
Infra‐estrutura econômica, social e

urbana e logística de base: 

questões‐chave para o plano de

trabalho do IPEA

1. 

Que modelos institucionais,
políticos e econômicos podem
garantir uma trajetória
sustentável do nível de
financiamento e investimento
no desenvolvimento da
infraestrutura?

1.1. 

Como compatibilizar os interesses da
iniciativa privada e do governo na
viabilização de investimentos em
infraestrutura?

Como motivar o setor privado a investir
em infraestrutura e logística que equilibre
interesses economicos e sociais?

1.2. 

Qual o impacto da Constituição Federal
de 88 sobre o papel do financiamento e
dos fundos setoriais?

Quais são as lacunas sobre a
regulamentação do financiamento dos
setores de infraestrutura no ordenamento
jurídico brasileiro?

2. 

Quais modelos de regulação
e de gestão são mais
adequados à realidade do
desenvolvimento da
infraestrutura?

2.1. 

Que tipos de papéis os agentes públicos
e privados deverão desenvolver nesse
modelo de regulação?

2.2. 
Quais os instrumentos e incentivos
apropriados de atuação do Estado?

2.3. Levar em consideração

condições
institucionais e
políticas assimétricas

3. 

Quais os arranjos
político-institucionais
adequados às funções
estatais de planejamento no
quadro atual da sociedade
brasileira?

3.1. 

Como superar as disfunções urbanas e
integrar as políticas setoriais ao
planejamento urbano/regional?

Como integrar as políticas setoriais ao
planejamento urbano?

Como integrar os instrumentos de
planejamento existentes de política
urbana e setorial?

Como podem ser superadas as
disfunções geradas pela falta de
integração entre o planejamento
urbano/regional e o planejamento das
políticas setoriais?

3.2. 
Como tornar o planejamento urbano mais
fiel à realidade e mais efetivo?

3.3. 

Como planejar os investimentos em
infraestrutura para a redução das
desigualdades regionais?

3.4. 

Como integrar as políticas de
fortalecimento da infraestrutura urbana à
política de desenvolvimento regional?

4. 

Qual a infraestrutura
necessária para dar suporte
ao desenvolvimento do país?

4.1. 

Como a infraestrutura pode contribuir
para o fortalecimento do sistema urbano
do país?

4.2. 
Relação entre infraestrutura e
competitividade

Infraestrutura e custo Brasil

4.3. Integração de modais de transporte

4.4. 
Integração das infraestruturas de
transporte com energia e meio-ambiente

5. 

Como sistematizar a
avaliação das políticas
públicas voltadas para a
infraestrutura?

5.1. métodos

5.2. indicadores

6. 

Como compatibilizar com a
condução concreta do PAC,
os conceitos e princípios do
modelo de planejamento de
longo prazo?

6.1. gestão

6.2. regulação

6.3. financiamento

6.4. suporte jurídico-institucional
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