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1 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 brasileiro. Os trabalhos do Ipea são disponibilizados para a 

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

sociais. 

 

1.1 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."  

 

1.2 VISÃO 

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

essenciais ao Desenvolvimento” 

 

1.3 VALORES 

 Diversidade de visões 

 Isenção e imparcialidade 

 Excelência técnica 

 Criatividade e inovação 

 Valorização das pessoas 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 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. 
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1.4.2 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. 

 

1.5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Organograma 1 - Organograma Ipea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Fonte: Ipea 
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2 APRESENTAÇÃO 

O Plano de Trabalho elaborado para o novo período de 2021 preserva a estratégia 

institucional do Ipea na direção de se consolidar como a mais qualificada referência científica 

no desenvolvimento de estudos e pesquisas voltados para o desenvolvimento sustentável do 

Estado brasileiro.  

Neste sentido, torna-se fundamental o estabelecimento de acordos de cooperação técnica 

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

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 formulação e avaliação 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 a máxima efetividade 

possível ao desenvolvimento das suas atribuições institucionais. 
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3 PLANO DE TRABALHO 2021 

3.1 PRESIDÊNCIA 

3.1.1 Assessoria de Planejamento e Articulação Institucional - ASPLA 

3.1.1.1 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 Jan/2023 

 

 

3.1.2 Assessoria Técnica – ASTEC 

3.1.2.1 Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 

DATA 

DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P000384/2013 

Construção e 

desenvolvimento 

de um serviço 

interno de 

informações 

relativas à 

estrutura e o 

desempenho do 

Sistema de Justiça 

Construção, 

desenvolvimento e 

manutenção de um 

serviço interno de 

informações sobre o 

Sistema de Justiça no 

Brasil, que 

compreende o Poder 

Judiciário, 

Defensoria Pública, 

Abr/2013 Jun2021 
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no Brasil 

(IPEAJUS) 

Ministério Público e 

Advocacia. 

Finalidade de 

subsidiar pesquisas 

em diversas áreas da 

competência do Ipea 

P00168/2016 IpeaDATA-lab 

Laboratório de dados 

da presidência do 

Ipea, atua nas áreas 

manipulação e 

integração de bases 

de dados, 

especialmente 

registros 

administrativos. As 

atividades incluem: 

a) mapeamento do 

universo de bases de 

dados, b) 

documentação e 

avaliação da 

qualidade das bases, 

c) obtenção e carga 

dos dados, d) 

desenvolvimento de 

metodologias de 

integração destes 

dados, d) criação de 

uma base integrada 

para subsidiar 

avaliações de 

políticas públicas e 

Set/2016 Jul/2022 
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e) realizar avaliações 

de políticas públicas 

P00053/2017 

Ipeadata 2.0: novo 

site (baseado em 

API, framework) 

"Tornar o portal 

Ipeadata mais atual, 

melhorando a 

usabilidade, 

documentação e 

qualidade das séries 

e a ""cozinha"" do 

site. Melhorias; 

kend: 

Nov/2016 Dez/2021 

P00071/2018 

Avaliação de 

Impacto do 

Programa Brasil 

mais Produtivo 

- framework 

moderno; separação 

site - banco (via 

API); site hashfull:  

url em tudo; controle 

de versão (github); 

integração contínua; 

ferramenta de busca; 

menor proliferação 

vertical de séries; 

usabilidade; 

documentação e 

novos metadados 

(requisitos da API)" 

Fev/2018 Mar/2022 

 

3.1.3 Assessoria de Imprensa e Comunicação – ASCOM 

3.1.3.1 Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 

DATA 

DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P00068/2017 

Novo 

Portal Ipea 

"Promover a migração do 

Portal Ipea (www.ipea.gov.br) 
Jan/2017 Jun/2021 
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para a versão mais atual do 

Joomla, software livre de 

gestão e publicação de 

conteúdo web (CMS), ou para 

outro CMS, visando 

modernizar a estrutura de 

suporte ao site, o que 

permitirá ao Instituto 

implementar um novo padrão 

de leiaute na web e explorar 

possibilidades diversas de 

arquitetura da informação. O 

projeto será executado em 

parceria com a Coordenação 

Geral de TICs do Ipea. 

P00069/2017 

Gestão de 

conteúdo e 

audiência 

nas redes 

sociais 

Intensificar a projeção do Ipea 

entre o público das redes 

sociais, ampliando a 

disseminação das pesquisas e 

dos eventos realizados pelo 

Instituto e aumentando as 

possibilidades de aumento do 

tráfego de usuários para o 

Portal Ipea. 

Jan/2017 Jun/2021 

P00072/2017 

Gestão de 

conteúdo e 

audiência 

nos sites 

Ipea 

Produzir e divulgar via sites 

do Ipea (internet ou intranet) 

informações em diferentes 

mídias (texto, imagem, áudio 

ou vídeo) sobre a produção do 

Instituto. Desenvolver, quando 

necessário, novos sites ou 

hotsites vinculados ao Portal 

Ipea para divulgação de 

Jan/2017 Jun/2021 
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conteúdos produzidos pelo 

Instituto. Mensurar e analisar 

dados referentes à audiência 

do conteúdo publicado nos 

sites do Ipea. 

 

3.2 DIMAC 

3.2.1.1 Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 

DATA 

DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P000152/20

13 

Análise da 

Política 

Macroeconômic

a 

"(i)Desenvolver uma 

metodologia que 

permita avaliar a 

“orientação da política 

fiscal” (“fiscal policy 

stance”); 

(ii)Desenvolver uma 

metodologia que 

permita avaliar a 

“orientação da política 

monetária” (“monetary 

policy stance”); 

(iii)Analisar a interação 

entre as políticas fiscal 

e monetária" 

Abr/2015 Dez/2021 

P000227/20

13 

Acompanhamen

to da conjuntura 

econômica 

brasileira 

Entender a dinâmica da 

economia brasileira, 

seus fatores 

determinantes e 

condicionantes, e 

avaliar o desempenho 

Jan/2014 Dez/2022 
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de curto prazo da 

economia brasileira 

Subsidiar a formulação 

de políticas 

macroeconômicas e 

identificar questões 

macroeconômicos que 

demandem estudos e 

pesquisas mais 

aprofundados por parte 

da DIMAC. 

P000238/20

13 

Estudos do 

Mercado de 

Trabalho 

Decompor a flutuação 

da taxa de desemprego 

determinando a 

importância relativa das 

contratações/demissões

/procura de emprego; 2) 

prever de forma não 

condicional o 

desemprego futuro 

dado a probabilidade de 

pertinência e de 

transição de estados 

atual. 

Abr/2014 Dez/2021 

P000241/20

13 

Consumo e 

poupança das 

famílias 

brasileiras:  um

a revisitação 

com dados 

microeconômic

os recentes 

"1) Estimar e investigar 

os determinantes da 

taxa de poupança das 

famílias brasileiras, 

desagregando a amostra 

com base na renda, 

educação, idade e 

outras características 

Jan/2014 Dez/2021 
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2) Investigar a evolução 

temporal da taxa de 

poupança com 

diferentes POFs 95-96 / 

02-03 /08-09 

3) Estudo da evolução 

no ciclo da vida dos 

gastos com capital 

humano, imóveis, 

veículos e outros 

duráveis, avaliando 

fatores como restrição 

de crédito, poupança 

precaucionária, 

persistência de hábito, 

consumo relativo " 

P000255/20

13 

Instituições 

Econômicas e 

Políticas e seus 

Impactos sobre 

a Renda per 

Capita dos 

Países 

Estudar a dinâmica das 

instituições econômicas 

e políticas e seus 

impactos sobre a renda 

per capita dos países 

Jan/2014 Dez/2021 

P000261/20

13 

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 

Ago/2013 Jul/2022 
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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. 

P000291/20

13 

Produto 

potencial como 

ferramenta de 

análise da 

política 

monetária: uma 

análise do caso 

brasileiro 

Estimar duas versões 

do produto potencial 

para o Brasil no 

período 1992-2012, por 

meio da função de 

produção e do filtro 

HP, e usar esses 

resultados para avaliar 

a relevância do hiato do 

produto dentro das 

decisões de política 

monetária (comparando 

as duas estimativas) 

Jan/2014 Dez/2021 

P00019/201

4 

Modelo de 

Projeções 

Macroeconômic

as 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 

P00068/201

4 

Acompanhamen

to e Análise das 

Finanças 

Viabilizar a 

implementação de um 

projeto de 

acompanhamento e 

Jul/2014 Dez/2022 
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Públicas em 

Alta Frequência 

análise sistemáticos das 

Finanças Públicas e da 

Política Fiscal 

Brasileira pela 

Coordenação de 

Finanças Públicas da 

Diretoria de Estudos e 

Políticas 

Macroeconômicas 

(DIMAC). 

P00227/201

4 

Política Fiscal e 

Dívida Estadual 

Discutir as implicações 

macroeconômicas da 

dívida estadual e o 

papel desempenhado 

pelo endividamento 

estadual na condução 

da política 

macroeconômica. 

Jan/2019 Dez//2021 

P00031/201

5 

Índice de 

evolução dos 

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/2022 

P00115/201

5 

Desenvolviment

o de sistemas de 

previsão de 

variáveis 

macroeconômic

as 

"Pesquisa e estudo de 

modelos e 

métodos alternativos de 

Machine Learning; 

Programação em R do 

sistema e modelos de 

previsão estimação, 

calibragem e avaliação 

comparativa dos 

Nov/2015 Dez/2021 
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modelos 

desenvolvidos com 

base de dados 

atualizada (inflação e 

nível e atividade) " 

P00051/201

7 

Mapa do 

Emprego 

Público do 

Brasil 

Produzir estimativas e 

conjuntos de 

microdados sobre o 

emprego público por 

ente federado a partir 

dos dados da RAIS 

Jun/2017 Dez/2022 

P00055/201

7 

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 das contas 

nacionais (no caso de 

séries 

macroeconômicas) e 

compatibilidade de 

agregações espaciais 

(no caso se séries 

regionais) 

Jul/2017 Dez/2022 

P00093/201

7 

Acompanhamen

to e análise do 

Acompanhar a 

evolução do mercado 
Fev/2017 Dez/2021 
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crédito no 

Brasil 

de crédito no Brasil no 

período recente e 

analisar os impactos 

macroeconômicos do 

crédito no Brasil. Em 

especial estaremos 

interessados nos 

impactos sobre a renda 

per capita e a 

produtividade total dos 

fatores 

P00079/201

7 

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/2021 

P00101/201

8 

Previsão e 

análise 

macroeconômic

a 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/2021 

P00066/201

8 

Objetivos de 

Desenvolviment

o Sustentável: 

Acompanhamen

to dos Objetivos 

de 

Desenvolviment

Contribuir para a 

elaboração e 

aprimoramento dos 

relatórios nacionais de 

acompanhamento dos 

Objetivos de 

Desenvolvimento 

Jan/2018 Dez/2021 
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o Sustentável – 

ODS 10 

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 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. 

P00016/201

9 

Revisão dos 

estudos de 

poupança com a 

POF 2015/2016 

Estudo da evolução 

temporal dos 

determinantes 

demográficos e 

socioeconômicos da 

taxa de poupança das 

famílias brasileiras 

Jul/2019 Dez/2021 

P00022/201

9 

Indicadores 

Mensais de 

Atividade 

Econômica 

Construção de 

indicadores 

relacionados à atividade 

econômica 

Jan/2019 Dez//2021 

P00023/201

9 

Macroeconomia 

Ambiental e 

Analisar os impactos 

socioeconômicos da 

utilização dos recursos 

Jan/2019 Dez/2021 
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Planejamento 

de Longo Prazo 

naturais (água, floresta 

e energia) na 

macroeconomia do 

país. Auxiliar no 

desenvolvimento do 

planejamento de longo 

prazo. Disseminar 

informações sobre as 

Contas Econômicas 

Ambientais e propor 

políticas públicas que 

visem a utilização 

racional dos recursos 

naturais. 

P00008/201

9 

Indicadores por 

faixa de renda 

Produção de relatórios 

mensais (preços) e 

trimestrais 

(rendimentos), além da 

produção de notas 

técnicas que sirvam de 

subsídio para estudos 

acadêmicos e 

formulação de políticas. 

Jan/2019 Dez/2021 

P00136/201

8 

Estimação de 

modelos DSGE 

para a 

Economia 

Brasileira 

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 

Dez/2018 Dez/2021 
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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. 

P00047/201

9 

Acompanhamen

to de 

expectativas de 

mercado 

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. 

Jan/2019 Dez/2021 

P00061/202

0 

Labor supply 

repsonses to 

pension reform: 

evidence from 

Brazil 

Estudar os impactos da 

Lei 13.183/2015, 

conhecida como Regra 

85/95 Progressiva, para 

as decisões de oferta de 

trabalho dos 

trabalhadores 

Mai/2020 Dez//2021 

P00029/202

0 

Construção de 

tábua de entrada 

em invalidez 

para os 

servidores 

públicos civis 

da União 

Revisão e 

aperfeiçoamento do 

modelo da DIMAC de 

microssimulação de 

gastos com pessoal 

civil no setor público 

federal por meio de 

registros 

Abr/2020 Nov/2021 
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administrativos do 

Poder Executivo. 

P00031/202

0 

Avaliação da 

Lei de 

Informática 

A Lei de Informática é 

um relevante programa 

de incentivo fiscal à 

P&D (R$ 5,5 

bilhões/ano) que visa 

ao adensamento 

tecnológico da cadeia 

produtiva de TICs no 

Brasil. Contudo, as 

avaliações disponíveis 

têm sido 

decepcionantes                                                                                         

Mai/2020 Dez/2021 

P00076/201

9 

Estudos e 

simulações de 

reforma 

tributária no 

Brasil 

Analisar os impactos 

econômicos, regionais e 

setoriais de mudanças 

na estrutura de 

cobrança dos impostos 

sobre consumo no 

Brasil. A partir de 

simulações realizadas 

utilizando-se de modelo 

de equilíbrio geral 

computável dinâmico, 

avaliar-se-á os efeitos 

dessas mudanças no 

tempo sobre o nível de 

emprego, produção e 

produtividade nas 

dimensões regional e 

setorial, em diferentes 

Jun/2019 Dez/2023 
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cenários contrafactuais 

alternativos. 

P00104/201

9 

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 

necessários à 

priorização dos 

projetos, e identificar e 

avaliar as boas práticas 

de planejamento, 

financiamento e 

regulatórios mais 

adequadas a provisão 

de infraestrutura 

Jan/2018 Dez/2021 

P00115/202

0 

Indicadores 

Ipea de Hiato 

do Produto 

Estimar o hiato do 

produto brasileiro para 

o trimestre 

Jan/2021 Dez/2022 
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P00003/202

1 

Análise da 

Política Fiscal 

no Brasil 

Contribuir para o 

melhor entendimento 

da política fiscal no 

Brasil e para o debate 

sobre seu 

aperfeiçoamento, por 

meio (i) da 

quantificação dos 

impactos 

macroeconômicos da 

política fiscal no país, 

(ii) da análise da 

interação entre as 

políticas monetária e 

fiscal, (iii) da avaliação 

do processo 

orçamentário, dos 

instrumentos e das 

regras fiscais existentes 

como meios para 

garantir a provisão 

eficiente de bens e 

serviços públicos sem 

comprometimento da 

sustentabilidade das 

contas públicas. 

Jan/2020 Dez/2021 

P00015/202

1 

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 

Jan/2021 Mar/2022 
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no Ipea", cobrindo o 

período posterior a 

2013. 

P00016/202

1 

Capital 

humano, 

desigualdade e 

crescimento 

econômico 

A acumulação de 

capital humano é um 

dos principais fatores a 

determinar o 

crescimento 

econômico, a 

desigualdade e o bem-

estar em economias 

modernas. Para esta 

linha de pesquisa, estão 

previstos estudos sobre 

educação e saúde 

enquanto formas de 

capital humano, 

preferencialmente por 

modelos de equilíbrio 

geral que incorporem 

aspectos relevantes para 

a realidade brasileira da 

produção de saúde e 

educação e suas 

consequências 

econômicas. 

Jan/2021 Mar/2022 

P00017/202

1 

Política fiscal 

em equilíbrio 

geral: 

implicações de 

longo prazo 

Tratar de questões 

como sustentabilidade 

da dívida pública, 

regras fiscais, 

externalidades do gasto 

público, equilíbrio 

fiscal e coordenação de 

Jan//2021 Dez/2022 
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expectativas do setor 

privado por meio de 

modelos de equilíbrio 

geral que considerem 

impactos da política 

fiscal sobre o 

crescimento econômico 

e o produto de longo 

prazo. 

P00018/202

1 

Transformação 

estrutural, redes 

de produção e 

modelos 

macroeconômic

os 

multissetoriais 

Modelos multissetoriais 

têm recebido atenção 

crescente na literatura 

macroeconômica 

recente, em ao menos 

duas áreas de pesquisa: 

crescimento com 

transformação 

estrutural e redes de 

produção. 

Nov/2020 Mar/2022 

P00019/202

1 

Análise e 

aperfeiçoament

o dos bancos de 

dados de gastos 

do Estado 

Brasileiro 

Sugerir formas de 

aperfeiçoamento da 

disponibilização de 

dados referentes a 

gastos do Estado 

Brasileiro em nível 

Federal e Municipal 

Jan/2021 Mar/2022 

P00019/202

1 

Antecipação 

fiscal, não-

fundamentalida

de e não-

causalidade no 

Brasil 

Tratar diretamente dos 

problemas da não-

fundamentalidade e da 

não-causalidade em 

estudos fiscais, menos 

ainda no Brasil. Estes 

problemas são de 

Jan/2021 Mar/2022 
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especial interesse no 

contexto fiscal em 

decorrência do 

fenômeno da 

antecipação fiscal, 

inerente à natureza das 

políticas fiscais. Este 

trabalho busca suprir 

esta lacuna na literatura 

nacional expandindo 

sua fronteira por meio 

da introdução 

expositiva destes 

conceitos, de suas 

causas e de suas 

soluções. 

 

3.3 DISET 

3.3.1.1 Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 
DATA DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P00028/20

15 

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/2015 Dez/2021 
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P00191/20

15 

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 

mudanças 

climáticas 

Nov/2015 Dez/2021 

P00133/20

16 

Bancos 

Públicos e o 

Financiamento 

do 

Analisar a 

evolução dos 

desembolsos e das 

linhas 

Dez/2016 Dez//2023 
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Desenvolvime

nto 

operacionais dos 

bancos públicos 

brasileiros no 

mercado de 

crédito no Brasil 

nas duas últimas 

décadas 

P00122/20

17 

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//2021 
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P00131/20

17 

Instituições e 

Investimento 

Privado nas 

Economias 

Emergentes 

Avaliar o que 

pode ser atribuído 

ao diferencial da 

qualidade das 

instituições do 

diferencial entre 

valores de 

variáveis micro e 

macroeconômicas 

selecionadas 

Out/2017 Dez/2021 

P00014/20

18 

Inovação 

Socioambiental 

Criar uma agenda 

de trabalho 

coletiva em sobre 

inovações 

socioambientais 

(ISA), com ênfase 

nas áreas de 

energia, 

habitação, 

saneamento, 

saúde, transporte e 

agricultura/alimen

tos  

 

·Temas de análise: 

experiências 

internacionais, 

financiamento, 

indicadores de 

inovação e 

características dos 

agentes. 

 

Fev/2018 Dez/2021 
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Ampliar o debate 

sobre os esforços 

e resultados das 

inovações, indo 

além da análise de 

macroindicadores 

e realizando 

análises 

orientadas a temas 

(e, em alguns 

casos, problemas) 

específicos. 

P00058/20

18 

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, 

educação e 

sustentabilidade 

Mai/2018 Dez/2022 

P00107/20

18 

Avaliação dos 

Impactos 

Avaliar o impacto 

da cobrança pelo 
Dez/2018 Dez/2021 
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Econômicos da 

Cobrança pelo 

Uso da Água 

no Setor 

Industrial 

uso da água nas 

bacias de rios 

federais, em 

termos de seu 

potencial de 

incentivo ao uso 

racional dos 

recursos hídricos 

P00039/20

20 

Levantamentos 

dos efeitos das 

mudanças 

climáticas em 

setores 

econômicos 

selecionados 

Elaboração de 

cenários 

socioeconômicos 

e de produção 

agrícola frente a 

diferentes 

parâmetros de 

mudanças 

climáticas. 

Espera-se que os 

bolsistas sejam 

capazes de operar 

e apoiar o uso do 

modelo 

GLOBIOM 

(eventualmente, 

outros modelos 

poderão ser 

empregados) e 

dele extrair 

resultados 

concretos sobre os 

impactos das 

mudanças 

climáticas de 

Jun/2020 Jul/2022 
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forma a fornecer 

insumos ao 

planejamento de 

infraestrutura de 

longo prazo 

P00052/20

20 

Análise dos 

determinantes 

econômicos do 

setor 

agropecuário 

brasileiro 

Estudar as cadeias 

produtivas que 

compõem o setor 

agropecuário 

brasileiro e os 

mercados 

relevantes a fim 

de identificar seus 

principais 

determinantes 

econômicos, 

compreender seu 

funcionamento, 

potenciais, 

distorções e 

limitações, e 

propor novos 

instrumentos e 

políticas voltadas 

para o 

desenvolvimento 

do setor 

Jul/2020 Ago/2023 

P00054/20

20 

Tópicos em 

compras 

públicas 

Avaliar políticas 

públicas baseadas 

em ou 

direcionadas a 

compras públicas 

 

Mar/2020 Ago/2021 
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Avaliar impactos 

intencionados e 

não-intencionados 

de mudanças 

legais e 

regulatórias, tais 

como Regime 

Diferenciado de 

Contratações 

Públicas, Estatuto 

das Micro e 

Pequenas 

Empresas, e 

reajustes de 

limiares de 

valores entre 

modalidades de 

licitação. 

P00013/20

20 

Desempenho 

Produtivo da 

Industria 

Brasileira 

Monitorar o 

desempenho 

produtivo da 

indústria 

brasileira, 

apontando 

tendências e 

quebras 

estruturais e seus 

possíveis fatores 

causadores no 

tempo 

Jan/2019 Dez//2022 

P00017/20

20 

Avaliação de 

Programas 

Governamentai

Avaliar a 

eficiência do gasto 

público em dois 

Jan/2020 Jul/2022 
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s destinados à 

mitigação de 

risco da 

atividade rural 

dos principais 

programas 

voltados ao setor: 

Programa de 

Garantia da 

Atividade 

Agropecuária 

(Proagro) e 

Programa de 

Subvenção ao 

Prêmio do Seguro 

Rural (PSR) 

P00032/20

20 

Análise dos 

determinantes 

do 

desempenho 

das empresas 

inovadoras no 

Brasil 

Realizar 

atividades 

presenciais 

estatísticas de 

cruzamento, 

tratamento e 

análise de dados e 

informações 

coletadas junto ao 

IBGE 

Jun/2020 Jun/2023 

P00030/20

20 

Plano de 

Recuperação 

do Sistema 

Brasileiro de 

Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação 

Proposta de Plano 

de Recuperação 

do Sistema 

Brasileiro de 

Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação 

Mai/2020 Mai/2021 

P00037/20

20 

Catálogo de 

parâmetros 

socieconômico

s para 

Catálogo de 

parâmetros 

socioeconômicos 

para planejamento 

Jul/2020 Jul/2021 
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planejamento e 

avaliação de 

políticas e 

projetos de 

infraestrutura 

e avaliação das 

políticas e 

projetos de 

infraestrutura, 

cuja finalidade é 

sistematizar e 

complementar um 

catálogo com 

parâmetros 

relevantes para a 

avaliação 

socioeconômica 

de projetos e 

políticas de 

infraestrutura 

P00108/20

19 

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 

observatório de 

políticas públicas 

relacionadas à 

economia mineral 

Nov/2019 Nov/2022 
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P00077/20

19 

Novas 

tecnologias e 

infraestrutura 

Identificar novas 

tecnologias que 

podem alterar a 

oferta e a 

demanda por 

infraestrutura no 

Brasil 

Set/2019 Dez/2022 

P00080/20

19 

Boas práticas 

de 

planejamento, 

financiamento, 

regulação e 

concorrência 

em 

infraestrutura 

(SDI eixo 6.4) 

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/2019 Dez/2022 

P00081/20

19 

Catálogo de 

parâmetros 

socioeconômic

os para 

planejamento e 

avaliação de 

políticas e 

projetos de 

infraestrutura 

(SDI eixo 6.3) 

Sistematizar e 

aprimorar o 

catálogo de 

parâmetros 

relevantes para a 

avaliação 

socioeconômica 

(custo-benefício) 

de projetos e 

políticas de 

infraestrutura 

Jun/2019 Jun/2022 
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P00082/20

19 

Efeitos 

indutivos dos 

investimentos 

e políticas de 

infraestrutura 

na economia 

(SDI eixo 6.2) 

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/2019 Jun/2021 

P00083/20

19 

Cenários e 

projeções de 

variáveis 

socioeconômic

as necessárias 

aos planos 

setoriais de 

infraestrutura 

(SDI eixo 6.1) 

Discutir Cenários 

e projeções de 

variáveis 

socioeconômicas 

necessárias aos 

planos setoriais de 

infraestrutura 

(SDI eixo 6.1) 

Jun/2019 Jun/2021 

P00106/20

19 

Qualidade 

regulatória da 

relação 

público-

privada no 

Brasil 

Avaliar a 

qualidade da 

regulação das 

atividades 

público-privadas 

no Brasil, 

propondo boas 

práticas 

Dez/2019 Dez/2021 

P00065/20

20 

Impactos do 

Programa 

Minha Casa 

Minha Vida 

sobre 

Desfechos de 

Saúde 

Investigar os 

efeitos do 

programa Minha 

Casa Minha Vida 

sobre a saúde de 

crianças e de 

adultos de baixa 

Set/2020 Dez/2021 
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renda ("faixa 1" 

do programa). Em 

particular, 

procura-se 

responder às 

seguintes 

questões: (i) os 

beneficiários da 

faixa 1 do 

programa 

mudaram-se para 

casas com 

melhores 

condições de 

estrutura, em 

especial 

saneamento?; (ii) 

o programa 

alterou as 

condições de 

saúde das crianças 

e adultos dos 

domicílios 

selecionados pelo 

programa? 

 

3.4 DINTE 

3.4.1.1 Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 

DATA 

DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P00106/2020 
Probabilidade de 

pagamento do IPTU 

Indicar a 

probabilidade dos 
Fev/2021 Dez/2021 
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pelos domicílios 

brasileiros em 2018: 

um modelo logit 

domicílios 

brasileiros em pagar 

IPTU com base em 

um modelo logit (1 = 

paga, 0 = não paga) 

através do uso da 

POF 2017-2018 

P00103/2020 

Monitoramento e 

avaliação da 

política externa 

brasileira: uma 

proposta preliminar 

para uma rotina 

geral 

Identificar um 

conjunto de 

instrumentos para o 

monitoramento e a 

avaliação dos 

resultados obtidos 

pela política externa 

brasileira que 

apresente 

aplicabilidade geral a 

qualquer estratégia 

internacional 

adotada pelo país. 

Em outras palavras, 

pretende-se esboçar 

uma rotina de 

avaliação comum 

que possa ser 

utilizada tanto para 

comparar 

experiências 

passadas da política 

externa do Brasil 

como para balizar as 

futuras 

Dez/2020 Mar/2022 
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P00002/2021 
A Agenda do Brasil 

para o BRICS 2021 

Representar o Brasil 

junto ao Conselho 

dos Think Tanks dos 

BRICS (BTTC) e no 

Fórum Acadêmico 

dos BRICS em 2021, 

durante a presiência 

da Índia 

Jan/2021 Dez/2021 

P00011/2021 

Acordos comerciais 

e relações bilaterais 

do Brasil 

Analisar as 

características e os 

impactos 

econômicos dos 

diversos acordos 

comerciais existentes 

ou em negociação no 

mundo, em especial 

os que envolvem o 

Brasil. Analisar as 

relações do Brasil 

com os diversos 

países do mundo, 

especial no que 

tange às relações 

comerciais e de 

investimento, e as 

diversas formas de 

integração e 

cooperação 

Fev/2021 Fev/2023 

P00012/2021 

Panorama da China: 

economia, 

sociedade e relações 

internacionais 

Analisar diversos 

aspectos da 

economia e da 

sociedade chinesa 

com o objetivo de 

Fev/2021 Fev/2023 
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compreender melhor 

o funcionamento do 

país, suas 

instituições, 

estruturas e 

características. Com 

isso, será possível 

melhorar a 

elaboração e 

avaliação das 

iniciativas de política 

e as relações do 

Brasil com a China 

P00102/2019 

A agenda externa 

do Brasil para a 

África: avaliações e 

propostas 

Apresentar estudos 

que subsidiem a 

agenda de política 

externa brasileira 

para a África 

Set/2019 Fev/2022 

P00001/2020 

As relações 

econômicas entre 

Brasil e China: 

diagnósticos e 

propostas 

Analisar as relações 

econômicas do 

Brasil 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-

Jan/2020 Mar/2022 
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se entregar propostas 

de ação 

governamental a fim 

de aprofundar as 

relações econômicos 

entre o Brasil e a 

China 

P00131/2019 

Avaliações e 

proposições de 

políticas públicas 

para a defesa 

nacional 

Avaliar os resultados 

da Estratégia 

Nacional de Defesa 

sobretudo no que diz 

respeito a seus 

efeitos sobre a 

inovação tecnológica 

e a competitividade 

das cadeias de 

fornecimento de 

produtos e serviços 

de defesa, bem como 

propor 

aprimoramentos 

Jul/2019 Jun/2021 

P00038/2020 

A Cooperação 

Internacional para o 

Desenvolvimento 

Privada no Brasil 

Mapear os atores 

não-estatais 

brasileiros 

envolvidos em ações 

de cooperação 

internacional para o 

desenvolvimento – 

incluindo sobretudo 

empresas, mas 

também 

organizações da 

sociedade civil, 

Ago/2020 Ago/2022 
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dentre outros – e 

investigar suas 

principais 

motivações, seu 

modo de atuação e 

como e em que 

medida estes diferem 

da cooperação 

internacional para o 

desenvolvimento 

governamental. As 

parcerias 

eventualmente 

firmadas entre atores 

privados e governos 

também são foco do 

projeto. 

P00033/2020 

Instrumentos de 

Avaliação dos 

Investimentos 

Externos em 

Diversos Países: 

Recomendações 

para o Brasil 

Realizar 

levantamento da 

atuação, mandato, 

status hierárquico e 

indicadores da 

atuação das agências 

existentes em 

diversos países, com 

mandato para lidar 

com investimentos 

diretos externos, 

eventualmente 

bloqueando-os em 

alguns setores. 

Indicará, além disso, 

se e como algo nesse 

Jun/2020 Out/2021 
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sentido pode ser 

adotado no Brasil, 

com sugestão de 

medidas a serem 

implementadas 

P00034/2020 

Avaliação dos 

fluxos de 

investimento de tipo 

´brownfield` no 

período recente 

Os dados relativos 

ao influxo de 

investimento direto 

na economia 

brasileira nos 

últimos anos 

mostram que o 

percentual mais 

significativo tem 

sido para a aquisição 

de empresas já 

existentes. Apesar de 

parte das políticas de 

atração de recursos 

focar na implantação 

de novas unidades 

produtivas, esses 

investimentos podem 

ter impacto positivo 

sobre a economia 

Jun/2020 Out/2021 

P00027/2020 

Avaliação e 

Propostas de 

Políticas Públicas 

para o Combate às 

Consequências da 

Pandemia Covid-19 

Realizar estudos para 

a avaliação e 

proposição de 

políticas públicas, 

visando o combate 

às consequências 

negativas da 

Pandemia Covid-19 

Mar/2020 Dez/2021 



47 

 

P00020/2020 

O Covid-19 e a 

saúde mental dos 

médicos: antes, 

durante e depois da 

pandemia 

Verificar a 

percepção da saúde 

mental dos médicos 

em três períodos: 

antes, durante e 

depois da pandemia; 

verificar como a 

pandemia de Covid-

19 impactou a 

percepção dos 

médicos sobre a 

saúde mental, e se 

houve mudança. 

Analisar pesquisas 

sobre a relação entre 

pandemias e saúde 

mental 

Abr/2020 Mar/2024 

P00010/2020 

Políticas públicas 

para tecnologias e 

aplicações 5G e 

hiperconectividade 

Desenvolver estudos 

sobre a adoção de 

tecnologia 5G no 

Brasil, visando a 

proposição e a 

avaliação de 

políticas públicas 

Fev/2020 Jun/2022 

P00014/2020 

Comércio exterior 

do setor agrícola: 

indicadores e 

metodologias de 

avaliação 

"Desenvolver 

pesquisas e 

metodologias de 

avaliação 

relacionadas ao 

comércio exterior do 

setor agrícola 

brasileiro, com 4 

temas prioritários: 

Mar/2020 Dez/2021 
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1.Proposta de 

metodologia para 

estimar impacto de 

acordos comerciais 

em cadeias do 

agronegócio; 

2.Criação de matriz 

insumo-produto para 

avaliação de regras 

de origem em 

acordos comerciais; 

3.Indicação de 

políticas de apoio 

aos setores lácteo, 

vitivinícola e de 

produção de alhos. 

4.Avaliação de 

subsídios domésticos 

fornecidos por países 

selecionados. 

 

P00117/2019 

Tráfico de seres 

humanos e normas 

internacionais no 

Brasil 

O fortalecimento da 

Política Nacional de 

Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas 

Como toda atividade 

de fortalecimento da 

política pública, 

requer a elaboração 

de estudos, 

diagnósticos e 

recomendações para 

a construção de 

Nov/2019 Dez/2021 
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propostas mais 

alinhadas às 

demandas da 

sociedade. 

P00041/2020 

Avaliação do 

sistema brasileiro 

de promoção de 

exportações, de 

apoio à 

internacionalização 

de empresas 

brasileiras e de 

atração de 

investimento direto 

estrangeiro 

Avaliar a atuação do 

Estado no processo 

de 

internacionalização 

da economia 

brasileira. O objetivo 

específico é avaliar o 

sistema brasileiro de 

promoção de 

exportações, de 

apoio à 

internacionalização 

de empresas 

brasileiras e de 

atração de 

investimento direto 

estrangeiro. 

 

Jul/2020 Dez/2022 

P00042/2020 

Avaliação da 

cooperação 

internacional 

prestada pelo Brasil 

Desenvolver 

metodologias e 

avaliar estudos de 

casos da cooperação 

internacional para o 

desenvolvimento 

prestados pelo Brasil 

e por outros países. 

Jun/2020 Ago/2023 

P00049/2020 O Brasil na OCDE 

Auxiliar o Governo 

Federal no processo 

de acessão à 

Jan/2020 Dez/2022 
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Organização para 

Cooperação e 

Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) 

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 da 

região Norte do país 

 

Set/2018 Mar/2022 

P00128/2018 
Crime transnacional 

e política externa 

Entender as causas e 

consequências da 

criminalidade no 

Brasil a partir de 

uma perspectiva das 

relações 

internacionais. 

Diversos trabalhos se 

Jan/2019 Dez2021 
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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 

P00130/2018 

Boletim de 

Economia e Política 

Internacional 

Publicar trabalhos 

voltados à análise e 

avaliação da política 

externa brasileira 

Jan/2019 Dez/2021 

P00037/2018 

Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável: 

Acompanhamento 

dos Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável – 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 

Jan/2018 Dez/2021 
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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. 

P00102/2017 

Indicador/Relatório 

de Assistência 

Setorial (subsídios e 

proteção tarifária) 

Mensurar e analisar 

o apoio total do 

Governo Federal a 

setores econômicos 

no Brasil por meio 

de subsídios diretos 

e indiretos e de 

proteção tarifária 

Set/2017 Fev/2022 

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 

Set/2017 Jan/2021 
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compras 

governamentais. 

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 

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 

Jan/2017 Dez/2021 
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refugiados pelo 

Brasil. 

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 

no comércio 

internacional, que 

deverá se refletir em 

ganhos de 

produtividade e 

aceleração do 

crescimento 

econômico. 

Set/2016 Dez/2021 

 

 

3.5 DIRUR 

3.5.1.1 Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 

DATA 

DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃ

O 

P00004/202

1 

Avaliação do 

Programa 

Nacional de 

Bioinsumos 

Realização de estudos e 

pesquisas junto aos 

Núcleos de Estudo em 

Agroecologia e Produção 

Orgânica visando apoiar o 

Ministério da Agricultura 

Jun/202

1 
Mai/2023 
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Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) na 

disponibilização de 

tecnologias e bioinsumos 

apropriados para Produção 

Orgânica, e levantamento 

do estado da arte dos 

bioinsumos no Brasil, para 

subsidiar a implantação do 

Programa Nacional de 

Bioinsumos 

P00006/202

1 

Base de dados 

de medidas 

municipais para 

contenção da 

COVID-19 

Criar uma base de dados 

com as medidas municipais 

para contenção da COVID-

19 

Fev/202

1 
Dez/2022 

P00007/202

1 

Acesso a 

serviços de 

saúde para 

COVID-19 

Estudo mapeamento a 

população vulnerável com 

baixo acesso aos serviços 

de saúde para COVID-19 

nas 20 maiores cidades do 

Brasil 

Fev/202

1 
Dez//2022 

P00006/202

1 

Nova Geração 

de 

Infraestruturas 

(NGI - V): 

Cidades do 

Futuro 

Avaliar, sondar e propor 

iniciativas de convergência 

gradativa das cidades 

brasileiras ao paradigma do 

século XXI, no qual a 

economia digital e 

sustentável predomina, 

fazendo uso de tecnologia 

de informação e 

comunicação para 

aperfeiçoamento das 

Abr/202

1 
Dez//2022 
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demais infraestruturas, 

como transporte, 

saneamento e energia, de 

forma a favorecer o 

aumento de bem-estar 

social em termos de saúde, 

educação e habitação 

P00008/202

1 

Atualização da 

base de dados 

de 

Investimentos 

Federais 

Regionalizados 

(INVREG) 

Atualizar a base de dados 

de investimentos federais 

regionalizados (INVREG) 

2001-2018 para a inclusão 

dos anos fiscais de 2019 e 

2020 

Mai/202

0 
Abr/2022 

P00009/202

1 

Análise da base 

de dados de 

Investimentos 

Federais 

Regionalizados 

(INVREG) 

Analisar os mais recentes 

resultados da base de dados 

de investimentos federais 

regionalizados (inclusão de 

2019 e 2020) 

Abr/202

1 
Dez/2022 

P00010/202

1 

Déficit 

habitacional e 

acesso a 

oportunidades 

no Programa 

Minha Casa 

Minha Vida 

Pesquisa do déficit 

habitacional anterior à 

mudança para o PMCMV e 

de indicadores de acesso a 

oportunidades de 

empregos, equipamentos 

de saúde e de educação a 

partir de empreendimentos 

do PMCMV nas vinte 

maiores cidades do Brasil 

Fev/202

1 
Dez/2021 

P00014/202

1 

Rede Urbana: 

Abordagem para 

entendimento 

Identificar temas relevantes 

para a agenda do Estado 

Identificar por meio do 

Jan/2021 Dez/2022 
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conjunto dos 

desenvolviment

os agrário, 

urbano e 

regional no 

alcance do 

desenvolviment

o 

socioeconômico 

método proposto as 

relações e consequências 

socioespaciais dos temas 

identificados para a 

sociedade Identificar as 

relações socioespaciais do 

Novo Coronavírus e da 

Covid-19 no Brasil em 

distintos estratos, setores e 

territórios Amparar entes 

federados, poderes, órgãos, 

instituições e sociedade na 

compreensão socioespacial 

de temas, à exemplo da 

Covid-19 

P00001/202

1 

O 

Comportamento 

do Investimento 

Industrial no 

Brasil: uma 

análise a partir 

dos microdados 

Estudar o investimento em 

nível de firmas no Brasil.1) 

Como se comportam os 

investimentos no nível de 

firmas? 2) Observa-se no 

Brasil, o mesmo padrão de 

investimento da literatura 

empírica existência 

abruptos investimentos e 

longos períodos sem 

investimento? Quais 

variáveis poderiam 

explica-los?  3) Existe 

algum padrão espacial 

destes investimentos? 4) 

Qual impacto no nível da 

firma desses 

investimentos? Serão 

Fev/202

1 
Abr/2023 



58 

 

dois relatórios sobre o 

investimento industrial no 

Brasil, a partir da 

PIA/IBGE. 

P00107/202

0 

Probabilidade 

de Pagamento 

do IPTU pelos 

Domicílios 

Brasileiros: um 

modelo logit 

Indicar através de um 

modelo logit a 

probabilidade de 

pagamento de IPTU pelos 

domicílios brasileiros com 

base em atributos pessoais 

(renda, escolaridade, sexo, 

raça, etc.) e da propriedade 

(própria/alugada, tipologia, 

coleta de lixo, formas de 

coleta esgoto e 

abastecimento de água, 

região, etc.). 

Fev/202

1 
Dez/2021 

P00109/202

0 

Tributação do 

Lucros de 

Empresas 

Digitais dentro 

do Quadro 

Inclusivo da 

OCDE/G20 

Plano BEPS 

(Base Erosion 

and Profit 

Shifting), 

Relatórios 

Técnicos do 

Pilar 1 e Pilar 2 

Discutir os Relatórios 

Técnicos do Pilar 1 e Pilar 

2 no Plano BEPS da OCDE 

e seu impacto para o 

Brasil. 

Out/202

0 
Mar/2021 

P00068/202

0 

Monitor do 

Saneamento 

Realizar estudos e 

monitoramento do setor de 
Set/2020 Dez/2022 
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saneamento no Brasil, a 

partir da análise de 

políticas, sistemas de 

planejamento, regulação, 

financiamento e gestão 

integrada com outras 

políticas, bem como 

organizar e difundir 

indicadores setoriais sobre 

o tema. 

P00092/202

0 

Revista 

Planejamento e 

Políticas 

Públicas: 

editoria técnica 

Editoria técnica para 

publicação da PPP: 

recepção de artigos, desk-

review, encaminhamento a 

pareceristas, tomada de 

decisões editoriais e 

acompanhamento de 

revisão e diagramação. 

Out/202

0 
Dez/2021 

P00090/201

9 

Avaliação da 

Política 

Nacional sobre 

Mudança do 

Clima 

Elaboração e aplicação de 

metodologia de 

monitoramento do gasto 

em mudança do clima. 

Ago/201

9 
Dez/2021 

P00092/201

9 

Revista 

Planejamento e 

Políticas 

Públicas: 

fortalecimento 

institucional, 

melhoria da 

qualidade da 

produção 

científica e 

Aprimorar a governança da 

Revista Planejamento e 

Políticas Públicas (PPP). 

Ago/201

9 
Nov/2021 
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ampliação do 

reconhecimento 

externo 

P00098/201

9 

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/201

9 
Dez//2022 

P00075/201

9 

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 Nov/2022 

P00111/201

9 

Apoio à 

formulação, à 

implementação, 

ao 

monitoramento 

e à avaliação da 

Política 

Nacional de 

Desenvolviment

o Urbano 

(PNDU) 

Produzir insumos em apoio 

à formulação, à 

implementação, ao 

monitoramento e à 

avaliação da Política 

Nacional de 

Desenvolvimento Urbano 

(PNDU) 

Nov/201

9 
Jun/2022 

P00119/201

9 

Avaliação do 

Programa de 

Estímulo à 

Propõe-se um plano de 

trabalho para realizar a 

avaliação do Qualiágua 

Nov/201

9 
Nov/2021 
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Divulgação de 

Dados de 

Qualidade de 

Água 

(QUALIÁGUA) 

P00130/201

9 

Agricultura e 

Diversidade: 

análise de 

trajetórias, 

tecnologias e 

desafios 

regionais a 

partir dos dados 

do Censo 

Agropecuário 

Realizar estudos sobre a 

diversidade produtiva no 

Brasil 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. 

Mar/201

9 
Dez/2021 

P00114/201

9 

Elaboração de 

modelos para 

previsão de 

arrecadação de 

tributos e 

estudos em 

política fiscal 

Desenvolver metodologias 

de projeções de receitas e 

de despesas dos entes 

subnacionais, em 

particular, receitas de 

ICMS e despesas com 

pessoal ativo e inativo. 

Define-se assim o apoio 

Nov/201

9 
Nov/2021 
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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 

P00144/201

9 

Diagnóstico e 

avaliação da 

Política 

Nacional de 

Desenvolviment

o 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 

desenvolvimento regional. 

Dez/201

9 
Dez/2022 

P00022/202

0 

Estudos para 

aprimorar a 

Política 

Nacional de 

Mobilidade 

Urbana 

Realização de estudos para 

aprimorar a Política 

Nacional de Mobilidade 

Urbana”, contemplando a 

avaliação da mobilidade 

urbana nas cidades 

brasileiras, por meio de 

Jan/2020 Dez/2022 
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dados e indicadores de 

acessibilidade, e a 

capacitação da equipe 

técnica da SEMOB sobre 

métodos e técnicas de 

avaliação de políticas 

públicas. 

P00009/202

0 

Análise de 

Pesquisas 

socioeconômica

s na Região 

Metropolitana 

do DF 

Analisar e avaliar a 

dinâmica socioeconômico 

do Distrito Federal, a partir 

de pesquisas domiciliares 

realizadas pela Codeplan, 

pesquisas por telefone 

(CATI) e registros 

administrativos. Analisar a 

experiência na produção 

primária de informações 

realizadas pela Codeplan e 

construir sugestões de ação 

para o subsídio de políticas 

públicas. 

Fev/202

0 
Fev/2021 

P00011/202

0 

Avaliação da 

Existência e 

Atuação dos 

Consórcios 

Públicos 

Federativos 

Intermunicipais 

(CPFI) no Brasil 

Avaliar a dinâmica da 

criação, existência e 

atuação dos Consórcios 

Públicos Federativos 

(CPFI) incluindo: Análise 

da consistência das 

informações disponíveis 

tendo em vista o 

estabelecimento de 

informações qualificadas 

sobre os CPFI existentes; 

Avaliação do ambiente 

Fev/202

0 
Fev/2023 
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jurídico/legal/administrativ

o que regula a criação e a 

atuação dos CPFI; 

Tipologia dos CNPI com 

base nos elementos 

recolhidos nas bases de 

dados existentes, nos casos 

conhecidos e na literatura 

disponível; Identificação 

e caracterização de casos 

exemplares em situações 

territoriais específicas; 

Promoção de estudos de 

casos cobrindo a tipologia 

identificada e situações 

territoriais particulares; 

Proposição e 

implementação de um 

Portal Colaborativo de 

Consórcios que permitiria a 

atualização constante de 

informações sobre as 

diversas formas de atuação 

dos CPFI 

P00007/202

0 

Previsão de 

arrecadação de 

receitas 

tributárias e 

despesas fiscais 

Desenvolvimento de 

modelos estatísticos e 

econométricos de previsão 

de arrecadação de receitas 

tributárias e despesas 

públicas. 

Fev/202

0 
Fev/2022 

P00059/202

0 

O papel do 

Estado no novo 

Modelo para o 

Nas últimas duas décadas, 

o papel das empresas 

estatais no setor de energia 

Set/2020 Set/2022 
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Setor 

Energético e 

suas 

implicações 

para o Meio 

Ambiente 

tem sido redefinido.  Países 

da OCDE, assim como 

países emergentes, 

empreenderam processos 

de privatização, em geral 

caracterizados pela 

separação estrutural de 

empresas verticalmente 

integradas no setor de 

eletricidade 

P00055/202

0 

Política Fiscal e 

condição da 

sustentabilidade 

da Dívida 

Pública 

Um problema fundamental 

pela qual passa a economia 

brasileira é a questão dos 

limites da política fiscal. 

Apesar de necessária, 

existem restrições impostas 

ao seu emprego. Quanto a 

isso, é necessário atacar o 

problema por diversos 

ângulos, o que significa ter 

instrumentos que possam 

responder às diversas 

questões envolvidas: a 

condição da política fiscal, 

a condição de 

sustentabilidade da dívida 

pública e os impactos da 

política fiscal 

Set/2020 Set/2022 

P00050/202

0 

Avaliação dos 

principais 

instrumentos 

financeiros da 

Política 

Realização de diversos 

estudos com a finalidade 

de avaliar a eficácia, a 

eficiência e os aspectos 

históricos e estruturais dos 

Ago/202

0 
Ago/2023 
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Nacional de 

Desenvolviment

o Regional 

(PNDR) 

Fundos Constitucionais de 

Financiamento (FCFs) das 

regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste, que 

constituem os principais 

instrumentos financeiros da 

PNDR 

P00048/202

0 

Avaliação do 

Programa de 

Estímulo à 

Divulgação de 

Dados de 

Qualidade de 

Água 

(QUALIÁGUA) 

Elaboração de estudo para 

avaliar o Programa de 

Estímulo à Divulgação de 

Dados de Qualidade de 

Água (QUALIÁGUA). 

Nov/202

0 
Abr/2022 

P00044/202

0 

Segurança 

rodoviária e 

Acidentes de 

trânsito: 

Evidências do 

processo de 

concessões de 

rodovias no 

Brasil 

Avaliar o efeito médio 

causal da política de 

concessão de rodovias no 

Brasil sobre os indicadores 

de acidente, sobretudo, de 

letalidade nas estradas 

federais 

Jul/2020 Jul/2021 

P00040/202

0 

Cidades Médias 

do Brasil: 

Competitividade

, Governança e 

Inovação 

Apresentar um quadro de 

referência para 

subsidiar políticas públicas 

em cidades médias 

estratégicas do Brasil e 

identificar suas tendências 

de desenvolvimento 

Jul/2020 Jul/2022 

P00048/201

9 

Política de 

Comercializaçã

Analisar a Política de 

Comercialização Agrícola 

Jun/201

9 
Jul/2021 
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o Agrícola no 

Brasil 

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 

P00012/201

9 

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/201

9 
Mar/2021 

P00074/201

8 

Mapa Territorial 

da Indústria no 

Brasil 

Mapear e investigar 

características e trajetórias 

do processo de 

concentração/desconcentra

ção econômica com base 

na atividade e no emprego 

Mai/201

8 
Dez/2021 
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industrial no território 

brasileiro com vistas à 

formulação de estratégias 

de políticas de 

desenvolvimento regional 

P00086/201

8 

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/2021 

P00108/201

8 

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 

analisar o acesso a postos 

de trabalho, escolas 

públicas e serviços de 

saúde providos pelos SUS 

Jan/2018 Dez/2022 

P00031/201

8 

Objetivos de 

Desenvolviment

o Sustentável: 

Acompanhamen

to dos Objetivos 

de 

Contribuir para a 

elaboração e 

aprimoramento dos 

relatórios nacionais de 

acompanhamento dos 

ODS, essenciais para 

Fev/201

8 
Dez/2022 
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Desenvolviment

o Sustentável – 

ODS 14 

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 

P00046/201

8 

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/201

8 
Abr/2021 

P00124/201

7 

Aperfeiçoament

o de ferramentas 

de estaduais de 

gestão recursos 

hídricosno 

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, 

Nov/201

7 
Dez/2022 
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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 estudos nos FERHs 

P00136/201

7 

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). III – Promover 

a divulgação dos resultados 

obtidos com esta 

cooperação. 

Dez/201

7 
Dez/2021 

P00078/201

7 

Uma Proposta 

de Reforma 

Tributária 

Analisar a estrutura 

tributária brasileira e 

propor alterações visando 

uma reforma tributária 

Set/2017 Ago/2021 
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P00109/201

7 

Avaliação do 

Programa de 

Aquisição de 

Alimentos - 

PAA 

Realização de Avaliação 

do Programa de Aquisição 

de Alimentos – PAA - e 

proposição de carteira de 

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)" 

Out/201

7 
Dez/2021 

P00048/201

7 

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/201

7 
Mar/2021 

P00026/201

7 

Estudos sobre a 

dinâmica 

econômica da 

região centro-

oeste 

Apresentar a evolução das 

estruturas produtivas do 

centro-oeste a luz da 

política de 

desenvolvimento regional 

brasileiro 

Fev/201

7 
Set/2024 

P00021/201

7 

A Política 

Nacional de 

Identificar e analisar os 

problemas e potenciais da 

Mar/201

6 
Jun/2023 
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Desenvolviment

o Regional 

(PNDR) e a 

Faixa de 

Fronteira 

fronteira brasileira visando 

o aperfeiçoamento de suas 

políticas públicas 

P00140/201

6 

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/201

6 
Dez/2022 

P00079/201

6 

Interdependênci

a das políticas 

públicas de 

infraestrutura 

Relacionar e sistematizar 

os aspectos necessários 

para uma abordagem 

sistêmica das políticas 

públicas de infraestrutura 

federal de transportes com 

iniciativas em andamento, 

de forma a identificar a 

necessidade, monitorar e 

avaliar trabalhos 

interdependentes e o 

avanço na consecução dos 

objetivos desejados 

Abr/201

6 
Dez/2021 
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P00035/201

6 

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 período 

2000-2015, com vistas ao 

entendimento das 

possibilidades de atuação 

conjunta e de 

fortalecimento do sistema 

nacional da política de 

desenvolvimento regional 

Mar/201

6 
Dez/2021 

P00094/201

5 

INCT em 

Políticas 

Públicas e 

Desenvolviment

o 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 diversas 

relações e interações que se 

dão no território; as 

políticas públicas e a ação 

Set/2015 Dez/2023 
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estatal; e as (novas) 

tecnologias de informação 

P00216/201

4 

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/201

4 
Abr/2021 

P00126/201

4 

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 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 

Ago/201

4 
Mai/2021 
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da atividade econômica na 

economia brasileira recente 

P00038/201

4 

Acompanhamen

to 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/201

4 
Set/2021 

P000280/20

13 

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 

relacionadas à gestão das 

funções públicas de 

interesse comum nos 

diferentes espaços 

metropolitanos brasileiros, 

seja como insumo para 

Jan/2012 Dez/2023 
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fortalecer a questão 

metropolitana na agenda 

política do país. 

P000284/20

13 

Mapeamento da 

Vulnerabilidade 

Social nas 

Regiões 

Metropolitanas 

Brasileiras 

Construir e mapear para 

espaços 

intrametropolitanos, 

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. 

Jan/2012 Dez/2023 

P000269/20

13 

Fortalecimento 

do extrativismo 

madeireiro e 

não madeireiro 

sustentável 

Analisar modelos de 

exploração florestal 

sustentável, as formas já 

em uso (concessões 

florestais, manejo florestal 

comunitário e familiar) e as 

que poderão se estabelecer 

no contexto da formação 

de mercados de novas 

commodities e as políticas 

públicas de apoio ao 

extrativismo. 

Jan/2013 Dez/2022 

P000271/20

13 

Evolução do 

pagamento do 

Seguro Defeso 

no Brasil e 

impacto sobre 

Analisar a evolução do 

pagamento do Seguro 

Defeso e de medidas 

administrativas associadas, 

como o Registro Geral da 

Jan/2014 Dez/2022 
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medidas de 

ordenamento 

pesqueiro 

Atividade Pesqueira, 

avaliando, dentre outros 

aspectos, o grau de 

aderência da atividade de 

pesca às medidas de 

gestão, a partir da análise 

de dados de produção 

pesqueira de municípios 

brasileiros selecionados. 

P000272/20

13 

Atlas do 

Desenvolviment

o 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 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. 

Ago/201

1 
Dez/2023 

P000222/20

13 

Avaliação 

regional do 

estado da 

conservação da 

Analisar a atuação 

governamental quanto às 

políticas de conservação da 

biodiversidade, em 

Jul/2012 Dez/2022 
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biodiversidade 

brasileira 

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 

P0095/2013 

Dimensionamen

to e 

acompanhament

o do gasto 

ambiental 

federal 

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/201

3 
Dez/2022 

P0078/2013 
Agricultura 

brasileira: 

Avaliar a situação atual da 

agricultura brasileira                                                                                                                                                                                     
Jan/2014 Dez/2021 
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determinantes 

do 

desenvolviment

o 

Debater alternativas de 

políticas públicas que 

auxiliem no 

desenvolvimento agrícola 

futuro. 

 

3.6 DISOC 

3.6.1.1 Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 

DATA 

DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P00110/2020 

Conexões Negras: 

enfrentamento das 

desigualdades 

raciais no 

ambiente de 

trabalho 

Analisar as 

desigualdades 

raciais existentes 

especificamente em 

grandes empresas 

privadas, que sejam 

líderes de seus 

segmentos ou 

detenham grande 

relevância política, 

econômica e de 

porte nos setores que 

atuam. Espera-se 

identificar as 

condições de 

inserção e 

participação de 

negros e brancos nas 

empresas 

mencionadas, 

destacando-se as 

desigualdades 

raciais existentes no 

Jan/2021 Mar/2023 
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corpo de 

funcionários e 

colaboradores. 

P00066/2020 

O processo de 

recrutamento de 

magistrados do 

trabalho no Brasil: 

o caso do 

Concurso Público 

Nacional 

Unificado 

Descrever 

empiricamente o 

perfil dos candidatos 

aprovados no 1º 

Concurso Público 

Nacional Unificado 

da Magistratura do 

Trabalho (doravante 

CPNU), que foi 

organizado pela 

ENAMAT com o 

intuito de selecionar 

candidatos ao cargo 

de Juiz Substituto do 

Trabalho 

Jan/2020 Set/2021 

P00069/2020 

Consumo e 

Demanda de 

Alimentos no 

Brasil 

Investigar os preços, 

consumo e demanda 

de produtos 

alimentares por nível 

de processamento no 

Brasil (resultado da 

Chamada Pública do 

CNPq/MS Número 

26/2019 -  Pesquisas 

em Alimentação e 

Nutrição; Eixo 

Temático 1 - 

Economia da Saúde 

com foco nas ações 

Set/2020 Set/2021 
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de alimentação e 

nutrição) 

P00070/2020 

Evolução da 

Abrangência do 

Abono Salarial 

após a Lei no. 

13134 

Analisar a evolução 

recente do Programa 

do Abono Salarial 

nos anos posteriores 

à promulgação da 

Lei no. 13.134 em 

17 de junho de 2015.  

O foco recairá na 

análise dos fluxos de 

entrada e saída dos 

trabalhadores do 

programa e nos 

fluxos de entrada e 

saída da Rais do seu 

público-alvo, bem 

como na alteração 

do perfil dos gastos 

orçamentários com o 

programa após a 

mudança 

institucional 

Mai/2020 Jun/2021 

P00005/2021 Mais SUS 

Discutir os 

principais problemas 

do sistema de saúde 

brasileiro e propor 

soluções para as 

questões que serão 

identificadas como 

prioritárias, 

constituindo uma 

agenda futura que 

Fev/2021 Dez/2022 
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promova o debate 

entre instituições do 

Estado e da 

sociedade, visando à 

formulação e 

implementação de 

políticas públicas 

para o setor 

P00013/2021 

Inclusão de Jovens 

Negros no 

Mercado de 

Trabalho 

Realizar de estudos 

relativos aos dados 

do Projeto Nacional 

de Inclusão Social 

de Jovens Negras e 

Negros no Mercado 

de Trabalho do 

MPT. Analisando as 

desigualdades 

raciais existentes 

especificamente em 

grandes empresas 

privadas de alguns 

setores específicos, 

como propaganda e 

publicidade, que 

sejam líderes de seus 

segmentos ou 

detenham grande 

relevância política, 

econômica e de 

porte nos setores que 

atuam 

Abr/2021 Mar/2025 

P00013/2019 
Políticas públicas 

de incentivo à 

Mapear experiências 

internacionais 
Fev/2019 Fev/2021 
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produção de 

alimentos e 

bebidas orgânicas: 

o que as 

experiências 

internacionais 

podem nos 

ensinar? 

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 

P00140/2018 

Permanências e 

transições de 

mulheres e homens 

no sistema de 

proteção social 

brasileiro 

Qual é o cenário 

amplo de proteção 

social das mulheres 

no 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? Esta 

pesquisa responderá 

a estas perguntas por 

meio do 

levantamento de 

Jan/2019 Jan/2023 
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dados inéditos a 

partir de registros 

administrativos. 

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 Latino-

Americana 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 Latino-

Americano e do 

Caribe de 

Informação em 

Ciências da Saúde 

(Bireme) 

Abr/2018 Jul/2021 

P00080/2018 

Efeitos da Emenda 

Constitucional 95 

sobre o gasto 

público federal em 

saúde. 

Analisar os impactos 

da Emenda 

Constitucional 95 

sobre o nível de 

gasto público federal 

em saúde nos anos 

de 2016 e 2017 

Jun/2018 Dez/2021 

P00058/2020 

Envelhecimento, 

Fragilidades: O 

Papel das Políticas 

Realização de um 

estudo sobre o papel 

das políticas 

Set/2020 Jul/2021 
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Públicas-Estudo 

comparativo para 

países latino-

americanos. 

públicas nas 

condições de vida e 

de saúde da 

população idosa, 

sobretudo no que se 

refere às condições 

de cuidados, 

considerando cinco 

países da América 

Latina, levando em 

conta as metas 

estabelecidas no 

Plano Mundial de 

Ação para a 

População Idosa de 

2002, conhecido 

como Plano de 

Madri. 

P00062/2020 

Ensino Médio: 

Contexto e 

Reforma – Afinal, 

do que se Trata? 

A partir da descrição 

dos modelos 

principais de ensino 

médio – preparação 

para a universidade 

ou carreira –, 

debateremos sobre a 

necessidade da 

formação de caráter 

expandido. Focando 

a situação brasileira, 

relataremos sua 

história, formato 

atual e Reforma. Ela 

será analisada, 

Set/2020 Set/2021 
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levando-se em conta 

aspectos como sua 

viabilidade e a 

transformação de 

suas lacunas em 

potencialidades. Ao 

final, serão feitas 

considerações sobre 

a política 

educacional e 

sugestões para a fase 

de implantação. 

P00063/2020 

Financiamento 

com pagamentos 

vinculados à renda 

futura. 

Discutir a 

implementação de 

financiamentos com 

pagamentos 

vinculados à renda 

futura no Brasil; 

Apresentar 

resultados de 

simulações de 

reembolso de 

empréstimos com 

amortizações 

condicionadas à 

renda (ECR) para 

ensino superior no 

Brasil; Desenhar um 

sistema nacional de 

financiamento 

estudantil baseado 

em financiamentos 

com pagamentos 

Jun/2020 Dez/2021 
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vinculados à renda 

futura. 

P00077/2020 

Gasto social com 

crianças e 

adolescentes. 

Elaborar 

metodologia de 

apuração e 

mensuração do 

Gasto Social com 

Crianças e 

Adolescentes, 

dialogando com as 

experiências 

anteriores realizadas 

no Brasil e na 

América Latina, 

utilizando o ano de 

2017 com primeiro 

experimento 

Set/2019 Set/2022 

P00078/2020 

Monitoramento e 

Avaliação de 

Programas de 

Transferência de 

Renda. 

Elaborar estudos 

sobre a pobreza e a 

desigualdade no 

Brasil, com ênfase 

no monitoramento e 

avaliação de 

programas de 

transferência de 

renda 

Out/2020 Dez/2023 

P00018/2020 

Acompanhamento 

CMAP (PNAE e 

Pronaf). 

Acompanhar as 

discussões de 

avaliação do 

Programa Nacional 

de Alimentação 

Escolar e do 

Programa Nacional 

Mar/2020 Mar/2021 
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de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar 

no âmbito do CMAP 

P00002/2020 

A focalização do 

Programa Bolsa 

Família no período 

2012-2018, a partir 

dos dados da Pnad 

Contínua. 

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 

P00126/2019 

Financiamento e 

gasto da saúde: 

conta-satélite de 

saúde (9ª fase). 

Elaboração da 

próxima conta 

satélite de saúde 

Fev/2020 Dez/2021 

P00127/2019 

Contas SHA: 

internalização e 

produção 

Internalizar a 

produção das Contas 

SHA públicas no 

Ipea a partir da 

metodologia do 

Sistema of Health 

Accounts da OCDE 

que foi adaptada 

pelo Ministério da 

Saúde e pela Fiocruz 

e publicada em 2018 

Out/2019 Dez/2022 

P00091/2019 

Financiamento e 

gasto do SUS: 

estado da arte e 

perspectivas 

futuras 

Realizar estudos 

sobre o 

financiamento e o 

gasto do Sistema 

Único de Saúde 

(SUS) das três 

esferas de governo, 

Mai/2019 Dez/2022 
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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 

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/2022 

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 

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 número de 

indústrias que estão 

Fev/2018 Jan/2021 
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disponíveis no 

conjunto de dados 

P00044/2018 Mais SUS 

Discutir os 

principais problemas 

do sistema de saúde 

brasileiro e propor 

soluções para as 

questões que serão 

identificadas como 

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 

Jan/2021 Dez/2022 

P00045/2018 

Acompanhamento 

do financiamento 

público em saúde 

Acompanhar a 

discussão e produzir 

análises sobre o 

financiamento do 

sistema público de 

saúde nas três 

esferas de governo 

Nov/2017 Dez/2021 

P00098/2017 

Coleta, tratamento 

e análise dos dados 

na área de 

economia da saúde 

Atualizar e avaliar 

os dados acerca do 

gasto tributário em 

saúde no Brasil 

Mar/2017 Dez/2021 

P00039/2017 
Objetivos de 

Desenvolvimento 

Contribuir para a 

elaboração e 
Abr/2017 Dez/2021 
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Sustentável: 

Acompanhamento 

e Análise dos 

Indicadores e das 

Ações 

Governamentais 

aprimoramento dos 

relatórios nacionais 

de acompanhamento 

dos ODS - Objetivos 

de Desenvolvimento 

Sustentável, 

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 

P00164/2015 

Política 

farmacêutica 

brasileira 

Analisar a política 

farmacêutica 

brasileira quanto ao 

alcance de seu 

objetivo precípuo de 

Out/2015 Dez/2022 
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garantir o acesso da 

população a 

medicamentos 

seguros, eficazes e 

de qualidade, ao 

menor custo possível 

P000340/2013 

Acompanhamento 

e Análise de 

Políticas de 

Desenvolvimento 

Rural 

Analisar as 

principais políticas e 

programas de 

desenvolvimento no 

período 2013/2014, 

através do 

acompanhamento e 

análise das ações 

governamentais, 

especialmente as 

desenvolvidas pelo 

MDA e pelo Incra, 

bem como outros 

programas e 

políticas com 

impacto direto no 

desenvolvimento 

rural sustentável, 

principalmente 

quando relativos aos 

assentados da 

reforma agrária e 

agricultores 

familiares 

Jan/2014 Jun/2022 

P000372/2013 
Políticas Sociais - 

Acompanhamento 

Fornecer aos 

formuladores, 

executores, 

Out/2019 Jun/2021 
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e Análise edições 

27 e 28 

avaliadores das 

políticas públicas, 

bem como aos atores 

sociais em geral, um 

quadro completo e 

periódico de 

informações e 

análises sobre a 

conjuntura e a 

implementação das 

ações nas áreas de 

Previdência Social, 

Assistência social, 

Saúde, Trabalho e 

Renda, Educação, 

Cultura, 

Desenvolvimento 

Rural, Igualdade 

Racial e Igualdade 

de Gênero 

P000229/2013 

Acompanhamento 

e análise de 

políticas de 

igualdade de 

gênero 

Fornecer aos 

formuladores, 

executores e 

avaliadores das 

políticas públicas na 

área de igualdade de 

gênero e políticas 

para as mulheres um 

quadro completo e 

periódico de 

informações e 

análises sobre a 

conjuntura e a 

Jan/2014 Dez/2022 
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implementação das 

ações do governo 

federal nesta área, 

além de reflexões 

sobre temas 

importantes para a 

política. 

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. 

Acompanhamento 

das 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/2022 

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 

Jan/2014 Dez/2021 



95 

 

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. 

P0027/2013 

Acompanhamento 

e Análise de 

Políticas de 

Igualdade Racial 

Analisar a execução 

e evolução das 

políticas voltadas ao 

enfrentamento ao 

racismo e à 

promoção da 

igualdade racial, 

especialmente na 

administração 

pública federal. 

Jan/2014 Dez/2022 

P000177/2013 
Acompanhamento 

e Análise de 

Fornecer aos 

formuladores, 

executores e 

Jan/2015 Dez/2021 
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Políticas de 

Assistência Social 

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. 

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 

Jan/2014 Dez/2022 
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próprio MTE, o que 

tornará possível um 

diagnóstico 

detalhado do 

Sistema Público de 

Emprego 

 

3.7 DIEST 

3.7.1.1 Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 

DATA 

DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃ

O 

P00101/202

0 

Concessões e 

Parcerias Público-

Privadas em 

Infraestrutura 

Analisar 

configurações de 

arranjos institucionais 

de concessões e 

parcerias público-

privadas de projetos 

de infraestrutura sob 

cinco perspectivas 

principais: a regulação 

econômica, os estudos 

prévios, o processo de 

contratualização, a 

modelagem financeira 

e o desempenho 

operacional. Estes 

arranjos institucionais 

têm por objetivo 

viabilizar o 

desenvolvimento de 

projetos de construção 

e modernização de 

equipamentos e para a 

Nov/2020 Out/2021 
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prestação de serviços 

de infraestrutura 

econômica, social e 

urbana. 

P00102/202

0 

Eleições 2020: 

análise da 

percepção do 

eleitorado 

brasileiro 

Desenvolvimento e 

análise de pesquisas 

de opinião junto aos 

eleitores brasileiros, 

lideranças partidárias 

nacionais e mesários 

que trabalharam na 

eleição de 2020, com 

vistas a aferir e 

compreender: (i) 

percepções acerca das 

eleições e do processo 

eleitoral, assim como 

da atuação e 

comunicação do TSE; 

(ii) comportamento 

político e engajamento 

com eleições; e (iii) 

confiança em 

instituições. 

Nov/2020 Jan/2022 

P00079/202

0 

Governança 

Orçamentária no 

Brasil: 

Financeirização e 

Privatização das 

Finanças Públicas 

no Brasil 

Elaboração de livro Jul/2020 Dez/2021 

P00104/202

0 

LOCI – Classes 

subordinadas e 

Investigar a relação 

entre grupos 
Nov/2020 Dez/2021 
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instituições 

públicas no Brasil 

desfavorecidos e 

instituições públicas, 

no contexto de 

ampliação da pobreza 

e 

retração/reconfiguraçã

o das ofertas de bens e 

serviços públicos, 

acentuados pela 

pandemia de Covid-

19, revelando 

elementos associados 

aos desafios de 

inclusão de grupos 

vulnerabilizados e os 

efeitos das atuais 

respostas 

governamentais sobre 

este público, 

contribuindo para 

indicação de medidas 

necessárias ao 

enfrentamento das 

desigualdade e dos 

problemas associados 

à exclusão social 

P00112/202

0 

Complexidade 

econômica, 

comércio 

internacional e 

capacidades 

estatais: tendências 

e implicações para 

Analisar a evolução 

da estrutura produtiva 

e do comércio 

internacional de uma 

amostra de países em 

desenvolvimento, a 

saber: Brasil, África 

Dez/2020 Jul/2022 
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as políticas de 

desenvolvimento 

do Sul e Índia. 

Ademais, procura 

investigar de que 

forma as políticas de 

desenvolvimento 

produtivo e de 

comércio exterior 

estão voltadas para o 

desafio da 

complexidade 

econômica, num 

ambiente de 

reconfiguração do 

comércio 

internacional. Por fim, 

procura refletir sobre 

as capacidades estatais 

que ancoram essas 

políticas. 

P00113/202

0 

Sistematização 

Normas Eleitorais 

(TSE) 

Participação na 

segunda fase do 

projeto de 

Sistematização de 

Normas eleitorais do 

TSE. Representante 

do Ipea do GT! - 

Direitos Políticos. 

Dez/2020 Dez/2021 

P00114/202

0 

BAPI - Ações 

Afirmativas no 

serviço público 

Edição Temática do 

BAPI 
Dez/2020 Dez/2021 

P00084/202

0 

Os Estados? 

Federalismo e 

relações 

A pesquisa sobre o 

federalismo e as 

políticas públicas no 

Out/2020 Dez/2021 
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intergovernamentai

s no Brasil 

contemporâneo 

Brasil pós-1988 tem 

sido pródiga em 

demonstrar a 

importância do papel 

da União enquanto 

indutora de políticas 

nacionais e dos 

municípios enquanto 

implementadores 

locais de políticas 

nacionalmente 

definidas 

P00085/202

0 

Atenção à saúde 

em regiões de 

fronteira 

Mapear os 

equipamentos de 

saúde, sua estrutura, 

recursos humanos, 

fontes de 

financiamento e 

serviços prestados, 

nas localidades 

situadas sobre a 

fronteira terrestre 

brasileira e nas 

localidades 

estrangeiras vizinhas 

Nov/2020 Dez/2021 

P00086/202

0 
Ancine 20 + 10 

Identificar meios de 

preparar e fortalecer 

institucionalmente a 

Ancine para se 

antecipar às 

necessidades de 

ampliar o apoio à 

indústria criativa 

Dez/2020 Dez/2021 
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brasileira no setor 

audiovisual 

P00087/202

0 

Arranjos de 

Governança para 

Grandes Obras de 

Infraestrutura 

Investigar as 

condições e 

mecanismos de 

processamento de 

demandas 

socioambientais pela 

gestão de planos de 

desenvolvimento 

territorial, ou seja, 

como as ações dos 

planos são 

transformadas em 

projetos ou programas 

governamentais que 

atendam de fato as 

demandas da 

comunidade afetada. 

Out/2020 Ago/2022 

P00089/202

0 

BAPI PPA 

2016/2019 

BAPI de análise do 

Plano Plurianual 

2016/2019 

Mai/2020 Abr/2021 

P00090/202

0 

BAPI DIEST 10 

anos (edição 

temática) 

Elaboração de uma 

edição especial do 

BAPI dedicada ao 

decenário da DIEST 

Jun/2020 Abr/2021 

P00094/202

0 

BAPI - Edição 

Especial 

Planejamento 

Governamental 

O volume discute o 

contexto institucional 

e operacional do 

planejamento 

governamental nos 

anos recentes, em 

especial os planos 

Mar/2020 Abr/2021 
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plurianuais enquanto 

instrumento de 

planejamento de 

médio prazo 

P00096/202

0 

Avaliação da 

sustentabilidade 

das políticas de 

combate ao 

desmatamento 

brasileiras: uma 

análise a partir da 

percepção de 

gestores de alto 

escalão do 

Governo Federal 

(1999-2020) 

Analisar o contexto 

político, as coalizões 

de defesa, a evolução 

e o desmantelamento 

das políticas públicas 

de prevenção, controle 

e combate ao 

desmatamento em 

nível federal a partir 

da elaboração de uma 

“linha do tempo” e da 

percepção de ex-

gestores de alto 

escalão que atuaram 

no governo federal 

durante as duas 

primeiras décadas do 

século XXI (1999-

2020) 

Ago/2020 Ago/2021 

P00097/202

0 

Estudos 

presidenciais 

Identificar e descrever 

os governos de 

diferentes presidentes 

partir da visão 

privilegiada e 

detalhada do próprio 

presidente da 

República Federativa 

do Brasil. Essa análise 

está atenta aos 

Out/2020 Out/2021 
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possíveis problemas 

de viés por se tratar da 

visão de um político 

que procura valorizar 

seu legado em uma 

narrativa 

autocentrada, 

memorialística 

P00097/201

9 

Comitê 

Interinstitucional 

destinado a realizar 

estudos e 

apresentar 

propostas de 

integração das 

metas do Poder 

Judiciário com as 

metas e 

indicadores dos 

Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável, 

Agenda 2030 

Apresentar proposta 

de integração entre as 

metas do Poder 

Judiciário com as 

metas e indicadores da 

Agenda ODS 2030 

Dez/2018 Jun/2021 

P00109/201

9 

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 

Out/2019 Jun/2022 
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sobre Drogas; e b) 

sentenças judiciais por 

crimes previstos na 

Lei de Drogas 

P00110/201

9 

Análise 

comparativa 

descritiva 

internacional de 

sistemas de 

jurisdição 

trabalhista 

Desenvolvimento de 

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 

Nov/2019 Jun2021 

P00112/201

9 

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 

P00003/202

0 

Limites 

epistemológicos e 

políticos da 

medicina baseada 

em evidências 

Revisar a literatura 

internacional para 

identificar referenciais 

teóricos e avaliativos 

que identifiquem 

Jan/2020 Jan/2021 
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problemas 

epistemológicos, 

bioéticos e políticos 

no exercício da 

medicina baseada em 

evidência com 

eventuais 

consequências para o 

campo das políticas 

públicas em geral 

P00026/202

0 

Índices e mapa de 

exposição à 

corrupção no 

Brasil 

Estabelecer um 

serviço contínuo e 

permanente de 

produção de 

informações de 

mensuração da 

exposição à corrupção 

a partir de atividade 

sistemática e periódica 

de coleta, tratamento e 

análise de dados sobre 

a experiência de 

pessoas físicas e 

jurídicas em relação 

às ocorrências ligadas 

a esse tipo de 

comportamento 

delituoso. 

Out/2020 Mai/2023 

P00036/202

0 

Estruturas 

Ministeriais 

Comparadas 

Estudar a evolução 

das estruturas 

ministeriais de 

diferentes países do 

Mai/2020 Mai/2021 
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mundo de forma 

comparada. 

P00043/202

0 
Diest: 10 anos 

Avaliar a produção, a 

trajetória, resultados 

alcançados pela Diest 

nos últimos 10 anos. 

Realizar prospecções 

para atividades na 

próxima década. 

Celebrar o decênio de 

pesquisa e 

assessoramento e 

ampliar a integração 

do corpo de 

pesquisadores da 

diretoria 

Jun/2020 Jul/2021 

P00046/202

0 

Catálogo de 

políticas públicas 

Plataforma virtual que 

consolide informações 

sobre as políticas 

públicas 

desenvolvidas no país 

nos últimos 20 anos e 

que permita a 

realização de 

consultas, extração de 

dados e geração de 

análises. Conhecer, 

sistematizar e dar 

transparência ao 

universo das políticas 

públicas do Poder 

Executivo federal. 

Servir de base para 

15/06/202

0 
28/04/2023 
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seleção de políticas do 

CMAP. Contribuir 

para tomada de 

decisão no ciclo 

orçamentário. 

Qualificar o Catálogo 

de Serviços Públicos. 

P00051/202

0 

Concessão da folha 

de pagamento dos 

servidores civis 

ativos e inativos da 

União 

Desenvolvimento de 

estudos e pesquisas 

relacionados ao 

processo de concessão 

do ativo folha de 

pagamento da união, 

em especial as 

questões relacionadas 

à valoração 

(valuation) desse 

ativo, às modalidades 

de contratação do 

sistema financeiro, 

assim como dos 

impactos regulatórios 

e da concorrência 

bancária sobre a 

valuation e as 

modalidades de 

contratação 

Jun/2020 Dez/2021 

P00053/202

0 

Assessoramento 

Governamental ao 

programa "Em 

frente Brasil" 

Assessoramento 

Governamental ao 

desenho e 

implementação do 

Programa Nacional de 

Enfrentamento à 

Mai/2019 Dez/2023 
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Criminalidade 

Violenta 

P00057/202

0 

Governança e 

Desempenho do 

Sistema de 

Inovação:  análise 

comparada de 

países da América 

Latina 

Analisar como a 

performance 

inovadora dos países 

latino-americanos é 

afetada pelo arranjo 

de governança das 

nações e pela 

formulação de 

políticas de inovação? 

Os objetivos são? 

Comparar as 

economias da 

América Latina e da 

OCDE em termos de 

desempenho da 

inovação e seus 

determinantes para 

alcançar o sucesso da 

inovação e; Analisar 

as características e 

restrições embutidas 

na governança de 

inovação dos países 

para compreender este 

padrão assimétrico 

Ago/2020 Ago/2022 

P00071/202

0 

INCLUA – 

plataforma de 

recursos pró-

equidade em 

políticas públicas 

Desenvolvimento de 

uma ferramenta de 

avaliação/diagnóstico 

voltada para 

identificação de 

potenciais riscos de 

Ago/2020 Dez/2021 
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tratamento desigual, 

seletividade, 

imposição de barreiras 

de acesso, cargas 

administrativas 

(administrative 

burdens), 

discriminação e 

estigmatização nas 

interações entre as 

políticas públicas 

(seus processos e 

agentes) e os 

usuários/beneficiários 

P00073/202

0 

Arma de fogo e 

crime 

Estimar o efeito 

causal da prevalência 

de arma de fogo sobre 

o homicídio 

Jan/2020 Abr/2021 

P00074/202

0 

Detecção de 

clusters de 

homicídios e 

suicídios nas 

microrregiões 

brasileiras 

Detectar possíveis 

clusters de homicídios 

e suicídios de 

qualquer natureza 

ocorridos nas 

microrregiões 

brasileiras entre os 

anos de 2008 e 2018 

Jun/2020 Mar/2021 

P00076/202

0 

Capacidades 

Dinâmicas do 

Setor Público 

Conceptualizar, 

operacionalizar e 

mensurar o conceito 

de capacidades 

dinâmicas do setor 

público para a entrega 

Out/2020 Out/2022 
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de políticas orientadas 

por missões 

P00039/201

9 

Dinâmica 

Econômica, 

Mudança Social e 

as Novas Pautas de 

Políticas Públicas 

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 

emprego no mercado 

formal e informal do 

trabalho. 

Mai/2019 Jun/2021 

P00045/201

9 

Mapa da 

Defensoria Pública 

no Brasil – volume 

II 

Sistematização de 

dados, atualização e 

na elaboração de 

análises sobre a 

efetividade dos arts. 

5º, inciso LXXIV e 

134 da Constituição 

Federal, buscando 

Abr/2019 Jan/2021 



112 

 

identificar a presença 

da Defensoria Pública 

no território brasileiro, 

de modo a construir 

diagnósticos precisos 

sobre as condições 

existentes para a 

oferta de serviços de 

assistência jurídica 

integral e gratuita e 

criar instrumentos 

para o 

aperfeiçoamento 

desses serviços 

P00051/201

9 

Acompanhamento 

da implementação 

de ações 

afirmativas no 

governo federal e 

entes subnacionais 

Analisar a 

implementação da Lei 

12.990/2014 que trata 

de cotas para negros 

em concursos 

públicos do governo 

federal 

Mai/2019 Dez/2021 

P00052/201

9 

População em 

situação de rua 

Realizar pesquisa 

exploratória sobre 

normativos, políticas 

públicas e pesquisas 

acadêmicas sobre 

população em situação 

de rua 

Mai/2019 Dez/2021 

P00041/201

9 

Eficiência 

Econômica e 

Equidade 

Distributiva na 

Construir um banco 

de dados das 

transferências do 

governo federal para 

os municípios com 

Abr/2019 Dez/2021 
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Cooperação 

Federativa Vertical 

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? 

P00042/201

9 

Capacidade de 

Execução do 

Investimento 

Estatal em projetos 

financiados pela 

União: indicadores 

de impactos 

municipais 

O esforço analítico em 

etapas anteriores de 

pesquisa gerou a 

elaboração do Índice 

de Capacidade 

Municipal (ICM), a 

partir de 4 outros sub-

índices: Capacidade 

Planejamento; 

Capacidade 

Organizacional; 

Capacidade 

Abr/2019 Jul/2021 
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Financeira e 

Capacidade 

Organização Social de 

Monitoramento. 

Agora, busca-se 

avaliar em que medida 

sucessos e fracassos 

na execução dos 

investimentos 

públicos financiados 

pela União refletem a 

escala do ICM 

derivada destes 

últimos, ou o volume 

geral da transferência 

de recursos pela 

União 

P00055/201

9 

Ensino de 

economia para um 

Brasil próspero e 

equânime: uma 

colaboração 

IPEA/CORE 

Foundation 

Disseminação do 

conhecimento 
Mai/2019 Mar/2022 

P00060/201

9 

Desigualdades 

sociais e 

implementação 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 

Mai/2019 Jul/2021 
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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, 

para uma maior 

promoção de 

condições de 

igualdade na região 

P00141/201

8 

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 

Fev/2019 Jan/2022 
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Nacional de Autos 

Findos de Ações 

Trabalhistas; Analisar 

os efeitos da Reforma 

Trabalhista de 2017 

sobre as condições de 

acesso à Justiça do 

Trabalho, numa 

perspectiva da 

garantia de direitos 

P00001/201

9 

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 

período de 1989 a 

2018 

Jan/2019 Fev/2022 

P00032/201

9 

Democracia 

Digital: mapeando 

o debate e 

articulando 

experiências 

nacionais e 

internacionais 

Realizar revisão de 

literatura nos temas de 

transparência, dos 

dados abertos 

governamentais e de 

governo digital. 

Analisar, de forma 

aprofundada, três 

Abr/2019 Set/2021 
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casos de políticas de 

democracia digital em 

atividade no governo 

federal em 2020. 

Internalizar 

conhecimentos sobre 

instrumentos 

metodológicos 

utilizados pelo campo, 

tais como analise de 

mídias e redes sociais, 

redes e big data, entre 

outros. Capacitar o 

corpo técnico do Ipea 

nas temáticas da 

democracia digital e 

da participação 

virtual. 

P00033/201

9 

Regimes de 

Governança 

Orçamentária no 

Brasil pós-2000: 

Instituições, atores 

estatais e qualidade 

do gasto público 

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 

Abr/2019 Dez/2021 
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normativas que se 

somem e 

complementem as 

discussões em voga 

no âmbito dos poderes 

executivo e legislativo 

P00034/201

9 

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 

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. 

Mai/2019 Dez/2021 

P00097/201

8 

Produção e 

disseminação do 

conhecimento nas 

organizações do 

Estado: uma 

análise da 

Avaliar a relação entre 

produção e 

disseminação do 

conhecimento por 

meio de um recorte 

específico, a saber: a 

Ago/2018 Out/2021 
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formação de 

escolas de governo 

formação de escolas 

de governo, pesquisa 

sobre instituições e 

desenvolvimento e 

visa captar um aspecto 

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. 

P00137/201

7 

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 

Dez/2017 Mar/2022 
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de artigos científicos 

sobre o tema. 

P00105/201

7 

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 

administração, quando 

for o caso.  Quando 

possível, as 

informações serão 

geolocalizadas. 

Set//2017 Dez/2029 

P00113/201

7 

O Poder Judiciário 

no enfrentamento à 

violência 

doméstica contra 

as mulheres. 

(Projeto 

interdiretorias 

Avaliar o atendimento 

prestado pelo Poder 

Judiciário às mulheres 

em situação de 

violência doméstica, 

especialmente no que 

diz respeito a seu 

Out/2017 Abr/2021 
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DIEST/DISOC, 

com coordenação 

de Luseni Aquino 

e Natália 

Fontoura/Joana 

Alencar) 

caráter 

multidisciplinar e 

integral. 

P00059/201

7 
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 

P00139/201

6 

Governança e 

políticas públicas 

Contribuir para a 

análise ex ante, o 

desenho e o 

planejamento de 

políticas públicas, 

com ênfase nas 

discussões sobre 

governabilidade, 

governança e gestão e 

trajetória do Estado 

brasileiro 

Out/2016 Dez/2021 
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P00024/201

7 

Organização da 

Administração 

Pública Federal 

Descrever a trajetória 

da organização da 

administração pública 

federal 

Fev/2017 Abr/2022 

P00114/201

6 

Sistema de 

Planejamento e de 

Orçamento 

Federal: origens, 

funcionalidades 

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 

P00088/201

6 

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 Mar/2021 

P00073/201

6 

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 
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P00005/201

6 

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: i) 

atividades de 

capacitação em 

métodos e ferramentas 

de inovação; ii) ações 

de disseminação de 

experiências 

inovadoras e incentivo 

à cultura de inovação 

em governo e; iii) 

agenda de pesquisa 

Fev/2016 Mai/2021 

P00057/201

5 

Radiografia do 

Brasil 

Contemporâneo 

Mapeamento geral das 

classes sociais e seus 

ambientes, mas 

igualmente a 

reconstrução crítica 

das inclinações 

práticas que as 

Jul/2015 Dez/2021 
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compõem. Em 

conformidade com as 

condições 

estabelecidas, ela 

abrangerá o país tanto 

em suas distinções 

regionais quanto em 

seus traços estruturais, 

responsáveis por 

demarcar padrões 

comportamentais 

semelhantes. O 

projeto buscará 

agregar as esferas 

jurídica, econômica, 

política e religiosa. 

P00003/201

5 

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 

Fev/2015 Dez/2022 
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Cidadania. 

Posteriormente, foi 

desmembrado. Por 

esta razão, alguns 

produtos e bolsistas se 

encontram 

distribuídos entre 

ambos. 

P00081/201

4 

Condicionantes 

Institucionais à 

Execução de 

Projetos de 

Investimento em 

Infraestrutura 

Compreender em 

profundidade os 

fatores de ordem 

institucional que 

constrangem ou 

habilitam a execução 

acelerada de obras de 

infraestrutura no 

Brasil contemporâneo 

Set/2014 Abr/2022 

P00093/201

4 

Curso de Mestrado 

Profissional em 

Políticas Públicas e 

Desenvolvimento 

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 

Abr/2014 Dez/2021 
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e metodológico 

adequado para a 

compreensão da 

complexidade do 

fenômeno do 

desenvolvimento 

socioeconômico no 

contexto 

contemporâneo. 

 

3.8 DIDES 

3.8.1.1 Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 

DATA 

DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

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 Ago/2021 

P000153/2013 

Projeto 

Repositório do 

Conhecimento do 

Ipea (RCIpea) 

Atualização e 

aperfeiçoamento do 

Repositório do 

Conhecimento do 

Ipea. 

Fev/2014 Dez/2021 
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P00089/2018 

Reorganização da 

massa 

documental do 

acervo do 

Arquivo Central 

Avaliação, 

diagnóstico e 

organização do 

Arquivo Central. 

Jul/2018 Nov/2021 

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. 

Dez/2018 Dez/2022 

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 Mar/2022 
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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 

 

 

 

Brasília, Março/2021 

 

Fabio Schiavinatto 

Chefe da Aspla 


