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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 
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2 APRESENTAÇÃO 

O Plano de Trabalho elaborado para o novo período de 2022 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 2022 

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 Dez/2023 
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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 Dez/2024 
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realizar avaliações de 

políticas públicas 

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 

P00038/2021 

Avaliação dos 

programas Brasil 

Mais e InovAtiva 

Analisar a 

contribuição dos 

Programas “Brasil 

Mais” e “InovAtiva” 

como instrumento de 

promoção de 

crescimento, 

desenvolvimento e 

aumento de 

produtividade das 

empresas atendidas 

pelos programas. 

Jul/2021 Jun/2024 
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3.2 DIMAC 

3.2.1.1 Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 

DATA 

DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P000152/20

13 

Análise da 

Política 

Macroeconômica 

"(i)Desenvolver uma 

metodologia que 

permita avaliar a 

“orientação da política 

fiscal” (“fiscal policy 

stance”) 

Abr/2015 Dez/2022 

P000227/20

13 

Acompanhamento 

da conjuntura 

econômica 

brasileira 

"Entender a dinâmica 

da economia 

brasileira, seus fatores 

determinantes e 

condicionantes, e 

avaliar o desempenho 

de curto prazo da 

economia brasileira. 

Jan/2014 Dez/2023 

P000252/20

13 

Estoque de capital 

da economia 

brasileira 

Revisão metodológica 

e atualização das 

estimativas 

macroeconômicas do 

estoque de capital na 

economia brasileira, 

1940-2010, publicadas 

no Ipeadata 

Jan/2014 Dez/2023 

P000261/20

13 

Modelagem da 

economia 

brasileira em 

moldes DSGE 

Construir e 

operacionalizar 

modelos DSGE 

(“Dinâmico 

Estocástico de 

Equilíbrio Geral”) 

Ago/2013 Jul/2022 
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para a realização de 

projeções e 

simulações para a 

economia brasileira. O 

objetivo geral dos 

modelos é identificar 

os impactos, no médio 

prazo (entre 1 e 4 

anos), de diversos 

“choques” externos e 

de política econômica 

sobre a evolução das 

principais variáveis 

macroeconômicas 

P00016/201

4 

Núcleo de 

Estatísticos da 

DIMAC - 

NEMAC 

"Unificar o trabalho 

dos estatísticos da 

DIMAC em Brasília, 

visando criar 

redundâncias e 

aumentar a eficiência, 

além de possibilitar 

trocas de experiências; 

2) viabilizar a 

execução de planos de 

trabalho da DIMAC 

vinculados a acordos 

de cooperação; 3) 

disponibilizar para os 

servidores da DIMAC, 

conforme a demanda, 

dados diversos; e 4) 

documentar de 

maneira adequada 

Jun/2014 Dez/2023 
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todo o trabalho 

desenvolvido 

P00019/201

4 

Modelo de 

Projeções 

Macroeconômicas 

e Previdenciárias 

de Médio e Longo 

Prazo 

Construir e 

operacionalizar 

modelos econômicos 

que permitam fazer 

projeções 

macroeconômicas e 

previdenciárias de 

médio e longo prazo 

Abr/2014 Dez/2023 

P00068/201

4 

Acompanhamento 

e Análise das 

Finanças Públicas 

em Alta 

Frequência 

Viabilizar a 

implementação de um 

projeto de 

acompanhamento e 

análise sistemáticos 

das Finanças Públicas 

e da Política Fiscal 

Brasileira pela 

Coordenação de 

Finanças Públicas da 

Diretoria de Estudos e 

Políticas 

Macroeconômicas 

Jul/2014 Dez/2023 

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/2023 

P00051/201

7 

Mapa do 

Emprego Público 

do Brasil 

Produzir estimativas e 

conjuntos de 

microdados sobre o 

emprego público por 

Jun/2017 Dez/2024 
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ente federado a partir 

dos dados da RAIS 

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/2023 

P00093/201

7 

Acompanhamento 

e análise do 

crédito no Brasil 

Acompanhar a 

evolução do mercado 

de crédito no Brasil no 

período recente e 

analisar os impactos 

macroeconômicos do 

crédito no Brasil. Em 

especial estaremos 

interessados nos 

impactos sobre a 

Fev/2017 Dez/2022 
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renda per capita e a 

produtividade total 

dos fatores 

P00066/201

8 

Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável: 

Acompanhamento 

dos Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável – 

ODS 10 

Contribuir para a 

elaboração e 

aprimoramento dos 

relatórios nacionais de 

acompanhamento dos 

Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), 

essenciais para 

mostrar os desafios e 

avanços registrados 

pelo Brasil no que diz 

respeito às metas 

estabelecidas para 

cada um dos objetivos 

e 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 

Jan/2018 Dez/2022 

P00101/201

8 

Previsão e análise 

macroeconômica 

Desenho de modelos 

de previsões mais 
Jul/2018 Dez/2022 
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com “machine 

learning" 

eficientes que 

combinem técnicas de 

machine learning com 

a introdução de 

variáveis que ajudem 

a melhorar o 

desempenho das 

previsões 

P00136/201

8 

Acompanhamento 

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 

Dez/2018 Dez/2022 

P00021/201

9 

Indicadores 

Mensais de 

Atividade 

Econômica 

Construção de 

indicadores 

relacionados à 

atividade econômica 

Jan/2019 Dez/2022 

P00022/201

9 

Macroeconomia 

Ambiental e 

Planejamento de 

Longo Prazo 

Analisar os impactos 

socioeconômicos da 

utilização dos recursos 

naturais (água, floresta 

e energia) na 

macroeconomia do 

país. Auxiliar no 

desenvolvimento do 

planejamento de longo 

prazo. Disseminar 

informações sobre as 

Jan/2019 Dez//2022 
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Contas Econômicas 

Ambientais e propor 

políticas públicas que 

visem a utilização 

racional dos recursos 

naturais 

P00023/201

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/2022 

P00076/201

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 

Jun/2019 Dez/2023 



19 

 

socioeconômicos 

necessários à 

priorização dos 

projetos, e identificar 

e avaliar as boas 

práticas de 

planejamento, 

financiamento e 

regulatórios mais 

adequadas a provisão 

de infraestrutura 

P00104/201

9 

Indicadores Ipea 

de Hiato do 

Produto 

Estimar o hiato do 

produto brasileiro para 

o trimestre 

Jan2018 Dez/2022 

P00031/202

0 

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 

Mai/2019 Dez/2022 
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cenários 

contrafactuais 

alternativos 

P00115/202

0 

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/2021 Dez//2022 

P00015/202

1 

Capital humano, 

desigualdade e 

A acumulação de 

capital humano é um 

dos principais fatores 

Jan/2021 Mar/2022 
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crescimento 

econômico 

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 

P00016/202

1 

Política fiscal em 

equilíbrio geral: 

implicações de 

longo prazo 

O objetivo desta linha 

de pesquisa é tratar de 

questões como 

sustentabilidade da 

dívida pública, regras 

fiscais, externalidades 

do gasto público, 

equilíbrio fiscal e 

coordenação de 

expectativas do setor 

privado por meio de 

modelos de equilíbrio 

Jan/2021 Mar/2022 
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geral que considerem 

impactos da política 

fiscal sobre o 

crescimento 

econômico e o 

produto de longo 

prazo. 

P00017/202

1 

Transformação 

estrutural, redes 

de produção e 

modelos 

macroeconômicos 

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 

Jan/2019 Dez/2022 

P00018/202

1 

Análise e 

aperfeiçoamento 

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. 

Nov/2020 Mar/2022 

P00019/202

1 

Antecipação 

fiscal, não-

fundamentalidade 

e não-causalidade 

no Brasil 

Até o presente 

momento, poucos 

artigos buscaram 

tratar diretamente dos 

problemas da não-

fundamentalidade e da 

não-causalidade em 

estudos fiscais, menos 

Jan/2021 Mar/2022 



23 

 

ainda no Brasil. Estes 

problemas são de 

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, bem 

P00025/202

1 

Projeções do 

gasto de pessoal 

da União com 

servidores 

estatutários civis 

O objetivo deste 

projeto é fazer o 

acompanhamento das 

despesas de pessoal da 

União com servidores 

estatutários a partir de 

modelos de 

microssimulação não 

comportamentais. 

Mai/2020 Mar/2022 

P00036/202

1 

Transformações, 

inovações e 

rupturas no 

mercado de 

trabalho brasileiro 

O projeto busca 

identificar e analisar 

os principais 

mecanismos das 

transformações, 

inovações e rupturas 

Jul/2021 Dez/2023 
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e a pandemia de 

Covid-19 

no mercado de 

trabalho brasileiro e a 

pandemia de Covid-19 

e também os seus 

impactos sobre a 

economia brasileira. 

 

3.3 DISET 

3.3.1.1 Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 
DATA DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P00028/201

5 

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/2022 

P00133/201

6 

Bancos Públicos 

e o 

Financiamento 

do 

Desenvolviment

o 

Analisar a evolução 

dos desembolsos e 

das linhas 

operacionais dos 

bancos públicos 

brasileiros no 

mercado de crédito 

no Brasil nas duas 

últimas décadas 

Dez/2016 Dez//2026 
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P00098/201

7 

Coleta, 

tratamento e 

análise dos dados 

na área de 

economia da 

saúde 

Avaliar os dados 

acerca do gasto 

tributário em saúde 

no Brasil 

Mar/2017 Dez/2023 

P00058/201

8 

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/2024 

P00107/201

8 

Avaliação dos 

Impactos 

Econômicos da 

Cobrança pelo 

Uso da Água no 

Setor Industrial 

Avaliar o impacto 

da cobrança pelo 

uso da água nas 

bacias de rios 

federais, em termos 

de seu potencial de 

incentivo ao uso 

racional dos 

recursos hídricos 

Dez/2018 Dez/2023 
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P00043/201

9 

Financiamento e 

Gestão do 

Sistema Único 

do Saúde - SUS 

Privilegiando uma 

abordagem no 

campo da 

economia política 

da saúde, o 

objetivo deste 

projeto é organizar 

livro em torno do 

conceito de 

eficiência, bem 

como contribuir 

com a discussão de 

diretrizes que 

visem melhorar a 

qualidade do gasto 

público em saúde 

Jun/2019 Jul/2022 

P00077/201

9 

Novas 

tecnologias e 

infraestrutura 

Identificar novas 

tecnologias que 

podem alterar a 

oferta e a demanda 

por infraestrutura 

no Brasil 

Set/2019 Dez/2023 

P00080/201

9 

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 

Jun/2019 Dez/2024 
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socioeconômica e 

institucional 

brasileira 

P00081/201

9 

Catálogo de 

parâmetros 

socioeconômicos 

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 Dez/2023 

P00108/201

9 

Mapeamento e 

diagnóstico do 

setor de 

mineração 

brasileiro (TED 

SGM/MME) 

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/2023 
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P00013/202

0 

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 

P00017/202

0 

Avaliação de 

Programas 

Governamentais 

destinados à 

mitigação de 

risco da atividade 

rural 

Avaliar a eficiência 

do gasto público 

em dois dos 

principais 

programas voltados 

ao setor: Programa 

de Garantia da 

Atividade 

Agropecuária 

(Proagro) e 

Programa de 

Subvenção ao 

Prêmio do Seguro 

Rural (PSR) 

Jan/2020 Jul/2022 

P00030/202

0 

Proposta de 

Plano de 

Recuperação do 

Sistema 

Brasileiro de 

Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação 

Elaborar proposta 

de Plano de 

Recuperação do 

Sistema Brasileiro 

de Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação 

Jun/2020 Jun/2023 
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P00032/202

0 

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 a 

sala de sigilo do 

IBGE e nas 

instalações do 

IPEA Rio de 

Janeiro 

Jun/2020 Jun/2023 

P00039/202

0 

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 

Jun/2020 Dez/2022 
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impactos das 

mudanças 

climáticas de forma 

a fornecer insumos 

ao planejamento de 

infraestrutura de 

longo prazo 

P00045/202

0 

Agência 

Nacional de 

Mineração 

(ANM) 

Estabelecimento de 

parceria técnica 

entre a ANM e o 

IPEA, com o 

objetivo de 

desenvolver 

estudos e pesquisas 

de interesse em 

comum, visando 

ampliar as ações de 

articulação e 

promover a 

cooperação técnica 

entre os partícipes, 

com vistas ao 

aprimoramento das 

respectivas 

atribuições 

institucionais, por 

meio de ações 

integradas, apoio 

técnico em projetos 

e sistemas e 

intercâmbio de 

dados, experiências 

e informações 

Jul/2020 Dez/2022 
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P00052/202

0 

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 

P00040/202

1 

Gestão da base 

de dados sobre 

trabalho 

e emprego - 

RAIS 

A partir dos 

microdados 

recebidos 

(geralmente em 

formato texto), 

criar uma base de 

dados (em banco 

de dados 

relacional) que 

atenda o Ipea de 

forma geral, 

Set/2016 Dez/2024 
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otimizada, 

anonimizada e que 

possa ser 

compartilhada com 

todo o Ipea. Além 

disto, incorporar as 

demais tabelas 

relacionadas, tais 

como CBO, 

CNAE, natureza 

jurídica, etc. Esta 

base ficará em um 

servidor Postgres 

(com extensões 

Postgis e Foreign), 

espelhada nos 

servidores do Rio e 

Brasília. 

P00007/202

2 

Tradução dos 

trabalhos em 

ciência, 

tecnologia e 

sociedade do 

IPEA 

Tradução para a 

Língua Inglesa de 

estudos, pesquisas 

e relatórios 

produzidos e 

divulgados pelo 

IPEA, a ser 

executado em fluxo 

contínuo 

Fev/2022 Dez/2024 
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3.4 DINTE 

3.4.1.1 Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 

DATA 

DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P00024/2014 
Núcleo de Análise 

Estatística 

Estabelecer um 

núcleo de apoio 

estatístico para a 

DINTE, capaz de 

reunir, estruturar, 

tratar e analisar as 

grandes bases de 

dados relevantes 

para o estudo da 

inserção 

internacional 

brasileira 

Set/2013 Dez/2022 

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 

Jan/2017 Dez/2022 
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Desenvolvimento 

Internacional 

(COBRADI) e sobre 

o acolhimento de 

refugiados pelo 

Brasil 

P00102/2017 

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 Dez/2023 

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/2022 

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 

Set/2018 Dez/2022 
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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 

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 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 

Jan/2019 Dez/2022 
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metodológica 

adequada para se 

entender a dimensão 

internacional de 

atividades 

criminosas 

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 tanto 

por meio de 

assessoramento ao 

Itamaraty quanto à 

Vice-Presidência da 

República 

Set/2019 Fev/2023 

P00113/2019 
Acordo Ipea 

CAITEC 

Cooperar na 

geração, 

sistematização, 

consolidação e 

compartilhamento de 

conhecimentos sobre 

as abordagens e 

desenvolvimento de 

estudos relacionados 

às áreas de 

comércio, 

investimento e 

finanças, 

especialmente no 

campo da 

cooperação 

Nov/2019 Dez/2024 
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econômica 

entre Brasil e China 

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-

se entregar propostas 

de ação 

governamental a fim 

de aprofundar as 

relações econômicos 

entre o Brasil e a 

China 

Jan/2020 Mar/2023 

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: 

Desenvolver 

pesquisas e 
Mar/2020 Dez/2022 
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indicadores e 

metodologias de 

avaliação 

metodologias de 

avaliação 

relacionadas ao 

comércio exterior do 

setor agrícola 

brasileiro, com 4 

temas prioritários: 

 

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 

P00020/2020 

O Covid-19 e a 

saúde mental dos 

médicos: antes, 

Verificar a 

percepção da saúde 

mental dos médicos 

em três períodos: 

Abr/2020 Mar/2024 
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durante e depois da 

pandemia 

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. Debater e 

divulgar os 

resultados com áreas 

interessadas 

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/2022 

P00033/2020 

Instrumentos de 

Avaliação dos 

Investimentos 

Externos em 

Diversos Países: 

Recomendações 

para o Brasil 

Levantamento da 

atuação, mandato, 

status hierárquico e 

indicadores da 

atuação das agências 

existentes em 

diversos países, com 

mandato para lidar 

com investimentos 

Jun/2020 Mar/2023 
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diretos externos, 

eventualmente 

bloqueando-os em 

alguns setores. 

Indicará, além disso, 

se é como algo nesse 

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 Mar/2022 
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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, 

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 " 

Ago/2020 Ago/2022 

P00041/2020 

Avaliação do 

sistema brasileiro de 

promoção de 

exportações, de 

Avaliar a atuação do 

Estado no processo 

de 

internacionalização 

Jul/2020 Dez/2022 
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apoio à 

internacionalização 

de empresas 

brasileiras e de 

atração de 

investimento direto 

estrangeiro 

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 

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 

Organização para 

Cooperação e 

Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) 

Jan/2020 Dez/2023 

P00103/2020 

Monitoramento e 

avaliação da política 

externa brasileira: 

uma proposta 

Identificar um 

conjunto de 

instrumentos para o 

monitoramento e a 

avaliação dos 

Dez/2020 Mar/2022 
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preliminar para uma 

rotina geral 

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 

P00111/2020 

Agência ABC - 

Avaliação da 

Cooperação Sul-Sul 

Brasileira 

Realizar ações de 

cooperação técnico-

científica, 

intercâmbio de 

conhecimentos, 

informações e 

experiências entre o 

Ipea e a Agência 

Brasileira de 

Cooperação – ABC, 

que assegurem a 

realização de estudos 

para: (i) avaliação do 

Ago/2021 Jun/2023 
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Projeto de 

Cooperação 

Internacional “Apoio 

ao Desenvolvimento 

Urbano de 

Moçambique”; (ii) 

produção de um 

manual para a 

avaliação da 

Cooperação Sul-Sul 

Brasileira; (iii) 

desenvolvimento de 

um curso sobre 

cooperação 

internacional para o 

desenvolvimento 

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 

Fev/2021 Fev/2023 



45 

 

investimento, e as 

diversas formas de 

integração e 

cooperação 

P00012/2021 

Panorama da China: 

economia, 

sociedade e relações 

internacionais 

Analisar diversos 

aspectos da 

economia e da 

sociedade chinesa 

com o objetivo de 

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 

Fev/2021 Fev/2023 

P00030/2021 

Os BRICS e a 

Governança Global 

da Saúde 

1) avaliar a 

participação e 

influência dos 

BRICS nas 

instituições de 

governança global 

da saúde; 2) mapear 

as propostas dos 

BRICS para reforma 

nessas instituições e 

Jun/2021 Jun/2022 
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em que medida elas 

coincidem; 3) 

investigar as 

implicações para os 

BRICS de reformas 

institucionais na 

governança global 

da saúde, sobretudo 

para a saúde pública 

e o comércio de 

fármacos, vacinas e 

equipamentos 

médicos; 4) 

investigar o papel do 

setor privado dos 

BRICS nas novas 

parcerias público-

privadas globais na 

área de saúde 

P00031/2021 

Cooperação e 

investimento 

externo no setor 

energético e mineral 

brasileiro 

P00031/2021 Jul/2021 Set/2022 

P00033/2021 
Revista Tempo do 

Mundo 

Executar em sua 

integralidade o Plano 

de Trabalho 2024 da 

Revista Tempo do 

Mundo, incluindo: 

classificar a revista 

como científica, 

indexá-la na base 

SciELO e em várias 

Jan/2020 Dez/2024 
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outras, atingir a 

qualificação A2 no 

Qualis da CAPES 

em 2024, garantir 

Conselho 

Acadêmico 

Consultivo com 

pluralidade 

acadêmica, temática 

e metodológica e a 

diversidade 

institucional, 

regional (todas as 

regiões do Brasil) e 

internacional (15 

países) e a 

publicação de 3 

números anuais 

somando 35 artigos 

P00039/2021 

Financiamento 

Internacional / 

Financiamento do 

Desenvolvimento. 

Moedas e bancos 

internacionais. 

Bancos 

Multilaterais de 

Desenvolvimento. 

Realização de 

estudos sobre os 

mecanismos de 

financiamento 

internacional, com 

especial atenção aos 

bancos de 

desenvolvimento 

multilaterais 

(BMDs). Busca-se 

identificar sua 

rationale e 

estratégias de 

financiamento 

baseadas em moeda 

forte e moeda local 

considerando a 

crescente 

importância da 

moeda chinesa – o 

renminbi – nesse 

processo, além de 

Ago/2021 Ago/2022 
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outros aspectos 

institucionais 

 

P00041/2021 

Governança e 

Políticas Públicas 

de Longo Prazo no 

Brasil. 

Apoiar o 

planejamento, a 

elaboração e o 

monitoramento de 

políticas de longo 

prazo do Governo 

Federal com foco na 

experiência 

internacional e nos 

debates e nas 

recomendações de 

organismos 

multilaterais, em 

particular da OCDE 

Dez/2021 Nov/2023 

P00042/2021 

Desenvolvimento 

industrial e 

tecnológico da 

China 

As mudanças 

esperadas no 

comércio e 

investimentos 

globais, terão 

certamente impactos 

relevantes sobre a 

economia brasileira. 

Portanto, é forçoso 

termos um 

aprofundamento da 

compreensão desses 

fenômenos e 

verificar quais seus 

impactos sobre nós 

Os objetivos do 

projeto são: 

Fev/2021 Fev/2022 
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·        . Proporcionar 

um quadro mais 

amplo de análise da 

posição da China nas 

principais CGVs 

·        . Acompanhar 

a evolução das 

tensões, conflitos e 

negociações entre 

China, Estados 

Unidos e principais 

parceiros 

P00043/2021 

Cooperação 

Institucional para 

estudos em 

Governança, 

Segurança 

Internacional e 

Segurança 

Energética 

Desenvolver 

estudos, debates e 

eventos acadêmicos 

em cooperação com 

o IEA (Instituto de 

Estudos Avançados) 

da Universidade de 

São Paulo nos 

seguintes temas: 

Relações 

Internacionais; 

Geopolítica; Defesa 

e Segurança 

Nacional; Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação; Manejo 

ambiental, 

gerenciamento 

ecológico e 

mudanças 

climáticas, com 

Out/2021 Set/2023 
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ênfase em transição 

energética e em 

práticas 

conservacionistas; 

Integração e 

cooperação regional; 

Políticas públicas 

comparadas; e 

Estratégia Nacional 

P00044/2021 
MPPPD/IPEA e a 

EAESP/FGV 

Negociar e firmar 

acordo de 

cooperação entre o 

Mestrado 

Profissional em 

Políticas Públicas e 

Desenvolvimento do 

IPEA e o Programa 

de Mestrado e 

Doutorado em 

Administração 

Publica e Governo 

da Escola de 

Administração de 

Empresas de São 

Paulo da Fundação 

Getúlio Vargas, para 

promover 

intercambio de 

estudantes entre os 

dois programas 

Set/2021 Set/2022 

P00045/2021 
Impactos da 

Pandemia e Política 

Identificar variáveis 

que permitam 

explorar os impactos 

Set/2021 Dez/2022 
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de Cooperação 

Internacional 

da pandemia nas 

atividades de 

cooperação 

internacional e nos 

trabalhadores da 

cooperação 

internacional; (ii) 

levantar subsídios 

para caracterizar os 

efeitos da 

inexistência de uma 

política de 

cooperação 

internacional para o 

Brasil; (iii) Traçar o 

perfil da força de 

trabalho da 

cooperação 

internacional do 

Brasil 

P00046/2021 

Avaliações e 

proposições de 

políticas públicas 

para a defesa 

nacional - fase 2 

Aprofundar a 

avaliação dos 

resultados da 

Estratégia Nacional 

de Defesa (END) no 

que diz respeito a 

seus efeitos sobre a 

conduta e a 

performance, em 

particular 

relativamente à 

inovação 

tecnológica, das 

Dez/2021 Nov/2023 
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empresas que 

ofertaram bens e 

serviços ao 

Ministério da Defesa 

e no âmbito dos 

programas especial e 

nuclear 

P00048/2021 

Agência Brasileira 

de Cooperação - 

ABC/MRE 

Estruturar a parceria 

entre o Ipea e a 

ABC/MRE nos 

temas de interesse 

comum, 

relacionados à 

cooperação 

internacional do 

Brasil 

Dez/2021 Dez/2026 

P00049/2021 

Projeto novas 

formas de inserção 

do Brasil no 

comércio 

internacional e 

eventuais barreiras e 

obstáculos. 

Identificar razões 

externas para o 

baixo crescimento 

relativo das 

exportações 

brasileiras. É 

possível que fatores 

relacionados a 

Medidas Não 

Tarifárias, 

Subsídios, 

crescimento de 

outras economias, 

em especial da Ásia, 

também sejam 

também obstáculos 

relevantes para o 

Out/2021 Dez/2022 
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maior crescimento 

das nossas 

exportações, tanto 

industriais quanto 

agropecuárias 

P00050/2021 

Technical Support 

on Social Protection 

to UNICEF Middle 

Eastern and North 

Africa Regional 

Office 

Apoiar a geração de 

conhecimento de 

proteção social e 

análise de políticas 

no MENA (escopo: 

Todos os países do 

UNICEF MENA); e 

fornecer, sob 

demanda, suporte 

técnico remoto para 

os escritórios 

nacionais do 

UNICEF na região 

MENA, em casos 

selecionados 

Jun/2020 Dez/2022 

P00051/2021 

Desenvolvimento de 

conhecimento e 

apoio técnico em 

proteção social para 

o escritório regional 

da UNICEF para 

América Latina e 

Caribe (LACRO) | 

International Policy 

Centre for Inclusive 

Growth (IPC-IG) 

(ipcig.org) 

Apoiar a geração de 

conhecimento sobre 

proteção social e 

análise de políticas 

na América Latina e 

no Caribe: a) 

avaliação e 

sistematização das 

melhores práticas em 

políticas e 

programas de 

proteção social para 

crianças na América 

Out/2018 Mai/2022 
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Latina e Caribe; b) 

desenvolvimento e 

gestão de 

conhecimento em 

matéria de proteção 

social para crianças 

e adolescentes na 

América Latina e 

Caribe 

P00056/2021 

A Segurança 

Cibernética e a 

Cooperação 

Internacional do 

Brasil 

Desenvolver estudos 

sobre a segurança 

cibernética e a 

cooperação 

internacional do 

Brasil 

Nov/2021 Dez/2023 

P00063/2021 

Análise ex ante de 

políticas públicas: 

pesquisa, 

assessoramento e 

capacitação para o 

aprendizado em 

formulação de 

políticas públicas e 

o design de 

programas 

governamentais. 

Desenvolver 

pesquisa aplicada, 

processos de 

assessoria 

governamental e 

capacitação de 

servidores públicos e 

organizações civis 

interessadas em 

aprimorar 

conhecimentos para 

a formulação de 

políticas públicas e 

modelagem de 

programas 

("program design") 

aptos ao 

Jan/2021 Dez/2022 
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monitoramento e 

avaliação 

 

 

3.5 DIRUR 

3.5.1.1 Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 

DATA 

DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P0095/2013 

Dimensionament

o 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/2013 Dez/2023 

P000222/20

13 

Avaliação 

regional do 

estado da 

conservação da 

Analisar a atuação 

governamental quanto 

às políticas de 

conservação da 

Jul/2012 Dez/2023 
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biodiversidade 

brasileira 

biodiversidade, em 

referência às metas 

nacionais e 

internacionais 

assumidas pelo 

governo para 

indicadores que 

mensuram a 

quantidade de espécies 

ameaçadas de 

extinção, a proporção 

de áreas protegidas 

(terras indígenas, 

unidades de 

conservação de uso 

sustentável e de 

proteção integral), e 

repositórios ex situ da 

biodiversidade, 

considerando as 

regiões, estados e 

municípios 

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 

Jan/2013 Dez//2023 
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e as políticas públicas 

de apoio ao 

extrativismo 

P000271/20

13 

Evolução do 

pagamento do 

Seguro Defeso 

no Brasil e 

impacto sobre 

medidas de 

ordenamento 

pesqueiro 

Analisar a evolução do 

pagamento do Seguro 

Defeso e de medidas 

administrativas 

associadas, como o 

Registro Geral da 

Atividade Pesqueira, 

avaliando, dentre 

outros aspectos, o grau 

de aderência da 

atividade de pesca às 

medidas de gestão, a 

partir da análise de 

dados de produção 

pesqueira de 

municípios brasileiros 

selecionados 

Jan/2014 Dez/2023 

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 

Ago/2011 Dez/2023 
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2020, após o 

lançamento da nova 

plataforma do ADH, o 

projeto se desenvolve 

com os lançamentos 

anuais das PNADs e 

para a preparação do 

ADH 2020, no qual se 

prevê a realização de 

alterações nos 

componentes do 

IDHM 

P000280/20

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 fortalecer 

a questão 

Jan/2012 Dez/2023 
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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 

P00038/201

4 

Acompanhament

o 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 

Ago/2014 Set/2022 
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deslocamento, 

domicílio com posse 

de carros 

P00122/201

4 

Estudos léxicos 

críticos da 

linguagem do 

século XIX no 

Brasil e 

Reedição de 

Obras de 

Referência - 

Dicionários do 

Brasil (nome de 

referência) 

Estabelecer um profile 

de termos e costumes 

gramaticais do século 

XIX para permitir a 

correta interpretação 

dos textos da época, 

particularmente nas 

áreas de história, 

geografia e ciência 

política. Mais 

concretamente, o 

projeto permiriá a 

reedição, leia-se, 

publicação eletrônica, 

do Dicionário da 

Língua Brasileira. A 

publicação se insere 

nas comemorações dos 

200 anos da 

independência do 

Brasil 

Jan/2014 Mar/2023 

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 

Set/2015 Dez/2023 
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situa-se entre o 

desenvolvimento 

regional e urbano, 

entendido aqui no seu 

sentido mais amplo, 

que envolve a 

perspectiva regional, 

metropolitana, urbana 

e as diversas relações 

e interações que se dão 

no território; as 

políticas públicas e a 

ação estatal; e as 

(novas) tecnologias de 

informação 

P00035/201

6 

A PNDR e as 

Capacidades 

Governativas dos 

entes do sistema 

nacional de 

Governança 

Mapeamento e análise 

das capacidades 

governativas 

(economico-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/2016 Dez/2022 
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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/2016 Dez/2022 

P00021/201

7 

A Política 

Nacional de 

Desenvolviment

o Regional 

(PNDR) e a 

Faixa de 

Fronteira 

Identificar e analisar 

os problemas e 

potenciais da fronteira 

brasileira visando o 

aperfeiçoamento de 

suas políticas públicas 

Mar/2016 Jun/2023 

P00026/201

7 

Estudos sobre a 

dinâmica 

econômica da 

região centro-

oeste 

Apresentar a evolução 

da estrutura produtiva 

do centro-oeste a luz 

da política de 

desenvolvimento 

regional brasileiro 

Fev/2017 Set/2024 

P00109/201

7 

Avaliação do 

Programa de 

Realização de 

Avaliação do 
Out/2017 Dez/2022 
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Aquisição de 

Alimentos - PAA 

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) 

P00031/201

8 

Objetivos de 

Desenvolviment

o Sustentável: 

Acompanhament

o dos Objetivos 

de 

Desenvolviment

o Sustentável – 

ODS 14 

Contribuir para a 

elaboração e 

aprimoramento dos 

relatórios nacionais de 

acompanhamento dos 

ODS, essenciais para 

mostrar os desafios e 

avanços registrados 

pelo Brasil no que diz 

respeito às metas 

estabelecidas para 

cada um dos objetivos 

e para estimular o 

debate sobre a 

""Agenda 2030 para o 

Fev/2018 Dez/2023 
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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/2018 Abr/2023 

P00074/201

8 

Mapa Territorial 

da Indústria no 

Brasil 

Mapear e investigar 

características e 

trajetórias do processo 

de 

concentração/desconce

ntração econômica 

com base na atividade 

e no emprego 

industrial no território 

brasileiro com vistas à 

Mai/2018 Dez/2022 
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formulação de 

estratégias de políticas 

de desenvolvimento 

regional. 

P00108/201

8 

Projeto Acesso a 

Oportunidades 

Calcular o nível de 

acessibilidade a 

oportunidades por 

meio do transporte 

público e pé da 

população de 

diferentes níveis de 

renda nas grandes 

aglomerações urbanas 

do Brasil. O projeto 

irá analisar o acesso a 

postos de trabalho, 

escolas públicas e 

serviços de saúde 

providos pelos SUS 

Jan/2018 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 
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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/2019 Dez/2022 

P00092/201

9 

Revista 

Planejamento e 

Políticas 

Públicas: 

fortalecimento 

institucional, 

melhoria da 

qualidade da 

produção 

científica e 

ampliação do 

reconhecimento 

externo. 

Aprimorar a 

governança da Revista 

Planejamento e 

Políticas Públicas 

(PPP) 

Ago/2019 Nov/2022 

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/2019 Dez/2022 

P00111/201

9 

Apoio à 

formulação, à 

implementação, 

ao 

monitoramento e 

à avaliação da 

Política Nacional 

de 

Produzir insumos em 

apoio à formulação, à 

implementação, ao 

monitoramento e à 

avaliação da Política 

Nacional de 

Desenvolvimento 

Urbano (PNDU) 

Nov/2019 Dez/2022 
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Desenvolviment

o Urbano 

(PNDU) 

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/2019 Dez/2022 

P00144/201

9 

Diagnóstico e 

avaliação da 

Política Nacional 

de 

Desenvolviment

o Regional 

Mapeamento e análise 

das capacidades 

governativas 

(economico-fiscais e 

político-institucionais) 

federais e estaduais 

Dez/2019 Dez/2022 
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(PNDR), seus 

instrumentos e 

suas instituições 

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 

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/2020 Dez/2022 

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 - 

Fev/2020 Fev/2023 
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Avaliação do ambiente 

jurídico/legal/administ

rativo 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 

P00022/202

0 

Estudos para 

aprimorar a 

Política Nacional 

Realização de estudos 

para aprimorar a 

Política Nacional de 

Jan/2020 Dez/2022 
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de Mobilidade 

Urbana (TED 

Semob/MDR) 

Mobilidade Urbana”, 

contemplando a 

avaliação da 

mobilidade urbana nas 

cidades brasileiras, por 

meio de dados e 

indicadores de 

acessibilidade, e a 

capacitação da equipe 

técnica da SEMOB 

sobre métodos e 

técnicas de avaliação 

de políticas públicas 

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 Dez/2023 

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 Dez/2022 

P00048/202

0 

Avaliação do 

Programa de 

Estímulo à 

"Elaboração de estudo 

para avaliar o 

Programa de Estímulo 

Nov/2020 Abr/2022 
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Divulgação de 

Dados de 

Qualidade de 

Água 

(QUALIÁGUA) 

à Divulgação de 

Dados de Qualidade 

de Água 

(QUALIÁGUA) " 

P00050/202

0 

Avaliação dos 

principais 

instrumentos 

financeiros da 

Política Nacional 

de 

Desenvolviment

o Regional 

(PNDR) 

Realização de diversos 

estudos com a 

finalidade de avaliar a 

eficácia, a eficiência e 

os aspectos históricos 

e estruturais dos 

Fundos 

Constitucionais de 

Financiamento (FCFs) 

das regiões Norte, 

Nordeste e Centro-

Oeste, que constituem 

os principais 

instrumentos 

financeiros da PNDR 

Ago/2020 Ago/2023 

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 

Fev/2020 Fev/2023 



72 

 

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 

P00068/202

0 

Monitor do 

Saneamento do 

Ipea 

Realizar estudos e 

monitoramento do 

setor de 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 

Set/2020 Dez/2022 

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 

Fev/2021 Abr/2023 



73 

 

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 

dois relatórios sobre o 

investimento industrial 

no Brasil, a partir da 

PIA/IBGE. 

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 Pecuária e 

Abastecimento 

(MAPA) na 

disponibilização de 

tecnologias e 

bioinsumos 

apropriados para 

Produção Orgânica, e 

levantamento do 

estado da arte dos 

Dez/2021 Dez/2023 
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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/2021 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/2021 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 

demais infraestruturas, 

como transporte, 

Abr/2021 Dez/2022 



75 

 

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/2020 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/2021 Dez/2022 

P00014/202

1 

Rede Urbana: 

Abordagem para 

entendimento 

conjunto dos 

desenvolvimento

s agrário, urbano 

e regional no 

alcance do 

desenvolvimento 

socioeconômico 

Identificar temas 

relevantes para a 

agenda do Estado 

Identificar por meio 

do método proposto as 

relações e 

consequências 

socioespaciais dos 

temas identificados 

para a sociedade 

Identificar as relações 

socioespaciais do 

Jan/2021 Dez/2022 



76 

 

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. 

P00020/202

1 

Como se 

dividem as 

cidades? A 

invenção dos 

assentamentos 

informais. 

Redação de um livro 

sobre a gênese do 

termo informal e seu 

uso no 

desenvolvimento 

urbano, em particular 

no caso brasileiro 

Ago/2020 Dez/2022 

P00021/202

1 

A diplomacia de 

cidades no 

Brasil. A 

internacionalizaç

ão de municípios 

e estados 

Fazer levantamento e 

a analise geopolítica 

do processo de 

internacionalização 

das cidades brasileiras, 

atualizando pesquisa 

da CNM de 2011 

Jul/2020 Mai/2022 

P00022/202

1 

Analise e 

acompanhament

o do Programa 

Casa Verde 

Amarela 

Analisar e 

compreender o 

funcionamento do 

PCVA, acompanhar 

sua execução e avaliar 

resultados 

Fev/2021 Dez/2022 



77 

 

P00027/202

1 

Serviços de ride-

hailing e 

acessibilidade 

urbana 

Realização de estudos 

sobre o impacto de 

serviços de ride-

hailing sobre acesso a 

oportunidades de 

emprego 

Abr/2021 Dez/2022 

P00037/202

1 

Análise de 

impacto 

regulatório de 

políticas urbanas 

e ambientais. 

Avaliar o impacto 

regulatório de normas 

e políticas públicas 

relacionadas ao 

ambiente urbano, a 

fim de subsidiar novas 

iniciativas do poder 

público, bem como 

indicar situações onde 

a desregulamentação 

seja a medida mais 

adequada, visando ao 

aumento da 

competitividade e da 

produtividade urbana, 

facilitação de 

investimentos em 

infraestrutura 

residencial e 

comercial, melhoria da 

gestão urbana, 

ampliação da inovação 

e do desenvolvimento 

econômico urbano 

sustentável. 

Set/2021 Set/2023 

P00004/202

2 

Financiamento 

de serviços 

Estudar modelos 

regulatórios e de 
Fev/2022 Dez/2023 



78 

 

públicos e 

modernização 

regulatória 

urbana 

financiamento de 

serviços públicos 

essenciais e da gestão 

territorial urbana no 

Brasil a fim de propor 

modernização 

institucional 

P00010/202

2 

Desenvolviment

o do agronegócio 

Fazer uma avaliação 

da produção 

agropecuária, e o 

acesso aos mercados 

internacionais 

Mar/2022 Mar/2025 

 

 

3.6 DISOC 

3.6.1.1 Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 

DATA 

DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

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/2023 

P000151/2013 

Análise das 

Políticas de 

Emprego e Boletim 

Mercado de 

Trabalho: 

Realização de 

pesquisas que sejam 

capazes de fornecer 

análises, 

diagnósticos e 

Jan/2014 Dez/2023 



79 

 

Conjuntura e 

Análise 

avaliações que 

subsidiem e 

informem a 

realização das 

atribuições das 

Secretarias de 

Políticas Públicas de 

Emprego e da 

Secretaria de 

Relações 

Trabalhistas do 

Ministério do 

Trabalho e Emprego 

(MTE). Tais 

pesquisas devem ter 

como base os 

micros dados 

administrativos do 

próprio MTE, o que 

tornará possível um 

diagnóstico 

detalhado do 

Sistema Público de 

Emprego 

P000177/2013 

Acompanhamento 

e Análise de 

Políticas de 

Assistência Social 

Fornecer aos 

formuladores, 

executores e 

avaliadores das 

políticas públicas 

um quadro completo 

e periódico de 

informações e 

análises sobre a 

Jan/2015 Dez/2022 



80 

 

conjuntura e a 

implementação das 

ações na área de 

Assistência Social. 

 

Objetivos 

Intermediários: 

 

·Acompanhamento 

e análise 

permanentes das 

políticas sociais no 

âmbito do governo 

federal 

·Monitoramento das 

condições de vida 

da população 

P000237/2013 

Acompanhamento 

e análise de 

políticas de saúde 

Analisar a política 

de saúde no ano de 

2015 e ao longo do 

ano de 2016 

levando em conta os 

objetivos e metas 

definidos nos 

programas e ações 

prioritários do 

Ministério da Saúde 

e no Plano 

Plurianual (PPA). A 

análise também 

considera as 

diretrizes 

constitucionais de 

Jan/2014 Dez/2022 
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acesso universal e 

atendimento 

igualitário e gratuito 

e, mais amplamente, 

os objetivos 

econômicos de 

eficiência e 

equidade 

P000245/2013 

Acompanhamento 

e análise de 

Políticas Culturais 

e de Políticas para 

os Povos Indígenas. 

Acompanhamento 

das políticas 

culturais 

Jan/2014 Dez/2022 

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 

implementação das 

ações do governo 

federal nesta área, 

além de reflexões 

sobre temas 

importantes para a 

política 

Jan/2014 Dez/2023 



82 

 

P000324/2013 

Núcleo de 

Informações 

Sociais - NINSOC 

Calcular indicadores 

sociais para as 

diversas 

coordenações da 

DISOC e para as 

representações da 

DISOC nos comitês 

e grupos de trabalho 

dos Ministérios 

Setoriais e junto aos 

fóruns de 

representação de 

participação social 

Nov/2013 Dez/2023 

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 

Jan/2014 Dez/2023 



83 

 

próximo número 

serão o PNE e os 

ODS. 

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. Este 

projeto está 

diretamente 

vinculado a 

execução do projeto 

Políticas Sociais: 

Jan/2014 Dez/2022 



84 

 

Acompanhamento e 

Análise 

P00068/2015 

Estudos sobre 

pobreza e 

Benefícios Socias - 

Brasil 

Gerar estimativas de 

pobreza para 

diversas linhas, para 

o Brasil e unidades 

subnacionais de 

desagregação 

geográfica, e para 

grupos sociais 

definidos por 

características 

demográficas, para 

o período 1981-

2014. No total, são 

12 estimativas de 

pobreza para mil 

linhas em três 

unidades 

monetárias, Reais, 

Dólares PPC 2005 e 

Dólares PPC 2011 

Mar/2015 Dez/2022 

P00164/2015 

Política 

farmacêutica 

brasileira 

Analisar a política 

farmacêutica 

brasileira quanto ao 

alcance de seu 

objetivo precípuo de 

garantir o acesso da 

população a 

medicamentos 

seguros, eficazes e 

de qualidade, ao 

Out/2015 Dez/2022 



85 

 

menor custo 

possível 

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/2022 

P00095/2018 

Afastamento para 

Elaboração de Tese 

de Doutorado sobre 

o tema "Gênero e 

Proteção Social" 

Quão protegidas 

estão as mulheres 

brasileiras? De outra 

forma, quão 

adequado é o 

Fev/2019 Fev/2023 



86 

 

sistema brasileiro de 

proteção social para 

lidar com a 

insegurança social 

das mulheres? Este 

é o núcleo de 

preocupações que 

norteia este projeto 

de doutorado. 

Apesar de 

relativamente 

simples, essas 

indagações 

pressupõem um 

deslocamento 

analítico incomum 

ao campo aplicado 

da proteção social 

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 

Jan/2019 Jan/2023 



87 

 

vista suas relações 

com o trabalho e 

com a esfera dos 

cuidados ao longo 

de suas vidas? 

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/2023 

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, 

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 

Mai/2019 Dez/2022 

P00126/2019 
Financiamento e 

gasto da saúde: 

Elaboração da 

próxima conta 

satélite de saúde 

Fev/2020 Dez/2022 



88 

 

conta-satélite de 

saúde (9ª fase) 

P00127/2019 
Contas SHA: 

Desdobramento 

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/2023 

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 Ago/2022 

P00078/2020 

Monitoramento e 

Avaliação de 

Programas de 

Elaborar estudos 

sobre a pobreza e a 

desigualdade no 

Out/2020 Dez/2023 



89 

 

Transferência de 

Renda 

Brasil, com ênfase 

no monitoramento e 

avaliação de 

programas de 

transferência de 

renda 

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 

corpo de 

funcionários e 

colaboradores. 

Jan/2021 Mar/2023 



90 

 

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 

promova o debate 

entre instituições do 

Estado e da 

sociedade, visando à 

formulação e 

implementação de 

políticas públicas 

para o setor. 

Jan/2021 Mai/2023 

P00013/2021 

Inclusão de Jovens 

Negros no Mercado 

de Trabalho 

Realização 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 

Abr/2021 Mar/2025 



91 

 

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 

P00023/2021 

Avaliação de 

Impacto do Proger 

sobre o Mercado de 

Trabalho Formal 

no Brasil 

Avaliar os impactos 

do Proger sobre 

indicadores de 

emprego no 

mercado de trabalho 

formal brasileiro 

Mar/2021 Mar/2022 

P00032/2021 

Cuidados em 

Tempos de 

Pandemia e Pós 

Analisar o papel da 

família com um ator 

importante na oferta 

e demanda de 

cuidados e como a 

pandemia afetou 

estes papéis. 

Assume-se que isso 

depende do seu 

momento no curso 

da vida, do nível de 

recursos humanos, 

financeiros e do 

tempo que se têm 

disponíveis dentro 

de cada ambiente 

familiar. Desta 

Mar/2021 Mar/2023 



92 

 

forma esse projeto 

busca responder às 

seguintes questões: 

o que são cuidados, 

para quem 

oferecer, quem 

oferece e 

como oferecer 

P00057/2021 

Economia 

Solidária, Inclusão 

Produtiva e 

Políticas Públicas 

no Brasil 

Contemporâneo 

Trazer novos 

subsídios para o 

debate público em 

torno de políticas de 

apoio e fomento ao 

empreendedorismo 

coletivo no Brasil. 

O objetivo principal 

é a criação de 

tipologias analíticas 

para esses 

empreendimentos e 

as cadeias 

produtivas nas quais 

se inserem – com 

foco especial nas 

áreas de agricultura 

familiar, reciclagem 

de resíduos sólidos, 

serviços e 

microfinanças – 

baseada na análise 

dos dados existentes 

ou em elaboração, 

tanto a nível 

Jan/2022 Dez/2022 



93 

 

nacional como 

subnacional 

P00058/2021 

Evolução do perfil 

do consumo e 

demanda por bens e 

serviços do 

brasileiro, sob uma 

perspectiva 

histórica e 

contemporânea 

(seccional) 

Estimar o sistema 

de demanda do 

consumidor 

brasileiro com base 

em dados de 

orçamentos 

familiares do Brasil. 

A estimação é 

realizada com base 

em um modelo de 

sistema de demanda 

completo e flexível 

e novos índices de 

custo de vida são 

construídos com 

base em 

informações 

detalhadas dos 

preços de bens e 

serviços coletados 

pelo IBGE 

Dez/2021 Nov/2023 

P00060/2021 

Serviço de 

acolhimento em 

república: situação 

atual e principais 

desafios 

 

 

Ampliar o 

conhecimento sobre 

o serviço de 

acolhimento em 

repúblicas, previsto 

e apoiado pelo 

SUAS, buscando 

averiguar sua 

adequação às 

expectativas dos 

Jan/2022 Jan/2024 



94 

 

jovens egressos das 

instituições de 

acolhimento para 

crianças e 

adolescentes, 

explorando desde 

aspectos relativos à 

infraestrutura e 

localização até a 

maturidade e 

preparo desses 

jovens para o 

desligamento e 

ingresso na vida 

independente 

P00062/2021 

Participação em 

atividades externas 

ao Ipea 

Atividades externas 

ao Ipea e as 

vinculadas ao IPC-

IG 

Jan/2021 Dez/2022 

P00001/2022 

Desigualdades no 

setor de saúde no 

Brasil 

Revisar a literatura 

em economia da 

saúde sobre 

desigualdades em 

resultados de saúde, 

acesso e uso de 

atenção à saúde e 

financiamento da 

atenção à saúde no 

Brasil com o 

objetivo de produzir 

um texto para 

discussão que traga 

essa revisão da 

Jan/2022 Jul/2022 
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literatura e 

propostas de 

intervenções para a 

redução das 

desigualdades 

identificadas 

P00003/2022 
Seguridade Social 

no Brasil 

Discutir a 

importância, o 

estado-da-arte, os 

desafios e propostas 

para o 

aperfeiçoamento da 

seguridade social no 

Brasil. 

Mar/2022 Mar/2025 

 

 

3.7 DIEST 

3.7.1.1 Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 

DATA 

DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃ

O 

P000152/201

3 

Habitação e 

desenvolvimento 

Investigar os 

processos históricos 

que configuraram a 

habitação popular nas 

metrópoles brasileiras 

na forma de 

'assentamentos 

precários', e comparar 

tais processos com a 

construção de 

'habitações de 

interesse social' em 

países 'desenvolvidos'. 

Jan/2014 Dez/2022 
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Busca-se, através 

desta análise 

comparativa, 

estabelecer 

parâmetros para a 

articulação dos 

conceitos de 

'habitação' e 

'desenvolvimento' 

P00081/2014 

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 

P00003/2015 

Mapa das 

Organizações da 

Sociedade Civil: 

plataforma 

integradas de 

dados para a 

transparência 

Aprimorar e 

consolidar o Mapa das 

Organizações da 

Sociedade Civil 

(mapaosc.ipea.gov.br)

, que é, por previsão 

legal, um portal de 

transparência das 

ações das OSCs, 

especialmente quanto 

à atuação destas em 

parceria com o poder 

público, projeto este 

originalmente 

vinculado ao projeto 

Fev/2015 Fev/2023 
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"guarda-chuva" 

Plataformas da 

Cidadania. 

Posteriormente, foi 

desmembrado. Por 

esta razão, alguns 

produtos e bolsistas se 

encontram 

distribuídos entre 

ambos 

P00057/2015 

Radiografia do 

Brasil 

Contemporâneo 

A pesquisa terá como 

objetivo central o 

mapeamento geral das 

classes sociais e seus 

ambientes, mas 

igualmente a 

reconstrução crítica 

das inclinações 

práticas que as 

compõem. Em 

conformidade com as 

condições 

estabelecidas, ela 

abrangerá o país tanto 

em suas distinções 

regionais quanto em 

seus traços estruturais, 

responsáveis por 

demarcar padrões 

comportamentais 

semelhantes. O 

projeto buscará 

agregar as esferas 

Jul/2015 Dez/2023 
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jurídica, econômica, 

política e religiosa 

P00073/2016 

Análise 

comparativa das 

metodologias de 

cuidado a usuários 

problemáticos de 

SPAs: CTs e 

CapsAd 

Análise comparativa 

dos modelos de 

cuidado preconizados 

pelas CTs e pelos 

CAPS Ad, 

especialmente no que 

se refere aos seus 

"burocratas de nível 

de rua" 

Abr/2018 Out/2022 

P00114/2016 

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 

P00024/2017 

Organização da 

Administração 

Pública Federal 

Descrever a trajetória 

da organização da 

administração pública 

federal 

Fev/2017 Abr/2022 

P00059/2017 Atlas da Violência 

Ampliar 

conhecimento sobre a 

violência no cotidiano 

brasileiro. E produzir 

Mar/2017 Dez/2023 
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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 

P00105/2017 
Atlas do Estado 

Brasileiro 

O ATlas está 

concebido com um 

portal que integra 

séries históricas de 

dados sobre o a 

estrutura do Estado 

brasileiro, o que inclui 

quadro de pessoal, 

estrutura de 

organizações e 

serviços do Estado, 

nos três níveis de 

governo. Cada novo 

módulo é pensado 

como a internalização 

de informações 

integradas de bancos 

de dados por áreas 

temáticas e níveis da 

administração, quando 

for o caso 

Set/2017 Dez/2029 
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P00137/2017 

Governança e 

capacidades 

estatais 

Projeto de Pesquisa 

que visa investigar as 

capacidades estatais 

do governo federal 

mediante a parceria 

com Stanford 

University’s Center on 

Democracy, 

Development and the 

Rule of Law 

(CDDRL) para 

realização de um 

survey com servidores 

públicos federais e, 

posterior, elaboração 

de artigos científicos 

sobre o tema 

Dez/201

7 
Mar/2023 

P00141/2018 

Seleção e 

recrutamento de 

magistrados e 

acesso à Justiça do 

Trabalho 

Analisar os processos 

seletivos à 

magistratura do 

trabalho, relacionando 

os avaliadores, 

parâmetros de 

avaliação e perfil dos 

candidatos aprovados; 

comparar a demanda 

atual por prestação 

jurisdicional na 

Justiça do Trabalho de 

primeiro grau com a 

demanda existente no 

ano de 2012, 

constante do Banco 

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 

P00001/2019 

Dominância do 

Executivo na 

Câmara dos 

Deputados (1989-

2018) 

Identificar as causas 

do controle do 

presidente sobre a 

agenda legislativa, no 

pós-1988. Para tanto, 

investigam-se os 

condicionantes da taxa 

de dominância 

presidencial na 

Câmara dos 

Deputados e da taxa 

de edição de medidas 

provisórias, no 

período de 1989 a 

2018 

Jan/2019 Fev/2022 

P00032/2019 

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 Jul/2022 
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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 

P00033/2019 

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 

Abr/2019 Dez/2022 
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proposições 

normativas que se 

somem e 

complementem as 

discussões em voga 

no âmbito dos poderes 

executivo e legislativo 

P00034/2019 

O que informa as 

políticas públicas 

federais: o uso e o 

não uso de 

evidências pela 

burocracia federal 

brasileira 

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 Ago/2022 

P00039/2019 

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 

Mai/2019 Jan/2024 
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de classe e segmentos 

sociais de forma 

permitir a sua 

associação com a 

emergência de 

determinadas pautas 

de política pública. 

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 

P00041/2019 

Eficiência 

Econômica e 

Equidade 

Distributiva na 

Cooperação 

Federativa 

Vertical. 

Construir um banco 

de dados das 

transferências do 

governo federal para 

os municípios com 

contratos de repasse e 

convênios visando 

responder as seguintes 

perguntas: Qual a 

diferença entre os 

projetos que utilizam 

contratos de repasse 

vis-à-vis os 

convênios? Há 

diferenças relevantes 

na eficiência com que 

os municípios 

Abr/2019 Nov/2022 
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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? 

P00055/2019 

Ensino de 

economia para um 

Brasil próspero e 

equânime: uma 

colaboração 

IPEA/CORE 

Foundation para 

disponibilização 

online de um novo 

currículo gratuito 

para o ensino de 

introdução à 

economia 

Disseminação do 

conhecimento 

Mai/201

9 
Mai/2023 

P00109/2019 
Políticas sobre 

drogas 

Fortalecimento do 

Sistema Nacional de 

Políticas sobre 

Drogas, por 

intermédio da 

realização de 

pesquisas analíticas 

sobre: a) despesas 

federais no âmbito da 

Políticas Nacional 

sobre Drogas; e b) 

Out/2019 Jun/2022 
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sentenças judiciais por 

crimes previstos na 

Lei de Drogas 

P00112/2019 

Processamento 

criminal da tortura 

no Brasil 

Realização de estudos 

sobre as sentenças 

relacionadas ao tema 

da tortura e outros 

tratamentos ou penas 

cruéis, desumanos e 

degradantes 

Nov/201

9 
Mai/2022 

P00026/2020 

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 a 

ocorrências ligadas a 

esse tipo de 

comportamento 

delituoso 

Out/2020 Mai/2023 

P00036/2020 

Estruturas 

Ministeriais 

Comparadas 

Estudar a evolução 

das estruturas 

ministeriais de 

diferentes países do 

Mai/202

0 
Out/2022 
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mundo de forma 

comparada 

P00046/2020 
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 

seleção de políticas do 

CMAP 

 

Contribuir para 

tomada de decisão no 

ciclo orçamentário 

 

Qualificar o Catálogo 

de Serviços Públicos 

Jun/2020 Abr/2023 

P00047/2020 

Demandas difusas 

de órgãos 

governamentais 

Atendimento de 

demandas difusas 

oriundas de órgãos 

Jul/2020 Dez/2022 
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governamentais nos 

três níveis federativos 

P00053/2020 

Assessoramento 

Governamental ao 

programa Em 

frente Brasil 

Assessoramento 

Governamental ao 

desenho e 

implementação do 

Programa Nacional de 

Enfrentamento à 

Criminalidade 

Violenta 

Mai/201

9 
Dez/2023 

P00057/2020 

Governança e 

Desempenho do 

Sistema de 

Inovação:  análise 

comparada de 

países da América 

Latina 

A questão que norteia 

este projeto de 

pesquisa é: 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 

Ago/202

0 
Ago/2022 
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na governança de 

inovação dos países 

para compreender este 

padrão assimétrico 

P00071/2020 

INCLUA – 

plataforma de 

recursos pró-

equidade em 

políticas públicas 

Desenvolvimento de 

uma ferramenta de 

avaliação/diagnóstico 

voltada para 

identificação de 

potenciais riscos de 

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. 

Além de chamar 

atenção para o os 

riscos, a ferramenta 

apontará também os 

possíveis caminhos 

para sua abordagem e 

mitigação 

Ago/202

0 
Dez/2022 
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P00076/2020 

Capacidades 

Dinâmicas do 

Setor Público 

Conceptualizar, 

operacionalizar e 

mensurar o conceito 

de capacidades 

dinâmicas do setor 

público para a entrega 

de políticas orientadas 

por missões 

Out/2020 Out/2022 

P00084/2020 

E os Estados? 

Federalismo e 

relações 

intergovernamentai

s no Brasil 

contemporâneo 

A pesquisa sobre o 

federalismo e as 

políticas públicas no 

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. O propósito 

do projeto é congregar 

análises sobre o papel 

dos governos 

estaduais no Brasil a 

partir de perspectivas 

analíticas e teóricas 

variadas 

Out/2020 Dez/2022 

P00087/2020 
Arranjos de 

Governança para 

Investigar as 

condições e 

mecanismos de 

Out/2020 Ago/2022 
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Grandes Obras de 

Infraestrutura 

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 

P00102/2020 

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) 

Nov/202

0 
Jan/2022 
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confiança em 

instituições 

P00104/2020 

LOCI – Classes 

subordinadas e 

instituições 

públicas no Brasil 

Investigar a relação 

entre grupos 

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 

Nov/202

0 
Dez/2022 

P00112/2020 

Complexidade 

econômica, 

comércio 

Analisar a evolução 

da estrutura produtiva 

e do comércio 

Dez/202

0 
Jul/2022 
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internacional e 

capacidades 

estatais: tendências 

e implicações para 

as políticas de 

desenvolvimento 

internacional de uma 

amostra de países em 

desenvolvimento, a 

saber: Brasil, África 

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 

P00061/2021 

Bolsões de 

Eficácia e Etos 

Burocrático: 

conceituação, 

operacionalização 

e mensuração 

Conceituar e 

operacionalizar as 

ideias ou noções de 

‘Bolsões de Eficácia’ 

e ‘Etos Burocrático’ 

com vistas à 

mensuração empírica 

Dez/202

1 
Jun/2023 

P00006/2022 
Observatório do 

Estado Brasileiro 

Atuar na 

sistematização, 

monitoramento e 

Fev/2022 Jan/2024 
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visibilidade de dados 

– quantitativos e 

qualitativos – sobre a 

organização do 

Estado, a democracia 

e suas instituições, a 

partir da produção da 

Diest/Ipea, de modo a 

colaborar com entes 

estatais e organismos 

sociais com 

diagnósticos 

sistematizados para 

melhoria da gestão de 

recursos e formulação 

de políticas públicas 

P00009/2022 

Mapa da 

Defensoria Pública 

no Brasil – 

Volume III 

Criação de uma 

sistemática de 

atualização continua 

dos dados do mapa 

digital da defensoria 

pública do Brasil. 

Elaboração do “Mapa 

da Defensoria Pública 

no Brasil – volume 

III”. Criar bases para 

o aperfeiçoamento das 

condições de oferta de 

serviços de assistência 

jurídica gratuita, 

visando a dar 

subsídios na 

elaboração de 

Jan/2022 Dez/2023 
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políticas públicas para 

ampliação do acesso à 

justiça e 

universalização dos 

serviços jurídicos 

prestados pela 

Defensoria Pública 

 

 

3.8 DIDES 

3.8.1.1 Projetos 

ID TÍTULO OBJETIVO 

DATA 

DE 

INÍCIO 

DATA DE 

FINALIZAÇÃO 

P000153/2013 

Projeto 

Repositório do 

Conhecimento do 

Ipea (RCIpea) 

Atualização e 

aperfeiçoamento do 

Repositório do 

Conhecimento do 

Ipea 

Out/2019 Mai/2022 

P00089/2018 

Reorganização da 

massa 

documental do 

acervo do 

Arquivo Central - 

Brasília 

Avaliação, 

diagnóstico e 

organização do 

Arquivo Central 

Jul/2018 Jun/2022 

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 

Dez/2018 Dez/2022 
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metodologias, 

técnicas e 

ferramentas 

inovadoras. Isto é, 

metodologias, 

técnicas e 

ferramentas que 

representem o estado 

da arte e que ainda 

não sejam usadas no 

IPEA ou sejam 

utilizadas de maneira 

incipiente. 

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, 

permitindo que o 

Estado possa ser mais 

eficiente e 

transparente. 

Ago/2019 Out/2022 
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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 Jan/2023 
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