificar questões 

macroeconômicos 

que demandem 

estudos e pesquisas 

mais aprofundados 

por parte da 

DIMAC. 

P000261/2013 

Modelagem da 

economia 

brasileira em 

moldes DSGE 

Construir e 

operacionalizar 

modelos DSGE 

(“Dinâmico 

Estocástico de 

Equilíbrio Geral”) 

para a realização 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 

econômica sobre a 

evolução das 

principais variáveis 

macroeconômicas. 

Ago/13 Dez/20 



P00136/2018 

Economia 

brasileira: relatos 

e interpretações 

da análise de 

conjuntura no 

Ipea 

Dar continuidade 

ao trabalho que 

resultou no livro 

"Economia 

brasileira no 

período 1987-2013: 

Relatos e 

interpretações da 

análise de 

conjuntura no 

Ipea", cobrindo o 

período posterior a 

2013. 

Dez/18 Dez/20 

P00038/2019 

Realização de 

avaliações e 

proposições de 

programas 

governamentais, 

no âmbito do 

Plano Plurianual - 

PPA (DIMAC) 

Dar apoio ao órgão 

e aos Ministérios 

relacionados. 

Jan/19 Jul/20 

P00047/2019 

Labor supply 

repsonses to 

pension reform: 

evidence from 

Brazil 

Este trabalho 

objetiva estudar os 

impactos da Lei 

13.183/2015, 

conhecida como 

Regra 85/95 

Progressiva, para 

as decisões de 

oferta de trabalho 

dos trabalhadores. 

Jan/19 Fev/20 

P00053/2019 
Análise do 

Financiamento ao 

Avaliar a atual 

estrutura de 
Mar/19 Abr/20 



Setor 

Agropecuário no 

Brasil 

financiamento do 

setor agropecuário, 

a partir de seus 

instrumentos 

creditícios, 

securitários e 

mobiliários, 

identificar suas 

distorções e sua 

efetividade sobre 

os resultados do 

setor. 

P00076/2019 

Cenários e 

projeções de 

variáveis e 

parâmetros 

necessários ao 

planejamento de 

investimentos em 

infraestrutura 

Aprimorar as 

metodologias de 

planejamento de 

longo prazo da 

infraestrutura, o 

que envolve 

discutir cenários 

críticos à demanda 

e à oferta de 

infraestrutura, 

elaborar projeções 

de variáveis 

econômicas 

relevantes, avaliar 

os efeitos indutivos 

dos investimentos 

em infraestrutura 

na economia, 

catalogar e calibrar 

parâmetros 

socioeconômicos 

Jun/19 Dez/23 



necessários à 

priorização dos 

projetos, e 

identificar e avaliar 

as boas práticas de 

planejamento, 

financiamento e 

regulatórios mais 

adequadas a 

provisão de 

infraestrutura 

P00104/2019 

Indicadores Ipea 

de Hiato do 

Produto 

Estimar o hiato do 

produto brasileiro 

para o trimestre. 

Jan/18 Dez/20 

 

 DISET - Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação 

Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 

DATA 

DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P0098/2013 

Subsídios para as 

Diretrizes de 

Implantação da 

Central de 

Compras do 

Ministério do 

Planejamento 

Contribuir para o 

desenho de agência 

da Central de 

Compras de modo 

a maximizar 

objetivos de 

políticas públicas, 

tais como o 

fortalecimento do 

Estado e do seu 

poder de compra, a 

racionalização de 

Jan/14 Jun/20 



gastos públicos, o 

desenvolvimento 

regional, 

sustentabilidade, 

inovação e fomento 

a micro e pequenas 

empresas. 

P000109/201

3 

A 

Regulamentação 

dos Programas de 

Adesão a 

Tratamento pela 

CMED 

Suporte à decisão 

da Câmara de 

Regulação do 

Mercado de 

Medicamentos 

(CMED) sobre a 

regulamentação 

dos programas de 

adesão a 

tratamento, 

conforme previsto 

na Resolução da 

Diretoria Colegiada 

da Anvisa (RDC) 

96/2008, Art. 46. 

Em particular: 

Rever literatura 

econômica e de 

marketing sobre 

prescrição médica, 

adesão a 

tratamento, captura 

e estratégias de 

ciclo de vida 

farmacêutico para 

analisar os 

Jan/14 Jun/20 



programas de 

adesão a tratamento 

submetidos à 

CMED; propor 

minuta de 

resolução da 

CMED. 

P00028/2015 

Modelo dinâmico 

de simulação 

aplicado as 

finanças públicas 

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. 

Mar/15 Dez/21 

P00132/2015 

Estudos de 

Inovação, 

Regulação e 

Infraestrutura. 

Projeto que 

aglutina esforços 

de pesquisa da 

Diset. 

Jan/14 Dez/20 

P00123/2016 

Tópicos em 

defesa da 

concorrência 

O presente projeto 

tem por objeto o 

estabelecimento de 

parceria entre 

CADE e o IPEA, 

visando estabelecer 

parceria para 

eventos conjuntos, 

publicações e 

estudos 

concernentes às 

Ago/16 Dez/21 



revisões de atos de 

concentração, 

condutas 

unilaterais, 

avaliações ex-post 

e a questão da 

detecção e 

identificação de 

cartéis em 

licitações. Quanto 

ao TED firmado 

com o FDD, 

objetiva-se 

resenhar e/ou 

desenvolver 

ferramentas para 

agilizar a detecção 

de cartéis e 

quantificar seus 

danos. 

 

 

P00111/2017 

Tecnologias da 

informação e 

comunicação. 

Processo SEI nº 

03001.004680/201

7-75. Acordo de 

Cooperação Ipea-

NIC.br. 

 

O acordo tem por 

objeto a mútua 

cooperação entre as 

partes, pela qual o 

IPEA poderá ter 

Out/17 Dez/22 



acesso às bases de 

microdados das 

Pesquisas sobre o 

uso das 

Tecnologias de 

Informação e 

Comunicação no 

Brasil, a fim de 

realizar estudos 

sobre Tecnologias 

da Informação e 

Comunicação, e o 

NIC.br terá acesso 

a todos resultados 

de pesquisas 

desenvolvidos pelo 

IPEA a partir 

destes microdados. 

P00106/2018 

Infraestrutura de 

Transporte e 

Logística 

O objetivo é 

identificar e 

aprimorar 

metodologias para 

avaliar os efeitos 

dos investimentos 

públicos e privados 

em infraestrutura 

de transporte e 

logística sob os 

aspetos 

socioeconômicos, 

de forma a 

subsidiar no 

desenvolvimento 

Nov-18 Nov-20 



dos sistemas de 

informações e no 

planejamento do 

setor de transportes 

P00035/2019 

Alfabetismo 

funcional e digital 

e o futuro do 

trabalho 

Desenvolver 

pesquisas a partir 

dos microdados das 

Pesquisas sobre o 

Indicador de 

Alfabetismo 

Funcional a fim de 

realizar estudos 

sobre qualificação 

profissional, 

educação e 

mercado de 

trabalho. 

Abr/19 Dez/20 

P00064/2019 

Política nacional 

de compensação 

tecnológica 

Avaliar as atuais 

estratégias de 

compensação 

tecnológica e 

industrial de forma 

a propor 

regulamentação 

federal específica 

ao tema. 

Jul/19 Jun/20 

P00077/2019 
Novas tecnologias 

e infraestrutura 

Identificar novas 

tecnologias que 

podem alterar a 

oferta e a demanda 

por infraestrutura 

no Brasil. 

Set/19 Dez/21 



P00078/2019 

Perspectivas da 

agricultura 

brasileira: o 

desafio do 

crescimento 

sustentável 

O projeto tem por 

objetivo avaliar as 

perspectivas de 

crescimento da 

agricultura sob o 

prisma das três 

dimensões do 

desenvolvimento 

sustentável: 

econômica, social e 

ambiental. O 

projeto tem os 

seguintes objetivos 

específicos: (i) 

fornecer projeções 

da produção 

agrícola em nível 

de microrregião; 

(ii) avaliar os 

efeitos da expansão 

da infraestrutura 

em das mudanças 

climáticas sobre a 

produção do setor; 

(iii) avaliar o 

impacto de 

instrumentos de 

política sobre a 

produção 

agropecuária. 

Jun/19 Jun/20 

P00079/2019 

Saneamento 

básico: aspectos 

regulatórios 

Este projeto tem 

três objetivos: (i) 

avaliar o papel da 

Jun/19 Jun/20 



regulação e do 

planejamento na 

eficiência das 

empresas de água e 

esgoto; (ii) estimar 

os retornos sociais 

dos investimentos 

em saneamento; 

(iii) avaliar os 

custos e benefícios 

dos subsídios 

cruzados presentes 

na estrutura 

tarifária das 

empresas do setor. 

P00080/2019 

Boas práticas de 

planejamento, 

financiamento, 

regulação e 

concorrência em 

infraestrutura 

Internalizar boas 

práticas 

internacionais de 

planejamento, 

financiamento, 

regulação e 

concorrência em 

projetos e políticas 

de infraestrutura, 

adaptando-as à 

realidade 

socioeconômica e 

institucional 

brasileira. 

Jun/19 Dez/21 

P00081/2019 

Catálogo de 

parâmetros 

socioeconômicos 

para planejamento 

Sistematizar e 

aprimorar o 

catálogo de 

parâmetros 

Jun/19 Jun/21 



e avaliação de 

políticas e 

projetos de 

infraestrutura 

relevantes para a 

avaliação 

socioeconômica 

(custo-benefício) 

de projetos e 

políticas de 

infraestrutura. 

P00082/2019 

Efeitos indutivos 

dos investimentos 

e políticas de 

infraestrutura na 

economia 

Analisar impactos 

diretos, indiretos e 

induzidos, ex-post 

e ex-ante e de curto 

e longo prazo, de 

políticas e projetos 

selecionados de 

infraestrutura. 

Jun/19 Jun/21 

P00083/2019 

Cenários e 

projeções de 

variáveis 

socioeconômicas 

necessárias aos 

planos setoriais 

de infraestrutura 

Discutir Cenários e 

projeções de 

variáveis 

socioeconômicas 

necessárias aos 

planos setoriais de 

infraestrutura (SDI 

eixo 6.1) 

Jun/19 Jun/21 

P00101/2019 

Avaliação de 

políticas públicas 

e maturidade das 

instituições de 

regulação da 

infraestrutura no 

Brasil (convênio 

Assessorar a 

Controladoria 

Geral da União 

(CGU) e o 

Ministério de 

Minas e Energia 

(MME), por 

determinação do 

CMAP, na 

avaliação dos 

Jul/19 Dez/20 



programas de 

subvenções da 

Conta de 

Desenvolvimento 

Energético (CDE) e 

na análise da 

eficiência 

institucional das 

agências 

reguladoras de 

infraestrutura 

econômica e social 

no país. 

P00106/2019 

Qualidade 

regulatória da 

relação público-

privada no Brasil 

Avaliar a qualidade 

da regulação das 

atividades público-

privadas no Brasil, 

propondo boas 

práticas. 

Dez/19 Dez/21 

P00108/2019 

Mapeamento e 

diagnóstico do 

setor de 

mineração 

brasileiro 

Mapear e avaliar a 

qualidade das 

informações 

atualmente 

disponíveis nas 

bases de dados 

relativas à 

pesquisa, 

prospecção, 

produção e 

transformação 

mineral no Brasil, 

bem como 

construir um 

Nov/19 Nov/22 



observatório de 

políticas públicas 

relacionadas à 

economia mineral. 

P00135/2019 Boletim RADAR 

Garantir a 

publicação 

quadrimestral do 

Boletim RADAR. 

Mai/19 Dez/20 

P00191/2015 

Projeção de 

demanda de 

transporte inter-

regional no Brasil 

de 2020 A 2050 

considerando 

efeitos das 

mudanças 

climáticas 

Revisar e aprimorar 

as matrizes de 

origem e destino de 

cargas e de 

passageiros para o 

período 

compreendido 

entre os anos 

horizontes de 2020 

e 2050, 

aprimorando a 

qualidade dos 

dados projetados 

com a incorporação 

de novas 

informações, 

especialmente as 

resultantes das 

Notas Fiscais 

Eletrônicas e da 

Pesquisa com 

Embarcadores, e 

considerando, 

também, os 

impactos das 

Nov/2015 Dez/2021 



mudanças 

climáticas 

P0098/2013 

Empreendedorism

o e micro e 

pequenas 

empresas 

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 

Jan/2014 Dez/2020 

P00014/2018 
Inovação 

Socioambiental 

Criar uma agenda 

de trabalho coletiva 
Fev/2018 Dez/2020 



em sobre inovações 

socioambientais 

(ISA), com ênfase 

nas áreas de 

energia, habitação, 

saneamento, saúde, 

transporte e 

agricultura/aliment

os 

Temas de análise: 

experiências 

internacionais, 

financiamento, 

indicadores de 

inovação e 

características dos 

agentes. 

 

Ampliar o debate 

sobre os esforços e 

resultados das 

inovações, indo 

além da análise de 

macro indicadores 

e realizando 

análises orientadas 

a temas (e, em 

alguns casos, 

problemas) 

específicos. 

P00133/2016 
Bancos públicos e 

o financiamento 

Analisar a evolução 

dos desembolsos e 
Dez/2016 Dez/2023 



do 

desenvolvimento 

das linhas 

operacionais dos 

bancos públicos 

brasileiros no 

mercado de crédito 

no Brasil nas duas 

últimas décadas 

 

P00107/2018 

Avaliação dos 

impactos 

econômicos da 

cobrança pelo uso 

de recursos 

hídricos no setor 

industrial 

Avaliar o impacto 

da cobrança pelo 

uso da água nas 

bacias de rios 

federais, em termos 

de seu potencial de 

incentivo ao uso 

racional dos 

recursos hídricos 

Dez/2018 Dez/2020 

P00058/2018 

Centro de 

pesquisa em 

ciência, 

tecnologia e 

sociedade 

Produzir e 

disseminar 

conhecimento 

sobre os impactos 

do avanço 

científico e das 

novas tecnologias 

na sociedade, 

desenvolvendo 

políticas públicas 

capazes de 

amplificar seus 

efeitos positivos na 

vida das pessoas, 

especialmente nas 

áreas da saúde, 

Mai/2018 Dez/2021 



educação e 

sustentabilidade. 

 

  DINTE - Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais 

Projetos 

 

ID TÍTULO OBJETIVO 

DATA 

DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P00146/2015 

Mecanismos de 

monitoramento e 

avaliação para a 

Cooperação Sul-Sul 

e Triangular: lições 

do Brasil para a 

Agenda de 

Desenvolvimento 

Pós-2015 

Revisar as práticas de 

monitoramento e 

avaliação de 

diferentes instituições 

envolvidas na 

cooperação sul-sul e 

triangular do Brasil, 

examinando como 

essas práticas 

refletem princípios 

distintos da 

assistência oficial ao 

desenvolvimento dos 

países da OCDE e 

sistematizando suas 

principais lições, 

oportunidades e 

obstáculos com vistas 

a seu 

aperfeiçoamento no 

contexto da agenda 

para o 

Jun/2015 Jan/2020 



desenvolvimento pós-

2015 

P00034/2017 

Pesquisas em 

Cooperação 

Internacional 2017-

2020 

Desenvolver 

pesquisas 

relacionadas à 

cooperação 

internacional 

brasileira, 

descrevendo, 

classificando e 

quantificando as 

ações realizadas pelo 

Brasil. Associados ao 

objetivo principal 

estão a produção de 

pesquisas sobre a 

Cooperação 

Brasileira para o 

Desenvolvimento 

Internacional 

(COBRADI) e sobre 

o acolhimento de 

refugiados pelo Brasil 

Jan/2017 Dez/2020 

P00125/2016 

Abertura 

Econômica - 

Comércio e 

Investimento 

Contribuir na 

formulação, 

monitoramento e 

avaliação de políticas 

comerciais visando 

reduzir o atual grau 

de proteção comercial 

e proporcionar uma 

inserção mais 

qualificada do Brasil 

Set/2016 Dez/2020 



no comércio 

internacional, que 

deverá se refletir em 

ganhos de 

produtividade e 

aceleração do 

crescimento 

econômico 

P00104/2017 

Barreiras Não 

Tarifárias e 

desempenho do 

agronegócio 

brasileiro 

Mapear as barreiras 

fitossanitárias que 

afetam o comércio 

exterior do 

agronegócio 

brasileiro, analisando 

seus impactos sobre a 

produção, o emprego 

e a produtividade do 

setor. 

Set/2017 Jul/2021 

P00103/2017 

Compras 

governamentais: 

monitoramento e 

avaliação de 

política pública 

Mensurar o mercado 

de compras 

governamentais e 

avaliar mecanismos, 

inclusive de forma 

comparada, que 

permitam melhorar a 

política brasileira de 

compras 

governamentais 

Set/2017 Jan/2021 

P00102/2017 

Indicador de 

Assistência Setorial 

(subsídios e 

proteção tarifária) 

Mensurar e analisar o 

apoio total do 

Governo Federal a 

setores econômicos 

no Brasil por meio de 

Set/2017 Jan/2022 



subsídios diretos e 

indiretos e de 

proteção tarifária 

P00037/2018 

Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável: 

Acompanhamento 

do  ODS 17 

Contribuir para a 

elaboração e 

aprimoramento dos 

relatórios nacionais 

de acompanhamento 

dos - Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), 

essenciais para 

mostrar os desafios e 

avanços registrados 

pelo Brasil no que diz 

respeito às metas 

estabelecidas para 

cada um dos 

objetivos e estimular 

o debate sobre a 

"Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento 

Sustentável". Desta 

forma, configurando-

se como um 

instrumento para o 

governo brasileiro 

aprimorar os 

indicadores e 

promover a reflexão 

sobre o tema. 

Jan/2018 Dez/2020 

P00118/2018 
A Nova ordem 

internacional e o 

Analisar as relações 

políticas, econômicas 
Jan/2019 Jul/2020 



jogo das grandes 

potências na 

América do Sul: 

implicações para o 

Brasil 

e militares dos 

Estados Unidos, 

China e Rússia com a 

América do Sul no 

contexto de uma nova 

ordem internacional 

em transição, e suas 

implicações para o 

Brasil 

P00105/2018 

Integração 

Regional: o Brasil e 

a América do Sul 

Avaliar as 

possibilidades e os 

limites da integração 

regional da América 

do Sul a partir do 

interesse brasileiro. 

Inicialmente serão 

analisados os 

impactos e os 

potenciais de 

integração produtiva, 

de logística e 

comercial de projetos 

de integração regional 

em transportes, 

especialmente para os 

estados do Mato 

Grosso do Sul e do 

Amazonas 

Set/2018 Nov/2020 

P00102/2019 

A agenda externa 

do Brasil para a 

África: avaliações e 

propostas 

O projeto visa 

apresentar estudos 

que subsidiem a 

agenda de política 

externa brasileira para 

Set/19 Dez/20 



a África tanto por 

meio de 

assessoramento ao 

Itamaraty quanto à 

Vice-Presidência da 

República. 

P00145/2019 

Aperfeiçoamento 

do comércio 

internacional de 

produtos 

agropecuários do 

Brasil 

Realizar ações de 

cooperação técnico-

científica, 

intercâmbio de 

conhecimentos, 

informações e 

experiências entre o 

Instituto de Pesquisa - 

Ipea e a Secretaria de 

Comércio e Relações 

Internacionais do 

Ministério da 

Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento - 

MAPA, que 

assegurem a 

realização de estudos 

para o 

aperfeiçoamento do 

comércio 

internacional de 

produtos 

agropecuários do 

Brasil. 

Dez/19 Jun/21 

P00001/2020 

As relações 

econômicas entre 

Brasil e China: 

O projeto buscar 

analisar as relações 

econômicas do Brasil 

Jan/20 Mar/21 



diagnósticos e 

propostas 

com a China de forma 

a apresentar um 

diagnóstico 

atualizado dessas 

relações, 

identificando ainda 

barreiras tarifárias ou 

não tarifárias 

existentes. Além 

disso, com os 

diagnósticos 

atualizados, espera-se 

entregar propostas de 

ação governamental a 

fim de aprofundar as 

relações econômicos 

entre o Brasil e a 

China. 

P00004/2020 

Avaliação de 

impacto do seguro-

defeso para 

pescadores 

artesanais de 

camarão da costa 

do Brasil 

Avaliação do perfil 

sócio econômico dos 

beneficiários do 

seguro defeso. 

Fev/20 Fev/21 

P00131/2019 

Avaliações e 

proposições de 

políticas públicas 

na área de defesa 

nacional 

Os trabalhos a serem 

desenvolvidos trarão 

resultados que 

contribuirão para 

gerar conhecimentos 

para a formulação e a 

avaliação de políticas 

públicas voltadas à 

Jul/19 Jun/21 



indústria de defesa 

nacional e no 

assessoramento para a 

elaboração do PPA 

2020-2023, em 

especial nas áreas de 

política de defesa, 

política espacial e 

política nuclear. 

P00130/2018 

Boletim de 

Economia e Política 

Internacional 

Publicar trabalhos 

voltados à análise e 

avaliação da política 

externa brasileira 

Jan/19 Dez/20 

P00056/2019 

Cadastro Único: 

revisão do 

formulário de 

cadastramento e 

sincronização das 

informações de 

renda formal com o 

CNIS 

(1) Avaliar o atual 

formulário de 

cadastramento e 

sugerir alterações em 

função da 

incorporação 

automatizada das 

informações de renda 

formal por meio da 

sincronização com o 

CNIS. (2) Avaliar a 

captação da renda 

informal. (3) Avaliar 

os demais blocos de 

captação de 

informação, com o 

objetivo de 

simplificar o 

formulário de 

cadastramento. 

Mai/19 Mai/20 



P00014/2019 

Capítulo de 

Previdência do 

Boletim de 

Políticas Sociais 

Traçar um panorama 

recente do marco 

legal da Previdência 

Social e dos 

indicadores 

previdenciários no 

País. 

Fev/19 Fev/20 

P00131/2018 

Controle de armas, 

sociedade civil e 

política externa 

O projeto busca 

entender como 

políticas de controle 

de armas são 

formadas, com foco 

na influência de 

grupos atuando 

dentro e fora do 

estado, os quais 

buscam formatar 

políticas nessa área. 

Serão analisadas as 

formas pelas quais 

estes grupos atuam e 

qual a sua influência. 

O foco será sobre 

políticas de 

importação e 

exportação de 

armamentos, 

buscando-se explicar 

como decisões são 

tomadas. 

Jan/19 Dez/20 

P00128/2018 
Crime transnacional 

e política externa 

Este projeto busca 

entender as causas e 

consequências da 

Jan/19 Dez/20 



criminalidade no 

Brasil a partir de uma 

perspectiva das 

relações 

internacionais. 

Diversos trabalhos se 

dedicaram a entender 

a criminalidade a 

partir de olhares 

provenientes da 

sociologia, economia, 

psicologia, 

antropologia, dentre 

outras disciplinas, 

mas estas não 

parecem oferecer uma 

base teórica e 

metodológica 

adequada para se 

entender a dimensão 

internacional de 

atividades criminosas. 

P00124/2019 

Diagnóstico e 

prospecções sobre a 

educação básica 

brasileira 

Elaborar panorama 

sobre o 

desenvolvimento da 

educação básica 

desde 1989, 

estabelecendo 

dimensões 

importantes para seu 

aprimoramento 

Jul/19 Jul/20 

P00006/2020 
Distribuição de 

Renda nos anos 

Analisar a evolução 

da desigualdade, 
Jan/20 Mar/20 



2010: Uma Década 

Perdida para 

Desigualdade e 

Pobreza 

renda, bem-estar e 

pobreza de 2012 a 

2018, usando a 

PNAD Contínua. 

P00029/2019 

Financiamento 

Internacional para o 

Desenvolvimento: 

uma avaliação da 

Comissão de 

Financiamentos 

Externos - COFIEX 

O estudo tem por 

objetivo avaliar o 

modelo de 

governança da 

Comissão de 

Financiamentos 

Externos - COFIEX, 

como mecanismo do 

processo de obtenção 

de financiamento 

externo, por parte do 

setor público 

brasileiro. 

 

A COFIEX, regida 

pelo Decreto nº 

9.075, de 6/7/17, é 

órgão colegiado do 

Ministério da 

Economia, com a 

atribuição de 

examinar e autorizar 

a preparação de 

projetos ou 

programas do setor 

público, com apoio de 

natureza financeira de 

fontes externas. 

Mar/19 Dez/20 



P00129/2018 

Forças armadas, 

sociedade civil e 

política no Brasil 

As Forças Armadas 

brasileiras 

acumularam ao longo 

do tempo diversas 

funções, 

configurando-se 

atualmente como um 

conjunto de 

instituições que, na 

prática, tem na defesa 

nacional uma dentre 

várias atribuições. 

Porque esta situação 

se mantem, e qual a 

posição das Forças 

Armadas em relação 

a isso? O projeto 

busca responder esta 

pergunta, ao mesmo 

tempo em que lida 

com questões 

clássicas de defesa, 

especialmente sobre 

como problematizar a 

relação do Brasil com 

suas águas 

jurisdicionais. 

Jan/19 Dez/20 

P00134/2019 

Investimento direto 

estrangeiro na 

América do Sul 

 Jan/20 Dez/20 

P00135/2018 
Métodos, avaliação 

de políticas 

Auxiliar servidores 

públicos da área de 

política externa na 

Jan/19 Dez/20 



públicas e política 

externa 

análise e avaliação de 

políticas públicas, por 

meio do ensino de 

métodos de pesquisa 

P00132/2019 

Proposições e 

avaliações de 

políticas públicas 

na área de defesa 

econômica. 

Os trabalhos a serem 

desenvolvidos trarão 

resultados que 

contribuirão para 

gerar conhecimentos 

para a formulação e a 

avaliação de políticas 

públicas em temas 

ligados ao comércio 

internacional, 

integração regional, 

relações com 

parceiros comerciais 

e com órgãos 

multilaterais (OCDE, 

OMC) e inserção do 

Brasil na economia 

internacional, 

Dez/19 Dez/20 

P00005/2020 

Proposta de 

benefício universal 

Infantil. 

Desenvolver proposta 

de benefício infantil 

universal. 

Jun/19 Fev/20 

P00022/2016 

Repensando a 

Participação do 

Brasil na 

Governança Global 

da Saúde 

- Mapear as reformas 

de instituições de 

governança global da 

saúde 

 

- Analisar os efeitos 

dessas reformas para 

a efetividade e 

Fev/16 Dez/20 



eficiência das 

instituições de 

governança global da 

saúde 

 

- Analisar os efeitos 

dessas reformas para 

o engajamento do 

Brasil na governança 

global da saúde 

 

- Analisar os efeitos 

dessas reformas para 

a influência do Brasil 

na governança global 

da saúde  

 

 

P00103/2015 
Salário Mínimo na 

América Latina 

Estimar os impactos 

de aumentos no 

salário mínimo em 

diversos países da 

América Latina. 

Ago/15 Mar/20 

P00117/2019 

Tráfico de seres 

humanos e normas 

internacionais no 

Brasil 

O propósito central 

do trabalho reside no 

fortalecimento da 

Política Nacional de 

Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas. 

 

Como toda atividade 

de fortalecimento da 

política pública, 

Nov/19 Dez/21 



requer a elaboração 

de estudos, 

diagnósticos e 

recomendações para a 

construção de 

propostas mais 

alinhadas às 

demandas da 

sociedade. 

  

 DIRUR - Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais 

Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 

DATA 

DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P00167/2016 

Agregação de 

Preferências em 

um Modelo de 

Agência 

Avaliar e 

aperfeiçoar o 

modelo de 

aquisições do 

PNLD 

Nov/2017 Jan/2020 

P00017/2016 

Censo 

Agropecuário 

2016 

Estudar o novo 

Censo 

Agropecuário e 

comparar com os 

levantamentos de 

dados passados 

sobre o setor 

agropecuário. Será 

preciso definir 

principais linhas de 

estudo que possam 

influenciar as 

Mar/2016 Mar/2020 



políticas públicas 

de fomento 

produtivo 

P00086/2018 

Migração 

histórica e 

migração interna 

no Brasil: como a 

mobilidade 

interna pode 

disseminar efeitos 

de longo prazo 

Analisar os padrões 

de migração no 

Brasil, com ênfase 

na expansão na 

fronteira agrícola, 

para compreender 

os impactos locais 

dos trabalhadores 

migrantes nos 

locais de destino 

Jul/2018 Dez/2020 

P00021/2017 

A Política 

Nacional de 

Desenvolvimento 

Regional (PNDR) 

e a Faixa de 

Fronteira 

Identificar e 

analisar os 

problemas e 

potenciais da 

fronteira brasileira 

visando o 

aperfeiçoamento de 

suas políticas 

públicas 

Mar/2016 Jun/2023 

P000272/2013 

Atlas do 

Desenvolvimento 

Humano no Brasil 

Elaboração 

concomitante de 

um Atlas para os 

municípios 

brasileiros e, 

adicionalmente, 

para divisões 

espaciais de 24 das 

principais Regiões 

Metropolitanas 

brasileiras. A partir 

Ago/2011 Dez/2023 



de 2017, o projeto 

incorpora dados 

das PNADs. A 

partir de 2020, após 

o lançamento da 

nova plataforma do 

ADH, o projeto se 

desenvolve com os 

lançamentos anuais 

das PNADs e para 

a preparação do 

ADH 2020, no qual 

se prevê a 

realização de 

alterações nos 

componentes do 

IDHM. 

P000280/2013 

Governança 

Metropolitana no 

Brasil 

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 

Jan/2012 Dez/2023 



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 

P00094/2015 

INCT em 

Políticas Públicas 

e 

Desenvolvimento 

Territorial 

Realizar diversas 

avaliações de 

políticas públicas 

de cunho territorial, 

no âmbito do INCT 

em Políticas 

Públicas e 

Desenvolvimento 

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 

Set/2015 Dez/2023 



diversas relações e 

interações que se 

dão no território; as 

políticas públicas e 

a ação estatal; e as 

(novas) tecnologias 

de informação 

P000284/2013 

Mapeamento da 

Vulnerabilidade 

Social no Brasil - 

IVS 

Construir e mapear 

para espaços 

intrametropolitano, 

indicador de 

vulnerabilidade 

social e/ou de 

pobreza 

multidimensional 

Jan/2012 Dez/2023 

P00048/2017 

Análises de 

políticas públicas 

da agricultura e 

da dinâmica 

produtiva das 

principais cadeias 

agroindustriais 

Desenvolver 

estudos sobre 

políticas públicas 

da Agricultura, tais 

como Crédito 

Agrícola e Seguros, 

bem como suas 

interfaces e 

impactos nas 

principais cadeias e 

complexos 

produtivos da 

agroindústria, a 

exemplo da cana-

de-açúcar e soja-

milho/aves 

Mar/2017 Mar/2021 



P00068/2018 

Avaliação do 

Plano Nacional de 

Agroecologia e 

Produção 

Orgânica 2016-

2019 

Promover estudos 

de avaliação sobre 

a implementação 

do Plano Nacional 

de Agroecologia e 

Produção Orgânica 

- Planapo 2016-

2019: Elaborar uma 

linha histórica da 

execução do 

Planapo e propor 

dados referenciais 

de iniciativas; 

 elaborar um 

modelo lógico e 

propor uma carteira 

de indicadores; 

 fazer uma análise 

do monitoramento 

e elaborar balanço 

parcial e final da 

execução e; 

 realizar uma 

avaliação geral da 

execução do 

Planapo 2016-2019 

Jul/2018 Dez/2020 

P00109/2017 

Avaliação do 

Programa de 

Aquisição de 

Alimentos - PAA 

Realização de 

avaliação do 

Programa de 

Aquisição de 

Alimentos – PAA - 

e proposição de 

carteira de 

Out/2017 Dez/2020 



indicadores para 

monitoramento da 

eficácia e 

efetividade, com 

foco tanto nos 

beneficiários 

fornecedores 

(agricultores 

familiares) quanto 

nos beneficiários 

consumidores 

(pessoas em 

situação de INSAN 

e entidades que 

recebem alimentos) 

P00046/2018 

Avaliação 

econômica de 

projetos sociais 

Realizar estudos 

que visem avaliar 

os programas 

sociais de modo 

que se possa 

privilegiar e dar 

continuidade 

àqueles cujos 

impactos se 

mostrem positivos 

enquanto reavaliar 

ou mesmo eliminar 

os programas cujos 

benefícios 

estiverem aquém 

do esperado 

Mar/2018 Abr/2020 



P000222/2013 

Avaliação 

regional do estado 

da conservação da 

biodiversidade 

brasileira 

Analisar a atuação 

governamental 

quanto às políticas 

de conservação da 

biodiversidade, em 

referência às metas 

nacionais e 

internacionais 

assumidas pelo 

governo para 

indicadores que 

mensuram a 

quantidade de 

espécies ameaçadas 

de extinção, a 

proporção de áreas 

protegidas (terras 

indígenas, unidades 

de conservação de 

uso sustentável e 

de proteção 

integral), e 

repositórios ex situ 

da biodiversidade, 

considerando as 

regiões, estados e 

municípios 

Jul/2012 Dez/2020 

P00145/2016 

Impactos dos 

investimentos em 

telecomunicações 

no 

desenvolvimento 

Realização de 

estudos socioeconô

micos, 

regionalizados, 

para subsidiar a im

plementação de 

Nov/2016 Fev/2020 



dos municípios 

brasileiros 

políticas públicas 

relacionadas à ex-

pansão de infraes-

trutura de telecomu

nicações que pos-

sam favorecer a red

ução de 

desigualdades socia

is e regionais 

P00216/2014 

Mudanças 

Climáticas - apoio 

ao ponto focal 

técnico do Brasil 

à Convenção 

Quadro das 

Nações Unidas 

sobre Mudança 

do Clima 

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. 

Dez/2014 Dez/2021 



P00136/2017 

Transparência do 

financiamento 

sobre Mudança 

do Clima 

Fomentar a 

discussão, o 

intercâmbio de 

informação e a 

articulação entre 

MMA e IPEA no 

tema de mudança 

do clima visando o 

monitoramento e o 

relato dos gastos 

públicos e privados 

para o 

financiamento de 

ações referentes à 

mudança do clima 

(mitigação e 

adaptação). 

Promover a 

divulgação dos 

resultados obtidos 

com esta 

cooperação 

Dez/2017 Dez/2021 

P00035/2016 

A PNDR e as 

Capacidades 

Governativas dos 

entes do sistema 

nacional de 

Governança 

Mapeamento e 

análise das 

capacidades 

governativas 

(econômico-fiscais 

e político-

institucionais) 

federais e estaduais 

em unidades da 

federação 

escolhidas, para o 

Mar/2016 Dez/2020 



período 2000-2015, 

com vistas ao 

entendimento das 

possibilidades de 

atuação conjunta e 

de fortalecimento 

do sistema nacional 

da política de 

desenvolvimento 

regional 

P00034/2016 

A Política 

Nacional de 

Desenvolvimento 

Regional: 

diagnóstico da 

situação recente 

Diagnóstico das 

transformações 

produtivas (produto 

e emprego) e 

demográficas no 

território nacional 

no período recente 

(2000-2015) de 

maneira a prover a 

PNDR de vetores 

de ação bem 

definidos. Foco nas 

regiões objeto das 

políticas e na rede 

de cidades médias 

Mar/2016 Dez/2020 

P00074/2018 

Mapa Territorial 

da Indústria no 

Brasil 

Mapear e investigar 

características e 

trajetórias do 

processo de 

concentração/desco

ncentração 

econômica com 

base na atividade e 

Mai/2018 Mai/2020 



no emprego 

industrial no 

território brasileiro 

com vistas à 

formulação de 

estratégias de 

políticas de 

desenvolvimento 

regional 

P00033/2017 

Sistema de 

Informações 

sobre o Mercado 

de Trabalho do 

Setor Turismo - 

SIMT Fase 3 

Aperfeiçoar e 

atualizar, 

continuadamente, 

estimativas da 

dimensão e perfil 

da mão-de-obra no 

setor turismo para 

subsidiar a 

formulação e a 

avaliação das 

políticas públicas 

do setor 

Jan/2017 Out/2020 

P000313/2013 

Caracterização e 

evolução da 

vulnerabilidade 

nos Aglomerados 

Subnormais nos 

Censos 2000 e 

2010 

Reclassificação 

setores censitários 

de 2000, 

identificação de 

favelas por imagem 

de satélite em 2000 

e 2010 e 

desigualdade de 

renda interna aos 

setores censitários, 

subnormais vs. 

normais 

Jan/2014 Dez/2020 



P000219/2013 

Rede Urbana do 

Brasil - 

Componente 1 

Desenvolver bases 

teórico-

metodológico-

conceituais e um 

roteiro de análise 

em detalhe que 

orientem os estudos 

da rede urbana 

brasileira em suas 

diversas escalas, 

nacional, regionais 

(subsistemas 

urbanos 

metropolitanos) e 

estaduais, 

contemplando uma 

visão atual e 

prospectiva da 

organização da 

rede nacional, 

inclusive de seus 

vínculos com os 

países vizinhos, e 

das redes 

regionais/estaduais, 

tendo em vista 

subsidiar políticas 

públicas de índole 

territorial 

Dez/2013 Dez/2020 

P00040/2017 

Estudos e 

pesquisas com 

vistas à melhoria 

da qualidade dos 

Produzir estudos e 

pesquisas sobre os 

seguintes temas: 

Avaliação dos 

Jul/2017 Set/2020 



gastos públicos e 

transferência 

fiscal 

subsídios 

implícitos e 

explícitos do 

Governo Central; 

avaliação dos 

Gastos Tributários 

da União; o Novo 

Regime Fiscal 

Brasileiro; 

Análise do 

federalismo fiscal e 

seus impactos 

sobre a 

performance 

macroeconômica; 

Avaliação de 

Política Públicas 

Setoriais; 

Revisão do Fator X 

para o Setor de 

Medicamentos: 

revisar a 

modelagem de 

séries temporais 

P00078/2017 

Uma proposta de 

Reforma 

Tributária 

Analisar a estrutura 

tributária brasileira 

e propor alterações 

visando uma 

reforma tributária 

Set/2017 Ago/2020 



P00140/2016 

Estudo sobre 

História 

Econômica do 

Brasil 

Realizar uma 

pesquisa 

bibliográfica e por 

entrevistas a 

respeito da história 

econômica 

brasileira e alguns 

dos seus principais 

atores. A partir das 

informações 

coletadas e da 

pesquisa 

desenvolvida será 

possível traçar um 

perfil econômico 

do Brasil ao longo 

das últimas 

décadas, bem como 

identificar alguns 

dos principais 

influenciadores na 

economia do país 

Dez/2016 Jul/2021 

P00108/2018 
Projeto Acesso a 

Oportunidades 

Calcular o nível de 

acessibilidade a 

oportunidades por 

meio do transporte 

público e pé da 

população de 

diferentes níveis de 

renda nas grandes 

aglomerações 

urbanas do Brasil. 

O projeto irá 

Jan/2018 Dez/2022 



analisar o acesso a 

postos de trabalho, 

escolas públicas e 

serviços de saúde 

providos pelos SUS 

P00038/2014 

Acompanhamento 

de indicadores 

regionais e 

urbanos em bases 

de dados 

consolidadas 

Gerar informações 

sobre habitação, 

mobilidade e 

dinâmica 

econômica 

regional, a partir 

das pesquisas 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 

Ago/2014 Set/2020 

P00084/2019 

A Política 

Nacional de 

Desenvolvimento 

Regional (PNDR) 

O território 

brasileiro conheceu 

alterações que 

representaram 

Ago/2019 Jul/2020 



e a Faixa de 

Fronteira 

grandes mudanças 

no perfil e na 

extensão da 

fronteira com os 

países sul-

americanos. Alguns 

conflitos 

decorrentes dessas 

alterações foram 

solucionados de 

formas diversas, 

como aquisições 

por meio de 

arbitragem (por 

exemplo, no 

Amapá), por 

acordo bilateral 

(Questão do Acre), 

e transferência de 

faixas de terras 

para outros países 

(a exemplo da 

Bolívia). 

P00107/2019 

Adequação das 

Metas ODS; 

Relatório e 

Cadernos, 

publicação em 

inglês/espanhol 

 Out/2019 Jun/2021 

P00130/2019 

Agricultura e 

Diversidade: 

análise de 

trajetórias, 

Objetivo geral: 

Realizar estudos 

sobre a diversidade 

produtiva no Brasil 

Dez/2019 Dez/2021 



tecnologias e 

desafios regionais 

a partir dos dados 

do Censo 

Agropecuário 

a partir dos dados 

do Censo 

Agropecuário 

2017, tendo como 

foco a agricultara 

de pequeno 

porte/familiar e 

dados observados 

em escala regional. 

 

Objetivos 

específicos: 

analisar realidades 

regionais/locais e 

identificar clusters; 

estudar as 

mudanças no 

campo 

(cooperativismo, 

tecnologias, outros 

ativos, comércio e 

organização 

produtiva); 

identificar relações 

entre políticas 

públicas e 

agricultura 

familiar. 

P00023/2017 

Análise do custo-

benefício das 

políticas públicas 

Avaliar um amplo 

rol de políticas 

públicas. 

Mar/2017 Dez/2020 



P00124/2017 

Aperfeiçoamento 

de ferramentas 

estaduais de 

gestão de recursos 

hídricos no 

âmbito do 

progestão 

Apoiar os órgãos 

gestores de 

recursos hídricos 

nos estados que 

estão iniciando o 

segundo ciclo do 

Programa 

Progestão 

(Alagoas, Goiás, 

Mato Grosso, 

Paraíba, Paraná, 

Piauí, Rio de 

Janeiro, Rondônia 

e Sergipe), por 

meio de projetos de 

Pesquisa, 

Desenvolvimento e 

Inovação (PDI) 

para desenvolver 

ferramentas 

específicas ou 

aperfeiçoar os 

instrumentos de 

gestão que 

promovam a 

melhoria das 

atividades voltadas 

à gestão dos 

recursos hídricos 

no âmbito do 

Progestão. Além 

disso, realizar 

Nov/2017 Dez/2021 



estudos nos 

FERHs. 

P00111/2019 

Apoio à 

formulação, à 

implementação, 

ao monitoramento 

e à avaliação da 

Política Nacional 

de 

Desenvolvimento 

Urbano (PNDU) 

Produzir insumos 

em apoio à 

formulação, à 

implementação, ao 

monitoramento e à 

avaliação da 

Política Nacional 

de 

Desenvolvimento 

Urbano (PNDU) 

Nov/2019 Fev/2021 

P00127/2018 

Avaliação da 

Política Nacional 

de Resíduos 

Sólidos 

2019/2020 

 Fev/2019 Dez/2020 

P00090/2019 

Avaliação da 

Política Nacional 

sobre Mudança 

do Clima 

Elaboração e 

aplicação de 

metodologia de 

monitoramento do 

gasto em mudança 

do clima 

Ago/2019 Dez/2021 

P00088/2018 
Avaliação de 

Políticas Públicas 

O desenvolvimento 

de cursos de 

capacitação e 

disseminação dos 

guias de Análise ex 

ante e ex post. É 

uma ação com 

vistas a fomentar as 

boas práticas com 

Ago/2018 Ago/2020 



base em 

experiências 

nacionais e 

internacionais na 

avaliação continua 

das políticas 

públicas. Some-se 

a isso a 

importância de 

desenvolver 

projetos pilotos 

junto aos 

ministérios 

executores das 

políticas públicas 

iniciativas 

conjuntas de 

avaliação de 

políticas públicas, 

aprimorando 

inclusive as 

abordagens de 

avaliação 

propostas. 

P00119/2019 

Avaliação do 

Programa de 

Estímulo à 

Divulgação de 

Dados de 

Qualidade de 

Água 

(QUALIÁGUA) 

Propõe-se um 

plano de trabalho 

para realizar a 

avaliação do 

Qualiágua. 

Nov/2019 Nov/2021 



P00089/2019 

Definição de 

mercados de 

trabalho: 

Evidência no 

Brasil a partir de 

modelos de 

machine learning 

e de busca de 

trabalho 

Objetivo Geral: 

Definir mercados 

de trabalho, 

levando em 

consideração 

aspectos 

geográficos e de 

habilidades 

simultaneamente e 

a partir desta 

definição modelar 

como mercados 

interagem entre si. 

 

 

 

Objetivos 

Específicos: 

Simular choques 

nos mercados de 

trabalho 

previamente 

definidos e validar 

a modelagem com 

os dados da RAIS. 

Isto permitiria 

melhor 

compreensão das 

dinâmicas do 

mercado de 

trabalho brasileiro, 

servindo de 

ferramenta para 

Jul/2019 Dez/2020 



desenho de 

políticas públicas. 

P00009/2019 
Desenvolvimento 

rural 

Analisar tópicos 

diversos 

relacionados ao 

tema do 

desenvolvimento 

rural no Brasil 

contemporâneo. 

Mar/2019 Fev/2020 

P00085/2019 

Desigualdade 

Regional e 

Desenvolvimento 

Econômico 

 Jul/2019 Jul/2020 

P00144/2019 

Diagnóstico e 

avaliação da 

Política Nacional 

de 

Desenvolvimento 

Regional 

(PNDR), seus 

instrumentos e 

suas instituições 

Mapeamento e 

análise das 

capacidades 

governativas 

(econômico-fiscais 

e político-

institucionais) 

federais e estaduais 

em unidades da 

federação 

escolhidas, para o 

período 2000-2015, 

com vistas ao 

entendimento das 

possibilidades de 

atuação conjunta e 

de fortalecimento 

do sistema nacional 

da política de 

Dez/2019 Dez/2022 



desenvolvimento 

regional. 

P0095/2013 

Dimensionamento 

e 

acompanhamento 

do gasto 

ambiental federal 

O objetivo da 

pesquisa é 

dimensionar 

(quantificar), 

analisar e 

acompanhar os 

gastos ambientais 

do Governo 

Federal, a partir da 

conceituação de 

gasto público 

ambiental e área de 

atuação ambiental, 

os quais devem 

abranger os 

diversos órgãos do 

Governo Federal 

que executam 

ações na esfera 

ambiental, com o 

propósito de 

apresentar uma 

medida mais 

abrangente e 

efetiva do gasto 

ambiental federal 

ao longo dos anos. 

Abr/2013 Dez/2020 

P00114/2019 

Elaboração de 

modelos para 

previsão de 

Desenvolver 

metodologias de 

projeções de 

Nov/2019 Nov/2021 



arrecadação de 

tributos e estudos 

em política fiscal 

receitas e de 

despesas dos entes 

subnacionais, em 

particular, receitas 

de ICMS e 

despesas com 

pessoal ativo e 

inativo. Define-se 

assim o apoio 

técnico à Secretaria 

de Política 

Econômica (SPE) 

frente às variadas 

demandas que 

atualmente recaem 

sobre este órgão 

referentes não 

apenas no que diz 

respeitos às suas 

tarefas de rotina 

mas também a 

auxiliar a 

Secretaria na 

elaboração das 

propostas para as 

reformas 

econômicas. 

P00002/2018 

Estudos de 

políticas públicas 

e de sistemas de 

produção de 

energias 

renováveis. 

Realizar estudos e 

elaborar 

publicações sobre 

energias renováveis 

no Brasil, inclusive 

sobre viabilidade 

Fev/2018 Abr/2020 



econômica, 

demanda de 

recursos naturais e 

de políticas 

públicas de 

incentivo à 

produção, 

principalmente 

sobre produção e 

conversão de 

biomassa 

energética em 

energia elétrica. 

P00026/2017 

Estudos sobre a 

dinâmica 

econômica da 

região centro-

oeste 

O objetivo do 

trabalho é 

apresentar a 

evolução da 

estrutura produtiva 

do centro-oeste a 

luz da política de 

desenvolvimento 

regional brasileiro 

Fev/2017 Set/2024 

P000271/2013 

Evolução do 

pagamento do 

Seguro Defeso no 

Brasil e impacto 

sobre medidas de 

ordenamento 

pesqueiro 

Analisar a evolução 

do pagamento do 

Seguro Defeso e de 

medidas 

administrativas 

associadas, como o 

Registro Geral da 

Atividade 

Pesqueira, 

avaliando, dentre 

outros aspectos, o 

Jan/2014 Dez/2020 



grau de aderência 

da atividade de 

pesca às medidas 

de gestão, a partir 

da análise de dados 

de produção 

pesqueira de 

municípios 

brasileiros 

selecionados 

P00074/2019 

Federalismo e 

Políticas Públicas 

Territoriais no 

Brasil 

A pesquisa tem por 

objetivo fazer o 

mapeamento e a 

análise das 

capacidades 

governativas do 

ambiente 

institucional 

estabelecido no 

atual federalismo 

brasileiro, assim 

como pesquisar 

sobre a criação de 

novos entes 

federativos 

(municípios ou 

estados) e a criação 

de indicadores. 

Jun/2019 Jul/2020 

P000269/2013 

Fortalecimento do 

extrativismo 

madeireiro e não 

madeireiro 

sustentável 

Analisar modelos 

de exploração 

florestal 

sustentável, as 

formas já em uso 

Jan/2013 Dez/2020 



(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. 

P00040/2019 

Gratuidade do 

transporte público 

e a posse de 

carros particulares 

Estimar como a 

ampliação da 

gratuidade ao 

transporte público 

para pessoas com 

60 a 64 anos afetou 

o uso e posse de 

carros 

Abr/2019 Abr/2020 

P000277/2013 

Grupo de 

Trabalho sobre 

Federalismo 

Realizar atividades 

de grupo de 

trabalho de 

pesquisa 

interdiretorias na 

área de 

federalismo, 

incluindo a análise 

da MUNIC/IBGE, 

estudos sobre a 

criação de novos 

Jan/2014 Dez/2020 



entes federativos 

(municípios ou 

estados) e a criação 

de indicadores 

municipais de 

governo aberto. 

P00012/2019 
Integridade em 

organizações 

Pesquisar temas 

prioritários das 

novas 

administrações 

federal e estaduais 

visando fortalecer 

organizações para 

debelar corrupção 

institucional e 

crime organizado. 

Contribuir para a 

formulação de 

programas de 

conformidade e de 

integridade. 

Defender 

abordagens de 

pesquisa úteis a 

esses temas, tais 

como estudos de 

caso e 

levantamentos de 

informações 

qualitativas. 

Mar/2019 Mar/2020 

P000284/2013 
Mapeamento da 

Vulnerabilidade 

Construir e mapear 

para espaços 

intrametropolitanos

Jan/2012 Dez/2023 



Social no Brasil - 

IVS 

, indicador de 

vulnerabilidade 

social e/ou de 

pobreza 

multidimensional. 

Fazer o 

monitoramento do 

indicador por meio 

das PNADs e 

buscar aperfeiçoar 

com o uso de dados 

de registro 

administrativo. 

P00129/2019 

Modelo lógico 

para análise de 

políticas públicas 

em perspectiva 

histórica 

Realizar a 

representação de 

um problema de 

política pública em 

perspectiva 

histórica e avaliar a 

sua adequação 

metodológica, seja 

para o âmbito 

governamental, 

seja para o âmbito 

acadêmico. 

Dez/2019 Dez/2020 

P00126/2014 

Novas análises da 

desigualdade 

regional no 

Brasil: imigração, 

multiplicadores e 

medidas de 

localização 

Aplicar novos 

métodos de análise 

às bases da Rais e 

Rais identificada 

para revelar novas 

dimensões da 

desigualdade e da 

concentração da 

Ago/2014 Dez/2020 



atividade 

econômica no 

Brasil. Em 

especial, busca-se 

avaliar o papel da 

imigração 

subsidiada na 

primeira metade do 

sec.  XX no padrão 

locacional atual, 

bem como estimar 

novas medidas de 

localização e de 

multiplicadores 

locais da atividade 

econômica na 

economia brasileira 

recente. 

P00031/2018 

Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável: 

Acompanhamento 

do ODS 14 

Contribuir para a 

elaboração e 

aprimoramento dos 

relatórios nacionais 

de 

acompanhamento 

dos ODS, 

essenciais para 

mostrar os desafios 

e avanços 

registrados pelo 

Brasil no que diz 

respeito às metas 

estabelecidas para 

cada um dos 

Fev/2018 Dez/2020 



objetivos e para 

estimular o debate 

sobre a "Agenda 

2030 para o 

Desenvolvimento 

Sustentável". Desta 

forma, 

configurando-se 

como um 

instrumento para o 

governo brasileiro 

aprimorar os 

indicadores e 

promover a 

reflexão sobre o 

tema. 

P00005/2019 

Parecer para 

BNDES sobre 

Termo de 

Referência para 

Contratação de 

Avaliação de 

Impacto sobre 

Mobilidade 

Urbana 

Parecer para 

BNDES sobre 

Termo de 

Referência para 

Contratação de 

Avaliação de 

Impacto sobre 

Mobilidade Urbana 

Fev/2019 Fev/2020 

P00098/2019 

Pesquisa de 

núcleos urbanos 

informais no 

Brasil 

Caracterizar e 

estimar os núcleos 

urbanos informais 

em uma seleção de 

casos ilustrativos 

das formas 

assumidas pelo 

fenômeno. 

Ago/2019 Dez/2020 



P00048/2019 

Política de 

Comercialização 

Agrícola no 

Brasil 

Analisar a Política 

de Comercialização 

Agrícola no Brasil 

nos últimos dez 

anos. Verificar 

quais instrumentos 

de comercialização 

são mais usados e 

se eles contribuem 

para a questão da 

volatilidade dos 

preços agrícolas e 

da renda agrícola. 

Verificar também 

como está o quadro 

de suprimento no 

Brasil. 

Jun/2019 Dez/2020 

P00006/2019 

Política Nacional 

de Resíduos 

Sólidos: 

Acompanhamento 

 Fev/2019 Dez/2020 

P00007/2019 

Política Nacional 

de Resíduos 

sólidos: 

Acompanhamento 

 Fev/2019 Dez/2020 

P00116/2018 

Práticas 

Premiadas no 

ODS Brasil 18: 

Como elas 

contribuem para o 

alcance dos 

Objetivos de 

A partir dos 

resultados do 

Prêmio ODS Brasil 

2018 verificar 

como as 40 práticas 

selecionadas 

contribuem para 

que ODS 

Fev/2019 Dez/2020 



Desenvolvimento 

Sustentável 

específicos sejam 

alcançados 

P00004/2019 

Premio ODS 

Brasil 2018: 

Acompanhamento 

das práticas 

premiads 

Uma vez premiadas 

as práticas do ODS 

Brasil 2018, o 

intuito é 

acompanhar 

algumas delas, em 

especial na área 

ambiental, 

buscando 

ensinamentos para 

o aprimoramento 

de políticas 

públicas para a área 

Fev/2019 Dez/2020 

P00049/2019 
Programa Lixão 

Zero 

Programa Lixão 

Zero é a iniciativa 

do Ministério do 

Meio Ambiente, na 

gestão atual para 

tentar recuperar os 

objetivos da 

Política Nacional 

de Resíduos 

Sólidos, iniciando 

pelo Plano 

Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

A iniciativa agora 

contará com o 

apoio da iniciativa 

privada. 

Mai/2019 Dez/2020 



P00086/2019 

Radiografia do 

Estado brasileiro: 

formas de atuação 

e propostas de 

reforma – 

Compras de bens 

e serviços 

Colaborar com 

livro organizado 

por Fábio 

Giambiagi, Sérgio 

Ferreira e Antônio 

Ambrózio 

(BNDES) sobre 

Reforma do 

Estado. Abordar no 

capítulo: 

 

Histórico da 

legislação 

brasileira; listagem 

dos problemas e 

das soluções em 

vista.  

 

Normas externas 

limitadoras, tais 

como conteúdo 

local, margem de 

preferência.  

 

Ideias promissoras:  

performance bond;  

atração de firmas 

de engenharia 

estrangeiras;  

 

Normas 

regulatórias, 

iniciativas no 

Mar/2019 Nov/2020 



Congresso, e 

ajustes  

incrementais ou 

estruturais 

P00075/2019 

Rede de pesquisa 

integrada Ipea-

MAPA 

Realizar ações de 

cooperação 

técnico-científica, 

intercâmbio de 

conhecimentos, 

informações e 

experiências entre 

o Ipea e MAPA, 

que assegurem a 

realização de 

estudos para o 

fomento e 

desenvolvimento 

de políticas 

públicas do setor 

agropecuário 

brasileiro. 

Jul/2019 Jun/2021 

P00092/2019 

Revista 

Planejamento e 

Políticas Públicas: 

fortalecimento 

institucional, 

melhoria da 

qualidade da 

produção 

científica e 

ampliação do 

reconhecimento 

externo. 

Aprimorar a 

governança da 

Revista 

Planejamento e 

Políticas Públicas 

(PPP). 

Ago/2019 Nov/2020 



P00105/2019 

Sistema de 

Informações 

sobre o Mercado 

de Trabalho no 

Turismo - Fase4 

Desenvolver ações 

de cooperação 

mútua voltadas à 

realização de 

estudos e pesquisas 

sobre o setor 

turismo, visando a 

subsidiar o MTur 

na formulação das 

políticas e 

estratégias para o 

desenvolvimento 

do turismo, bem 

como o IPEA no 

cumprimento de 

suas atribuições 

relacionadas à 

elaboração, 

formulação, 

avaliação e 

aprimoramento das 

políticas públicas. 

Nov/2019 Dez/2020 

 

 DISOC - Diretoria de Estudos e Políticas Sociais 

Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 
DATA DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P000229/2013 

Acompanhamento 

e análise de 

políticas de 

Igualdade de 

Gênero 

Fornecer aos 

formuladores, 

executores e 

avaliadores das 

políticas públicas 

Jan/2014 Dez/2021 



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 

P00002/2019 
Economia e 

gênero 

Analisar em que 

medida as 

políticas 

macroeconômicas 

- e, em especial as 

políticas fiscais - 

impõem seus 

efeitos de forma 

distinta sobre 

homens e 

mulheres 

Jan/2019 Jan/2020 

P000323/2013 

Juventude entre o 

Trabalho e o 

Estudo 

Em 2015, cerca de 

20% dos jovens 

brasileiros 

encontravam-se 

sem trabalhar e 

Nov/2013 Mai/2020 



sem estudar. 

Nesse segmento, 

mais de dois 

terços eram 

mulheres que se 

viam nessa 

condição pela 

necessidade de 

assumir os 

“cuidados de 

pessoas no 

domicílio e dos 

afazeres 

domésticos”. 

Políticas e 

projetos 

direcionados para 

essa parcela da 

juventude 

demandam uma 

compreensão mais 

abrangente e 

profunda acerca 

da 

heterogeneidade 

das trajetórias 

percorridas na 

transição escola-

trabalho 

P00140/2018 

Permanências e 

transições de 

mulheres e 

homens no 

Qual é o cenário 

amplo de proteção 

social das 

mulheres no 

Jan/2019 Jan/2023 



sistema de 

proteção social 

brasileiro 

Brasil, levando-se 

em conta 

previdência, 

assistência social e 

proteção 

trabalhista?  Os 

princípios, 

conceitos e 

parâmetros da 

proteção social 

traduzem as 

necessidades das 

mulheres, tendo 

em vista suas 

relações com o 

trabalho e com a 

esfera dos 

cuidados ao longo 

de suas vidas? 

P00094/2017 

Revisão dos 

indicadores do 

"Retrato das 

desigualdades de 

gênero e raça" 

Atualizar Retrato 

das Desigualdade 

de Gênero e Raça 

a partir da 

reformulação da 

PNAD, agora 

contínua, com 

vistas a dar 

continuidade à 

produção e 

publicação dos 

dados pertinentes 

às análises de 

desigualdades 

Ago/2017 Dez/2020 



raciais e de gênero 

em dimensões 

variadas como 

trabalho, renda, 

uso do tempo, 

escolaridade, 

arranjos 

familiares, bens 

duráveis, acesso à 

saúde, dentre 

outros 

P00138/2018 

Trabalho 

doméstico 

remunerado pós 

PEC 72/2013 

Analisar diferentes 

políticas de 

proteção social 

brasileiras e a 

extensão da 

cobertura que 

oferecem às 

trabalhadoras 

domésticas e 

cuidadoras, seja 

diante de situações 

de impossibilidade 

de trabalhar, seja 

pela condição de 

insuficiência de 

renda; 

Avaliar os 

impactos da 

reforma trabalhista 

sobre o emprego 

doméstico; 

Jan/2019 Dez/2020 



Promover debates 

sobre os limites e 

possibilidades da 

fiscalização do 

trabalho 

doméstico no 

Brasil 

P000333/2013 

Acompanhamento 

e análise de 

políticas de 

Educação 

Oferecer subsídios 

a formuladores, 

gestores e 

avaliadores das 

políticas públicas 

na área de 

educação, assim 

como a 

profissionais 

acadêmicos 

vinculados à área 

e acompanhar as 

políticas e 

programas 

educacionais sob a 

responsabilidade 

do MEC; 

Monitoramento da 

situação 

educacional no 

Brasil. Os focos 

no próximo 

número serão o 

PNE e os ODS 

Jan/2014 Dez/2021 

P00020/2018 
Indicadores de 

avaliação da 

Aprofundar o 

conhecimento 
Fev/2018 Dez/2020 



Educação Básica 

no Brasil 

sobre os 

determinantes da 

aprendizagem na 

Educação Básica 

brasileira e como 

os sistemas de 

avaliação 

existentes medem 

essa aprendizagem 

P00059/2018 

O futuro do 

trabalho e da 

educação 

profissional no 

Brasil: possíveis 

impactos de novas 

tecnologias 

Analisar o futuro 

do trabalho e da 

educação 

profissional no 

Brasil, verificando 

possíveis impactos 

de novas 

tecnologias 

Mai/2018 Mar/2020 

P000177/2013 

Acompanhamento 

e análise de 

políticas de 

Assistência Social 

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 

Jan/2015 Dez/2020 



P000237/2013 

Acompanhamento 

e análise de 

políticas de Saúde 

Analisar a política 

de saúde no ano 

de 2015 e ao 

longo do ano de 

2016 levando em 

conta os objetivos 

e metas definidos 

nos programas e 

ações prioritários 

do Ministério da 

Saúde e no Plano 

Plurianual (PPA). 

A análise também 

considera as 

diretrizes 

constitucionais de 

acesso universal e 

atendimento 

igualitário e 

gratuito e, mais 

amplamente, os 

objetivos 

econômicos de 

eficiência e 

equidade 

Jan/2014 Dez/2020 

P00044/2018 Agenda Saúde 

Discutir os 

principais 

problemas do 

sistema de saúde 

brasileiro e propor 

soluções para as 

questões que serão 

identificadas como 

Mar/2018 Jul/2021 



prioritárias, 

constituindo uma 

agenda futura que 

promova o debate 

entre instituições 

do Estado e da 

sociedade, visando 

à formulação e 

implementação de 

políticas públicas 

para o setor 

P00053/2018 

Indexação da 

produção em 

saúde do Ipea à 

base de dados 

Lilacs -Literatura 

Latinoamericana e 

do Caribe em 

Ciências da Saúde 

Indexar a 

produção em 

saúde do Ipea à 

base de dados 

Literatura 

Latinoamericana e 

do Caribe em 

Ciências da Saúde 

(Lilacs), a fim de 

que seja 

disponibilizada na 

internet por meio 

dos diferentes 

canais de 

disseminação de 

informação em 

saúde adotados 

pelo Centro 

Latinoamericano e 

do Caribe em 

Ciências da Saúde 

(Bireme) 

Abr/2018 Jul/2020 



P00125/2018 

Licenças parentais 

e para lactantes na 

América Latina: 

uma perspectiva 

comparada 

Realização de 

estudo contratado 

pelo UNICEF, 

com o objetivo de 

examinar as 

características das 

licenças 

maternidade, 

paternidade e para 

lactantes em 24 

países da América 

Latina, incluindo o 

Brasil. Será feito 

um mapeamento 

das políticas 

existentes, 

contemplando 

suas 

características 

(público, 

cobertura, 

orçamento) e, a 

partir de então, 

estabelecendo as 

melhores práticas 

da região para a 

temática 

Dez/2018 Out/2020 

P00164/2015 

Política 

farmacêutica 

brasileira 

Analisar a política 

farmacêutica 

brasileira quanto 

ao alcance de seu 

objetivo precípuo 

de garantir o 

Out/2015 Dez/2022 



acesso da 

população a 

medicamentos 

seguros, eficazes e 

de qualidade, ao 

menor custo 

possível 

P00091/2015 

Políticas sociais 

em contexto 

federativo 

Analisar a 

implementação 

dos chamados 

sistemas únicos, 

tendo em vista as 

responsabilidades 

compartilhadas e a 

interdependência 

entre os entes 

federados que 

caracterizam o 

contexto 

federalista 

brasileiro, A 

pesquisa analisará 

as estratégias para 

implementação 

das políticas 

sociais adotadas 

pelos sistemas 

únicos, e seu 

impacto no 

aperfeiçoamento 

das relações 

intergovernamenta

is, e na integração 

Out/2015 Jul/2020 



e cooperação entre 

os três níveis de 

governo para uma 

gestão mais 

eficiente e 

qualificada 

P000151/2013 

Análise das 

políticas de 

Emprego e 

Boletim Mercado 

de Trabalho: 

conjuntura e 

análise 

Realização de 

pesquisas que 

sejam capazes de 

fornecer análises, 

diagnósticos e 

avaliações que 

subsidiem 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 micros 

dados 

administrativos do 

próprio MTE, o 

que tornará 

possível um 

Jan/2014 Dez/2022 



diagnóstico 

detalhado do 

Sistema Público 

de Emprego 

P00165/2016 

Determinantes e 

consequências da 

rotatividade 

Analisar em que 

medida a 

rotatividade é 

motivada por 

redução de custos 

(demitir 

trabalhador com 

salário 

relativamente alto 

e contratar com 

salário 

relativamente 

baixo); analisar 

em que medida 

mudanças 

estruturais nas 

empresas 

(falências, fusões 

e aquisições) 

tendem a impactar 

na rotatividade 

dos trabalhadores 

e; mensurar a 

perda salarial 

associada a perda 

do emprego 

Jul/2017 Ago/2020 

P00164/2016 

O futuro do 

trabalho e os 

desafios da 

Identificar se o 

ajuste no emprego 

ao longo do 

Set/2015 Jan/2020 



inspeção do 

Trabalho no 

Brasil 

processo de 

expansão do uso 

de TICs pelas 

empresas foi 

diferenciado em 

ambientes com 

atuação mais 

intensa da 

inspeção do 

trabalho e; 

avaliação de 

impacto de um 

módulo específico 

(voltado a 

pequenos 

municípios) do 

Plano de Combate 

à Informalidade 

(PLANCIT) da 

Secretaria de 

Inspeção do 

Trabalho 

(SIT/MTb) 

P00039/2017 

Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável: 

Acompanhamento 

e análise dos 

Indicadores e das 

ações 

governamentais 

Contribuir para a 

elaboração e 

aprimoramento 

dos relatórios 

nacionais de 

acompanhamento 

dos ODS - 

Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável, 

Abr/2017 Dez/2020 



essenciais para 

mostrar os 

desafios e avanços 

registrados pelo 

Brasil no que diz 

respeito às metas 

estabelecidas para 

cada um dos 

objetivos e para 

estimular o debate 

sobre a "Agenda 

2030 para o 

Desenvolvimento 

Sustentável". 

Desta forma, 

configurando-se 

como um 

instrumento para o 

governo brasileiro 

aprimorar os 

indicadores e 

promover a 

reflexão sobre o 

tema 

P00009/2018 

Padrões setoriais 

do tipo de 

qualificação 

exigida dos 

trabalhadores 

A estimativa da 

medida de 

similaridade de 

Habilidade na 

forma de uma 

matriz com tantas 

combinações 

como N (N-1), 

onde N é o 

Fev/2018 Jan/2021 



número de 

indústrias que 

estão disponíveis 

no conjunto de 

dados 

P00013/2019 

Políticas públicas 

de incentivo à 

produção de 

alimentos e 

bebidas orgânicas: 

o que as 

experiências 

internacionais 

podem nos 

ensinar? 

Mapear 

experiências 

internacionais 

relevantes de 

políticas públicas 

de incentivo à 

produção de 

alimentos e 

bebidas orgânicas, 

compreendendo 

como o problema 

se insere na 

agenda do 

governo de cada 

país 

Fev/2019 Fev/2021 

P00010/2017 

Gasto Social 

Federal: 

atualização da 

série encadeada 

Disponibilizar 

série atualizada do 

GSF segundo 

metodologia de 

área de atuação e 

atualizar análises 

Set/2016 Dez/2020 

P00099/2017 

Políticas públicas, 

economia criativa 

e da cultura 

Analisar a 

economia criativa 

e da cultura a 

partir de duas 

premissas 

principais, isto é, 

do seu desenho e 

Out/2017 Dez/2020 



das 

especificidades 

enquanto escolha 

pública e dos seus 

impactos 

econômicos 

P00019/2019 

Efeitos 

distributivos da 

reforma da 

previdência 

 Mar/2019 Dez/2020 

P00052/2016 

Pareamento 

probabilístico de 

bases de dados 

Desenvolver e 

avaliar 

metodologias de 

pareamento de 

banco de dados 

que maximizem a 

identificação dos 

links corretos de 

entidades 

(pessoas, famílias 

ou empresas) e 

usar o resultado 

desses 

pareamentos para 

analisar a 

qualidade das 

informações 

contidas em 

registros 

administrativos. 

Mar/2019 Dez/2020 

P00017/2019 
Volatilidade de 

renda no Brasil 
 Mai/2019 Dez/2020 



P00081/2018 

A "doença dos 

custos": taxa de 

inflação dos 

planos de saúde - 

2001-2018 

Analisar a 

evolução da taxa 

de inflação dos 

planos de saúde 

Jun/2018 Dez/2020 

P00002/2020 

A focalização do 

Programa Bolsa 

Família no 

período 2012-

2018, a partir dos 

dados da Pnad 

Contínua 

O objetivo do 

projeto é avaliar a 

focalização do 

Programa Bolsa 

Família ao longo 

do período 2012-

2018, com base 

nos dados da Pnad 

Contínua/IBGE. 

Jan/2020 Jan/2021 

P00128/2019 

Análise do 

Mercado de 

Trabalho para o 

Emprego 

Doméstico 

Este projeto tem 

como objetivo 

principal analisar 

o impacto da 

ampliação dos 

direitos 

trabalhistas 

previstos na 

Emenda 

Constitucional 72 

(EC 72, de 2 de 

abril de 2013) e da 

implementação do 

Simples 

doméstico. Outro 

objetivo deste 

trabalho é analisar 

as características 

do emprego 

Jan/2019 Dez/2020 



doméstico levando 

em conta o 

contexto de crise 

na economia 

brasileira. 

P00061/2019 

Assessoria à 

revisão do 

formulário do 

Cadastro Único 

Reavaliar o 

formulário de 

cadastramento do 

Cadastro Único 

para Programas 

Sociais do 

Governo Federal. 

Mai/2019 Dez/2020 

P00087/2019 
Avaliação de 

Políticas de Saúde 

Avaliar diferentes 

tipos de 

intervenções em 

saúde, tais como, 

políticas, 

programas e 

serviços de saúde. 

Ago/2019 Dez/2021 

P00116/2019 

Avaliação do 

Programa 

Nacional de 

Alimentação 

Escolar - PNAE 

Estabelecer 

parceria entre 

IPEA e FNDE 

para produção de 

informação para a 

avaliação da 

qualidade da 

alimentação 

escolar ofertada e 

do desempenho da 

execução do 

Programa 

Nacional de 

Alimentação 

Dez/2019 Nov/2020 



Escolar ao longo 

dos anos. 

P00088/2019 

Avaliações em 

saúde para o 

Conselho de 

Monitoramento e 

Avaliação de 

Políticas Públicas 

(CMAP) 

Avaliar políticas e 

programas de 

saúde sob 

demanda do 

CMAP. 

Jul/2019 Dez/2022 

P00127/2019 

Contas SHA: 

internalização e 

produção 

 Out/2019 Dez/2022 

P00104/2018 

Decomposição da 

Evolução da 

Desigualdade 

Salarial 

Aplicar técnicas 

recentes de 

mensuração e 

decomposição 

tanto para a 

análise da 

mobilidade de 

renda como da 

desigualdade. 

Set/2018 Jun/2020 

P00138/2019 

Desdobramentos 

da reforma 

trabalhista no 

Brasil 

Analisar os vários 

desdobramentos 

da reforma 

trabalhista no 

Brasil, inclusive 

no que se refere 

aos sindicatos de 

trabalhadores. 

Jan/2019 Dez/2020 

P00031/2019 

Desempenho do 

sistema de saúde: 

o papel do 

O objetivo desse 

estudo é analisar o 

papel do 

incitamento 

Mar/2019 Mar/2020 



financiamento 

público 

público da atenção 

à saúde no 

desempenho do 

sistema de saúde 

em termos de 

resultados de 

saúde. 

P0052/2013 Estudos Fiscais 

Estimar 

estatísticas dos 

resultados fiscais 

do governo geral 

no Brasil com 

intuito de 

subsidiar análises 

conjunturais, 

assessorar órgãos 

públicos e realizar 

estudos da política 

fiscal. 

Jan/2014 Dez/2020 

P00093/2018 

Estudos sobre 

Economia de 

Defesa 

Estudos Sobre 

Economia de 

defesa 

Jan/2018 Dez/2020 

P00126/2019 

Financiamento e 

gasto da saúde: 

conta-satélite de 

saúde (9ª fase) 

Financiamento e 

gasto da saúde: 

conta-satélite de 

saúde (9ª fase) 

Elaboração da 

próxima conta 

satélite de saúde 

Nov/2019 Nov/2020 

P00091/2019 

Financiamento e 

gasto do SUS: 

estado da arte e 

Realizar estudos 

sobre o 

financiamento e o 

Mai/2019 Dez/2022 



perspectivas 

futuras 

gasto do Sistema 

Único de Saúde 

(SUS) das três 

esferas de 

governo, com 

especial atenção 

para as 

perspectivas 

futuras desse 

sistema, quanto à 

sua 

sustentabilidade e 

capacidade para 

garantir o acesso a 

bens e a serviços 

de saúde de forma 

universal, 

igualitária e 

integral. 

P00043/2019 

Financiamento e 

Gestão do Sistema 

Único do Saúde - 

SUS 

Privilegiando uma 

abordagem no 

campo da 

economia política 

da saúde, o 

objetivo deste 

projeto é organizar 

livro em torno do 

conceito de 

eficiência, bem 

como contribuir 

com a discussão 

de diretrizes que 

visem melhorar a 

Jun/2019 Jun/2020 



qualidade do gasto 

público em saúde. 

P00122/2018 

Fomento à 

pesquisa e 

aprimoramento da 

avaliação e 

monitoramento de 

programas sociais 

Realizar ações de 

cooperação 

técnico-científica, 

intercâmbio de 

conhecimentos, 

informações e 

experiências entre 

o Instituto de 

Pesquisa 

Econômica 

Aplicada (IPEA) e 

Ministério da 

Cidadania, por 

meio da Secretaria 

de Avaliação e 

Gestão da 

Informação 

(SAGI), que 

assegurem a 

realização de 

estudos, pesquisa 

e bases de dados 

que auxiliem a 

avaliação, o 

monitoramento e o 

fomento à 

pesquisa das 

ações, planos e 

programas sob 

responsabilidade 

do ministério. 

Dez/2018 Dez/2020 



P00137/2019 

Monitoramento e 

avaliação de 

trajetórias 

ocupacionais de 

egressos do 

ensino superior 

Monitorar e 

avaliar as 

trajetórias 

ocupacionais de 

egressos do ensino 

superior, 

considerando 

várias áreas (como 

direito, medicina, 

engenharias etc.). 

Jan/2019 Dez/2020 

P00143/2019 

Participação em 

eventos externos 

nacionais. 

Participação em 

eventos externos 

nacionais. 

Jan/2019 Jan/2020 

P00030/2018 

Perfil do 

Beneficiário do 

Seguro-

Desemprego 

Elaborar um perfil 

do beneficiário do 

seguro-

desemprego e dos 

padrões de acesso 

e uso do seguro-

desemprego. 

Fev/2018 Fev/2020 

P00094/2019 

Promoção dos 

direitos da criança 

e do adolescente 

 Ago/2019 Ago/2020 

P00123/2019 

Proposta de 

benefício 

monetário 

universal para 

crianças e 

adolescentes 

Exame e 

diagnóstico de 

lacunas e 

superposições de 

benefícios 

monetários 

voltados a 

crianças, 

adolescentes e 

pessoas 

Jun/2019 Nov/2020 



vulneráveis, com 

vistas a propor um 

novo desenho com 

maior impacto 

sobre a pobreza e 

a desigualdade. 

P00052/2017 

Relatório Brasil 

sobre o 

cumprimento da 

Convenção 

Internacional 

sobre a 

Eliminação de 

todas as formas de 

Discriminação 

Racial 

·Produção de 

Relatório 

Periódico a ser 

apresentado pelo 

Brasil ao Comitê 

de Monitoramento 

da Convenção 

Internacional, 

sobre a 

Eliminação de 

Todas as Formas 

de Discriminação 

Racial (CERD). 

Elaboração de 

documento com 

roteiro 

metodológico da 

pesquisa; 

 

·Elaboração de 

relatório com base 

na experiência da 

pesquisa, 

indicando as 

dificuldades e os 

desafios futuros 

para o 

Jul/2017 Dez/2020 



aprimoramento do 

Sistema 

Permanente de 

Consulta do 

CERD. 

 

 

P00209/2014 

Situação das 

Políticas Públicas 

de Proteção 

Especial para 

Crianças e 

Adolescentes no 

Brasil 

O projeto tem o 

objetivo de 

estudar as 

políticas de 

proteção especial 

de crianças e 

adolescentes 

implementadas no 

âmbito do Sistema 

Único de 

Assistência Social 

(SUAS) e do 

Sistema de 

Proteção e 

Garantia dos 

Direitos da 

Criança e do 

Adolescente 

(SPGDA). A 

proposta é estudar 

se as medidas 

protetivas do ECA 

e de outros 

dispositivos 

voltados para a 

proteção dos 

Set/2014 Dez/2020 



direitos de C&A à 

luz das políticas 

públicas 

implementadas no 

âmbito do SUAS e 

do SGPDA 

 

 DIEST - Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da 

Democracia  

Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 
DATA DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P00105/2017 

Atlas do 

Estado 

Brasileiro 

O Atlas está 

concebido com um 

portal que integra 

séries históricas de 

dados sobre o a 

estrutura do Estado 

brasileiro, o que inclui 

quadro de pessoal, 

estrutura de 

organizações e 

serviços do Estado, 

nos três níveis de 

governo. Cada novo 

módulo é pensado 

como a internalização 

de informações 

integradas de bancos 

de dados por áreas 

temáticas e níveis da 

Set/2017 Mar/2020 



administração, quando 

for o caso.  Quando 

possível, as 

informações serão 

geolocalizadas 

P00161/2015 

Dinheiro e 

política: a 

influência do 

poder 

econômico no 

Congresso 

Nacional 

Analisar 

empiricamente como a 

ação de empresas 

privadas e grupos de 

interesse econômicos, 

especificamente o 

financiamento de 

campanhas eleitorais e 

o lobbying 

parlamentar, 

influencia processos e 

resultados legislativos, 

no Congresso 

Nacional 

Mar/2016 Mar/2020 

P00001/2019 

Dominância 

do Executivo 

na Câmara dos 

Deputados:  

1989-2018 

Identificar as causas 

do controle do 

presidente sobre a 

agenda legislativa, no 

pós-1988. Para tanto, 

investigam-se os 

condicionantes da taxa 

de dominância 

presidencial na 

Câmara dos 

Deputados e da taxa 

de edição de medidas 

provisórias, no 

Jan/2019 Mar/2020 



período de 1989 a 

2018 

P00139/2016 

Governança e 

políticas 

públicas 

Estudar os padrões de 

governança, os 

arranjos institucionais, 

seus impactos sobre a 

gestão e o papel das 

organizações do 

chamado "centro de 

governo" 

Out/2016 Dez/2020 

P00005/2016 
Inovação no 

Setor Público 

Construir uma agenda 

de inovação no setor 

público brasileiro de 

modo a contribuir, 

junto com parceiros 

estratégicos, para o 

aperfeiçoamento da 

capacidade estatal de 

formular e 

implementar políticas 

públicas essenciais ao 

desenvolvimento do 

País. Para tanto, o 

projeto inclui três 

frentes 

complementares: 

atividades de 

capacitação em 

métodos e ferramentas 

de inovação; ações de 

disseminação de 

experiências 

inovadoras e incentivo 

Fev/2016 Abr/2020 



à cultura de inovação 

em governo e; agenda 

de pesquisa 

P00003/2015 

Mapa das 

Organizações 

da Sociedade 

Civil: 

plataforma 

integradas de 

dados para a 

transparência 

Aprimorar e 

consolidar o Mapa das 

Organizações da 

Sociedade Civil 

(mapaosc.ipea.gov.br)

, que é, por previsão 

legal, um portal de 

transparência das 

ações das OSCs, 

especialmente quanto 

à atuação destas em 

parceria com o poder 

público 

Este projeto este 

originalmente 

vinculado ao projeto 

"guarda-chuva" 

Plataformas da 

Cidadania. 

Posteriormente, foi 

desmembrado. Por 

esta razão, alguns 

produtos e bolsistas se 

encontram 

distribuídos entre 

ambos. 

Fev/2015 Dez/2022 

P00161/2016 
Núcleo de 

Governo 

Analisar os Núcleos 

de Governo (NdG) em 

presidências 

brasileiras recentes e 

Jan/2017 Abr/2020 



propor recomendações 

para aprimorar seu 

funcionamento. Para 

tanto, espera-se 

explicar se há e quais 

são os padrões de 

organização e 

funcionamento do 

NdG brasileiro; como 

são definidas as 

agendas prioritárias 

dos governos e como 

os NdG responderam 

diante de conjunturas 

críticas 

P00003/2017 

Governança e 

capacidade 

regulatória 

Desenvolver recorte 

analítico e aparato 

conceitual, com 

respectivos atributos 

empíricos, a fim de 

averiguar a 

capacidade regulatória 

do Estado brasileiro 

em setores e casos 

selecionados 

Jan/2017 Dez/2020 

P00079/2016 

Interdependên

cia das 

políticas 

públicas de 

infraestrutura 

Relacionar e 

sistematizar os 

aspectos necessários 

para uma abordagem 

sistêmica das políticas 

públicas de 

infraestrutura federal 

de transportes com 

Abr/2016 Dez/2021 



iniciativas em 

andamento, de forma 

a identificar a 

necessidade, 

monitorar e avaliar 

trabalhos 

interdependentes e o 

avanço na consecução 

dos objetivos 

desejados 

P00038/2016 

A 

representação 

do Estado 

brasileiro 

junto ao 

Sistema 

Interamerican

o de Direitos 

Humanos 

Compreender os 

diferentes aspetos 

envolvidos na atuação 

dos representantes do 

Estado brasileiro nos 

casos que tramitam no 

Sistema 

Interamericano de 

Direitos Humanos 

(SIDH), instância de 

responsabilização 

internacional ligada à 

Organização dos 

Estados Americanos 

(OEA) que tem como 

missão cobrar dos 

países-membros os 

compromissos 

assumidos com a 

comunidade 

interamericana e 

garantir a proteção dos 

direitos humanos de 

Jun/2020 Dez/2020 



vítimas de agressões 

que não foram 

devidamente 

reparadas nas esferas 

domésticas 

P00073/2016 

Análise 

comparativa 

das 

metodologias 

de cuidado a 

usuários 

problemáticos 

de SPAs: CTs 

e CapsAd 

Análise comparativa 

dos modelos de 

cuidado preconizados 

pelas CTs e pelos 

CAPS Ad, 

especialmente no que 

se refere aos seus 

"burocratas de nível 

de rua" 

Abr/2018 Dez/2021 

P00059/2017 
Atlas da 

Violência 

Ampliar 

conhecimento sobre a 

violência no cotidiano 

brasileiro. E produzir 

bases de dados, 

indicadores e análises 

acerca do diagnóstico 

dos crimes no Brasil e 

seus determinantes, 

onde todo esse acerco 

ficará organizado e 

disponível para a 

sociedade no portal 

supramencionado 

Mar/2017 Mar/2022 

P00101/2017 

Atuação 

Empresarial 

Estatal:  

configuração, 

Entender o perfil, o 

padrão de 

desempenho, e o 

modelo de governança 

(assumindo como 

Set/2017 Jun/2020 



governança e 

desempenho 

partes interessadas os 

agentes privados que 

contratualizam com as 

empresas e o interesse 

público) da atuação 

empresarial estatal no 

Brasil, tomando por 

referência o período 

recente, 2003-2017 

P00110/2017 

Causas da 

judicialização 

de benefícios 

sociais 

Compreender o 

fenômeno da 

judicialização de 

benefícios sociais, 

realizando 

comparações entre 

Benefício de 

Prestação Continuada, 

Bolsa Família e 

Aposentadoria 

Especial Rural; 

determinar 

quantitativamente as 

taxas e o custo, tanto 

administrativo, quanto 

em pagamento de 

benefícios, da 

judicialização desses 

benefícios e; 

determinar 

qualitativamente as 

causas de sua 

judicialização, 

compreendendo tanto 

Nov/2017 Fev/2020 



os obstáculos 

institucionais quanto 

as diferentes 

estratégias e práticas 

de seus beneficiários 

P00011/2019 

Crescimento e 

distribuição de 

renda: 

perspectivas 

teóricas e 

estratégias de 

modelagem 

Desenvolver estudos e 

pesquisas na área de 

modelagem sobre 

crescimento 

econômico e 

distribuição de renda 

Fev/2019 Fev/2020 

P00113/2017 

O Poder 

Judiciário no 

enfrentamento 

à violência 

doméstica 

contra as 

mulheres 

Avaliar o atendimento 

prestado pelo Poder 

Judiciário às mulheres 

em situação de 

violência doméstica, 

especialmente no que 

diz respeito a seu 

caráter 

multidisciplinar e 

integral 

Out/2017 Ago/2020 

P00097/2018 

Produção e 

disseminação 

do 

conhecimento 

nas 

organizações 

do Estado: 

uma análise da 

formação de 

escolas de 

governo 

Avaliar a relação entre 

produção e 

disseminação do 

conhecimento por 

meio de um recorte 

específico, a saber: a 

formação de escolas 

de governo, pesquisa 

sobre instituições e 

desenvolvimento e 

visa captar um aspecto 

Ago/2018 Jun/2020 



da dinâmica de 

capacitação da 

burocracia estatal. A 

motivação dessa 

pesquisa é entender de 

que forma o Estado 

brasileiro regulamenta 

e organiza a criação 

de novas escolas de 

governo com vistas ao 

aumento da 

capacitação de 

servidores 

P00141/2018 

Seleção e 

recrutamento 

de magistrados 

e acesso à 

Justiça do 

Trabalho 

Analisar os processos 

seletivos à 

magistratura do 

trabalho, relacionando 

os avaliadores, 

parâmetros de 

avaliação e perfil dos 

candidatos aprovados; 

Comparar a demanda 

atual por prestação 

jurisdicional na 

Justiça do Trabalho de 

primeiro grau com a 

demanda existente no 

ano de 2012, 

constante do Banco 

Nacional de Autos 

Findos de Ações 

Trabalhistas e; 

analisar os efeitos da 

Fev/2019 Mai/2020 



Reforma Trabalhista 

de 2017 sobre as 

condições de acesso à 

Justiça do Trabalho, 

numa perspectiva da 

garantia de direitos 

P00088/2016 

Trajetória e 

sentidos de 

reforma da 

justiça no 

Brasil: 

carreiras 

jurídicas e 

estrutura do 

Estado 

Recuperar e analisar 

as iniciativas de 

reforma da justiça no 

Brasil a partir do ano 

de 2003 

Jul/2017 Ago/2020 

P00137/2017 

Governança e 

capacidades 

estatais 

Investigar as 

capacidades estatais 

do governo federal 

mediante a parceria 

com Stanford 

University’s Center on 

Democracy, 

Development and the 

Rule of Law 

(CDDRL) para 

realização de um 

survey com servidores 

públicos federais e, 

posterior, elaboração 

de artigos científicos 

sobre o tema 

Dez/2017 Ago/2021 

P00081/2014 
Condicionante

s institucionais 

Compreender em 

profundidade os 
Set/2014 Mar/2021 



à execução de 

projetos de 

investimento 

em 

infraestrutura 

fatores de ordem 

institucional que 

constrangem ou 

habilitam a execução 

acelerada de obras de 

infraestrutura no 

Brasil contemporâneo 

P00024/2017 

Organização 

da 

Administração 

Pública federal 

Descrever a trajetória 

da organização da 

administração pública 

federal 

Fev/2017 Dez/2021 

P00039/2019 

Dinâmica 

Econômica, 

Mudança 

Social e as 

Novas Pautas 

de Políticas 

Públicas 

O objetivo deste 

projeto é analisar as 

transformações da 

estrutura social 

brasileira por meio de 

elaboração de uma 

tipologia de posições 

de classe e segmentos 

sociais de forma 

permitir a sua 

associação com a 

emergência de 

determinadas pautas 

de política pública.  

 

O segundo objetivo é 

associar esta tipologia 

e sua mudança as 

alterações do perfil 

produtivo da 

economia brasileira e 

a composição do 

Mai/2019 Dez/2020 



emprego no mercado 

formal e informal do 

trabalho. 

P00035/2019 

A abordagem 

das políticas 

públicas 

baseadas em 

evidências: 

fundamentos e 

aplicações 

para a 

avaliação da 

política 

regulatória 

para o 

mercado de 

medicamentos 

no Brasil 

O objetivo geral da 

pesquisa é descrever e 

avaliar a abordagem 

das políticas públicas 

baseadas em 

evidências (PPBE), 

aplicando-a a um 

estudo da política 

regulatória para o 

mercado de 

medicamentos no 

Brasil, no período 

2004-2018. A partir 

de um trabalho de 

elucidação conceitual 

e dos fundamentos 

epistemológicos da 

PPBE, a pesquisa 

procurará propor um 

esquema de avaliação 

da dita política 

regulatória, 

especificamente no 

que se refere ao 

acesso da população 

aos medicamentos e à 

restrição fiscal. 

Abr/2019 Abr/2020 

P00110/2019 

Análise 

comparativa 

descritiva 

Este projeto tem por 

objeto o 

desenvolvimento de 

Nov/2019 Nov/2020 



internacional 

de sistemas de 

jurisdição 

trabalhista 

estudos e pesquisas 

voltados a ampliar e 

aprofundar o 

conhecimento sobre a 

administração, gestão 

e condições de acesso 

à Justiça, 

compreendendo o 

modo como diferentes 

países organizam sua 

jurisdição trabalhista, 

por meio de análises 

comparativas entre o 

Brasil e outros países 

com mercados de 

trabalho semelhantes. 

P00050/2019 

Análise das 

Políticas de 

Igualdade 

Racial 

Analisar trajetória da 

política de igualdade 

racial (PIR), com foco 

na mudança 

institucional no 

governo federal, além 

de outros níveis 

subnacionais 

Mai/2019 Dez/2020 

P000237/201

3 

Avaliação do 

sistema de 

nomeação de 

ministros do 

Superior 

Tribunal 

Justiça - 

(servidor em 

licença para 

A Constituição 

Federal determina que 

para o preenchimento 

de uma vaga de 

ministro do STJ, o 

plenário do tribunal 

deve submeter uma 

lista tríplice a 

Presidência da 

Dez/2014 Jul/2020 



pós-

doutorado) 

República para 

indicação de um 

nome.O objetivo da 

pesquisa é a 

sistematização de 

dados e avaliação do 

desempenho do 

sistema de nomeação 

de ministros do STJ 

desde a sua criação 

com a Constituição de 

1988, visando 

construir diagnósticos 

precisos para 

compreender e 

aperfeiçoar o sistema. 

P00042/2019 

Capacidade 

Municipal 

para a 

execução de 

projetos 

financiados 

pela União: 

Conceito e 

indicador. 

O esforço analítico em 

etapas anteriores de 

pesquisa gerou a 

elaboração do Índice 

de Capacidade 

Municipal (ICM), 

como reflexo da 

composição de quatro 

sub-índices: i) Índice 

de Capacidade de 

Planejamento; ii) 

Índice de Capacidade 

Organizacional; iii) 

Índice de Capacidade 

Financeira); iv) Índice 

de Capacidade de 

Organização Social 

Abr/2019 Jul/2021 



para Monitoramento. 

Nessa etapa busca-se 

aprimorar o ICM com 

a incorporação de 

novas variáveis e/ou 

através de mudanças 

em sua especificação a 

partir de novas 

perguntas. 

P00063/2017 

Combate às 

desigualdades 

e 

desenvolvime

nto no Brasil: 

repensando o 

papel das 

instituições, a 

partir das 

contribuições 

teóricas de 

Celso Furtado 

e Amartya Sen 

Analisar os 

balizamentos mais 

gerais das políticas 

públicas brasileiras 

visando ao combate às 

desigualdades, desde a 

Constituição de 1988, 

à luz das teorias do 

desenvolvimento de 

Celso Furtado e de 

Amartya Sen, com 

base nos critérios 

seguintes: a) o 

conceito de igualdade; 

b) o papel da 

igualdade no 

desenvolvimento; e c) 

o papel das 

instituições na 

promoção da 

igualdade. 

Jul/2017 Jun/2020 

P00055/2019 Core Economy 
Disseminação do 

conhecimento. 
Mai/2019 Mai/2020 



P00093/2014 

Curso de 

Mestrado 

Profissional 

em Políticas 

Públicas e 

Desenvolvime

nto 

Capacitar gestores, 

analistas e técnicos da 

Administração Pública 

brasileira para a 

formulação, 

implementação, 

monitoramento e 

avaliação de políticas 

públicas, por meio do 

conhecimento 

interdisciplinar 

atualizado e de caráter 

aplicado que municie 

esses profissionais 

com conceitos e 

instrumental analítico 

e metodológico 

adequado para a 

compreensão da 

complexidade do 

fenômeno do 

desenvolvimento 

socioeconômico no 

contexto 

contemporâneo. 

Abr/2014 Dez/2020 

P00032/2019 

Democracia 

Digital: 

mapeando o 

debate e 

articulando 

experiências 

nacionais e 

internacionais 

Mapear o campo de 

estudos sobre 

democracia digital, a 

partir de suas 

múltiplas dimensões 

conceituais e 

metodológicas, 

buscando a integração 

Abr/2019 Dez/2020 



do conhecimento 

acumulado e sua 

articulação com o 

Governo Federal. As 

perguntas de pesquisa 

são: Como se 

caracteriza o campo 

de estudos em 

democracia digital no 

Brasil? Quais são os 

principais atores? 

P00060/2019 

Desigualdades 

sociais e 

implementaçã

o de políticas 

públicas na 

América 

Latina 

Obter uma melhor 

compreensão sobre os 

processos de 

(re)produção de 

desigualdades sociais 

na implementação de 

políticas e serviços 

públicos na América 

Latina. Com base 

nesses resultados, 

pretende-se oferecer a 

gestores públicos 

informações e 

insumos úteis para 

reformas no sentido de 

evitarem-se os riscos 

de reprodução de 

desigualdades sociais 

emergentes no 

processo de 

implementação, 

contribuindo, assim, 

Mai/2019 Dez/2020 



para uma maior 

promoção de 

condições de 

igualdade na região. 

P00041/2019 

Eficiência 

Econômica e 

Equidade 

Distributiva na 

Cooperação 

Federativa 

Vertical. 

Propomos construir 

um banco de dados 

das transferências do 

governo federal para 

os municípios com 

contratos de repasse e 

convênios visando 

responder as seguintes 

perguntas: 

 

Qual a diferença entre 

os projetos que 

utilizam contratos de 

repasse vis-à-vis os 

convênios? Há 

diferenças relevantes 

na eficiência com que 

os municípios 

realizam os projetos 

na comparação dos 

dois institutos? A 

alocação de recursos é 

direcionada de forma 

a promover a equidade 

intermunicipal entre 

os dois instrumentos? 

Abr/2019 Jul/2021 

P00027/2019 

Estudos e 

Políticas do 

Estado, das 

 Mar/2019 Mar/2022 



Instituições e 

da Democracia 

P000152/201

3 

Habitação e 

desenvolvime

nto 

O objetivo deste 

projeto é investigar os 

processos históricos 

que configuraram a 

habitação popular nas 

metrópoles brasileiras 

na forma de 

'assentamentos 

precários', e comparar 

tais processos com a 

construção de 

'habitações de 

interesse social' em 

países 'desenvolvidos'. 

Busca-se, através 

desta análise 

comparativa, 

estabelecer parâmetros 

para a articulação dos 

conceitos de 

'habitação' e 

'desenvolvimento’. 

Jan/2014 Dez/2020 

P00044/2019 

Instituições e 

desenvolvime

nto: uma 

avaliação dos 

impactos de 

funções e 

setores 

institucionais 

sobre 

O propósito deste 

trabalho reside em 

refletir sobre o papel 

das instituições sobre 

algumas variáveis de 

resultado, a partir de 

um conjunto de dados 

sobre o perfil 

institucional dos 

Mai/2019 Mai/2020 



investimento e 

crescimento 

países (Institutional 

Profile Database). A 

pergunta relevante a 

ser respondida é: que 

variáveis 

institucionais tem 

impacto sobre 

variáveis de 

resultados, como o 

investimento, o 

crescimento e o nível 

de renda per capita? 

P00003/2020 

Limites 

epistemológic

os e políticos 

da medicina 

baseada em 

evidências 

Revisar a literatura 

internacional para 

identificar referenciais 

teóricos e avaliativos 

que identifiquem 

problemas 

epistemológicos, 

bioéticos e políticos 

no exercício da 

medicina baseada em 

evidência com 

eventuais 

consequências para o 

campo das políticas 

públicas em geral. 

Jan/2020 Jan/2021 

P00062/2019 

O Estado 

Necessário 

para o 

desenvolvime

nto brasileiro: 

balanço e 

Este trabalho visa a 

reunir, avaliar, 

categorizar, sintetizar 

e disponibilizar 

algumas das principais 

contribuições 

Mai/2019 Dez/2021 



contribuições 

dos 10 anos da 

Diest/Ipea 

(2009/2019) 

para uma 

reforma 

republicana, 

democrática e 

desenvolvime

ntista no 

século XXI. 

reflexivas e 

propositivas da 

Diest/Ipea, em seus 

dez anos de existência 

e funcionamento 

(2009/2019), acerca 

do Estado brasileiro, 

suas instituições e 

padrões de operação, 

tendo por base 

algumas de suas mais 

importantes agendas 

de pesquisa já 

concluídas e em 

desenvolvimento. 

P00057/2019 

O Leviatã 

exangue: 

Estado, 

mercado e 

intervenção 

estatal no 

Brasil, 1990 a 

2018 

O objetivo é analisar a 

mudança da 

morfologia do 

aparelho do estado 

brasileiro em razão da 

incidência dos grupos 

de interesse privados 

na formulação de 

políticas e regulações 

no âmbito econômico 

das políticas públicas. 

Essas mudanças 

possibilitam 

identificar evidências 

empíricas da 

incidência dos 

interesses de grupos e 

elites econômicas nas 

Mai/2019 Mai/2020 



estruturas estatais e 

suas elites 

burocráticas, de forma 

a extrair recursos 

econômicos, 

regulatórios e 

normativos do Estado 

brasileiro. 

P00036/2019 

O Papel 

Político-

Dinâmico das 

Agências 

Reguladoras e 

de Órgãos de 

Controle na 

Administração 

Pública 

Brasileira 

Contemporâne

a 

O Projeto objetiva 

analisar o escopo e as 

implicações da 

atuação de agências 

reguladoras e órgãos 

de controle – 

especialmente o 

Tribunal de Contas da 

União (TCU) –, e 

inclusive suas 

burocracias, junto a 

etapas formativas e 

mais propriamente 

políticas do 

policymaking. 

Abr/2019 Ago/2020 

P00034/2019 

O que informa 

as políticas 

públicas 

federais: o uso 

e o não uso de 

evidências 

pela 

burocracia 

federal 

brasileira 

A pesquisa busca 

contribuir para o 

debate sobre o que 

informa as políticas 

públicas federais 

brasileiras e o nível de 

aderência das 

organizações públicas 

federais ao paradigma 

das políticas baseadas 

Mai/2019 Set/2020 



por evidências por 

meio da exploração do 

trabalho da burocracia 

na produção de 

políticas públicas e em 

mecanismos de 

controle, visamos 

identificar níveis e 

padrões de uso de 

diversas fontes de 

informação. 

 

 

P00109/2019 
Políticas sobre 

drogas 

Fortalecimento do 

Sistema Nacional de 

Políticas sobre 

Drogas, por 

intermédio da 

realização de 

pesquisas analíticas 

sobre: a) despesas 

federais no âmbito da 

Políticas Nacional 

sobre Drogas; e b) 

sentenças judiciais por 

crimes previstos na 

Lei de Drogas. 

Out/2019 Mai/2022 

P00052/2019 
População em 

situação de rua 

Realizar pesquisa 

exploratória sobre 

normativos, políticas 

públicas e pesquisas 

acadêmicas sobre 

Mai/2019 Mai/2020 



população em situação 

de rua 

P00112/2019 

Processamento 

criminal da 

tortura no 

Brasil 

Realização de estudos 

sobre as sentenças 

relacionadas ao tema 

da tortura e outros 

tratamentos ou penas 

cruéis, desumanos e 

degradantes. 

Nov/2019 Dez/2021 

P00033/2019 

Regimes de 

Governança 

Orçamentária 

no Brasil pós-

2000: 

Instituições, 

atores estatais 

e qualidade do 

gasto público 

O principal objetivo 

deste projeto é 

identificar os 

elementos que 

emprestam 

(ins)estabilidade ao 

regime de governança 

orçamentária 

brasileiro, a partir da 

ótica dos seus atores. 

Destaca-se seu caráter 

aplicado a partir da 

análise das propostas 

legislativas em 

discussão, buscando 

contribuir com 

proposições 

normativas que se 

somem e 

complementem as 

discussões em voga 

no âmbito dos poderes 

executivo e 

legislativo. 

Abr/2019 Abr/2021 



P00051/2019 

Reserva de 

vagas para 

negros na 

administração 

pública 

Analisar a 

implementação da Lei 

12.990/2014 que trata 

de cotas para negros 

em concursos públicos 

do governo federal. 

Mai/2019 Mai/2020 

P00114/2016 

Sistema de 

Planejamento 

e de 

Orçamento 

Federal: 

origens, 

funcionalidade

s atuais e 

projeções. 

Contribuir para o 

processo de 

elaboração e gestão do 

PPA 2020-2023, em 

particular na avaliação 

das políticas públicas, 

considerando as 

mudanças 

metodológicas 

propostas pelo 

Ministério da 

Economia, buscando 

um alinhamento entre 

os processos. 

Jul/2016 Ago/2024 

P00103/2019 

Trajetória e 

Desafios do 

Estado 

Brasileiro: 25 

anos pós 

Reforma 

Administrativa 

O objetivo geral desse 

projeto de pesquisa é 

investigar a trajetória 

da administração 

pública nos últimos 

vinte e cinco anos 

(1995 a 2019), a partir 

da análise de suas 

efetivas mudanças, 

dilemas e desafios, 

inovações e 

tendências na gestão e 

políticas públicas, de 

Jun/2019 Ago/2020 



modo a aprofundar o 

conhecimento de 

dimensões basilares 

do funcionamento 

estatal no Brasil. 

 

 DIDES – Diretoria de Desenvolvimento Institucional 

Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 

DATA 

DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P00117/2018 

Melhoria dos 

processos de 

desenvolvimento 

de software e de 

administração de 

bases de dados 

Melhoria dos 

processos de 

desenvolvimento de 

software e dos 

processos de 

administração de 

dados e de bases de 

dados através da 

adoção de 

metodologias, 

técnicas e ferramentas 

inovadoras. Isto é, 

metodologias, 

técnicas e ferramentas 

que representem o 

estado da arte e que 

ainda não sejam 

usadas no Ipea ou 

sejam utilizadas de 

maneira incipiente 

Dez/2018 Dez/2021 



P000140/2013 
Projeto Biblioteca 

do Século XXI 

Implementar serviços 

que transformem a 

biblioteca do Ipea em 

referência nacional. 

Construir a visão da 

Biblioteca do Século 

XXI que contribua 

com a formulação de 

estratégias para o 

reposicionamento da 

Biblioteca do Ipea no 

Instituto 

Jan/2014 Dez/2020 

P000153/2013 

Projeto 

Repositório do 

Conhecimento do 

Ipea -RCIpea 

Atualização e 

aperfeiçoamento do 

Repositório do 

Conhecimento do 

Ipea 

Fev/2014 Jan/2021 

P00095/2019 

Cenários 

prospectivos para 

o Sistema de 

Informação e 

Gestão 

documental e 

Arquivos (SIGA) 

Formular estratégia 

dos órgãos do 

Sistema de 

Informação e Gestão 

Documental e 

Arquivos (SIGA) 

com base em cenários 

prospectivos, 

aumentando a 

capacidade do Ipea 

em propor e articular 

políticas públicas 

voltadas para a gestão 

da informação e 

preservação da 

memória do país, 

Ago/2019 Dez/2020 



permitindo que o 

Estado possa ser mais 

eficiente e 

transparente. 

P00096/2019 
Plataforma de 

Ciência de Dados 

Criar uma Plataforma 

de Ciência de Dados 

no Ipea, com 

tecnologias de apoio 

a processamento de 

grandes volumes de 

dados, orientados a 

pesquisa. Além da 

criação da 

plataforma, que 

envolve a construção 

de um Data Lake, o 

projeto envolve o 

treinamento de 

técnicos do Ipea e 

seus auxiliares no uso 

das ferramentas. 

Out/2019 Set/2022 

P000279/2013 

Projeto 

Modernização da 

Biblioteca 

Acompanhar as 

tendências 

tecnológicas e 

atualizar a Biblioteca 

do Ipea para o 

contexto 

informacional da 

atualidade; e 

modernizar o arquivo 

do Ipea. 

Jan/2015 Abr/2020 

P00089/2018 
Reorganização da 

massa 

Avaliação, 

diagnóstico e 
Jul/2018 Nov/2020 



documental do 

acervo do 

Arquivo Central - 

Brasília 

organização do 

Arquivo Central. 
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