
Questões‐chave

para o plano

de trabalho do

IPEA

1. 
Inserção internacional
soberana

1.1. 
Que elementos considerar na construção de uma
estratégia de inserção internacional soberana?

1.2. 

Como difundir, acompanhar e avaliar
os acordos de cooperação e
integração?

1.3. Qual deve ser a estratégia comercial brasileira?

1.4. 

Quais os determinantes e impactos
dos investimentos diretos no país e
os investimentos brasileiros no
exterior?

1.5. 

Qual deve ser o perfil e a capacidade das
instituições responsáveis pela inserção
internacional brasileira?

2. 
Macroeconomia para
o pleno emprego

2.1. 

Quais as medidas necessárias para se reduzir
a vulnerabilidade a crises
cambiais/financeiras?

2.2. 

Quais os fatores críticos para o Brasil
crescer sustentadamente a taxas mais
elevadas?

2.3. 

Como reduzir a carga tributária e, simultaneamente,
aumentar a qualidade dos serviços públicos
prestados, sem prejuízo da capacidade de
investimento do Estado?

2.4. 

Quais são as tendências do comércio
internacional e o seus impactos no
Brasil?

2.5. 
Existe uma combinação ótima de
regimes fiscal, monetário e cambial?

2.6. 

Como aprimorar os mecanismos de
financiamento do setor produtivo? Via
crédito bancário e/ou mercado de
capital?

2.7. 
A influência das instituições no
desenvolvimento brasileiro

2.8. 

Quais as políticas públicas para
melhorar a distribuição de renda no
Brasil?

3. 
Fortalecimento do Estado, das
instituições e da democracia

3.1. 
Quais os diferentes tipos e papéis do
Estado para o desenvolvimento?

3.2. Como aprimorar a administração pública?

3.3. 
Como aprimorar a gestão das
políticas públicas?

3.4. 

Como aproximar Estado e sociedade
do ciclo de gestão das políticas
públicas?

3.5. Como aprimorar a democracia brasileira?

4. 
Estrutura produtivo-tecnológica
avançada e regionalmente articulada

4.1. 

Como o Brasil pode atingir uma estrutura
produtiva avançada com desenvolvimento
regional, inclusão social e respeito aos direitos
humanos?

4.2. 

Quais são os mecanismos de reprodução das
heterogeneidades e das desigualdades da
estrutura produtiva brasileira?

4.3. 

Como o Brasil pode produzir uma articulação
territorial que, apesar das desigualdades regionais,
ofereça oportunidades sociais e econômicas
semelhantes?

4.4. 

Como melhorar o sistema educacional
brasileiro, de modo a alcançar uma estrutura
produtivo-tecnológica avançada e
regionalmente articulada?

4.5. 
Como articular a integração regional
com o desenvolvimento do país?

4.6. Por que o Brasil é um BRIC lento? (crescimento)

4.7. 

Como enfrentar a concorrência
internacional, tanto no mercado
interno quanto no mercado externo?

4.8. 
Questões a serem
melhor debatidas

Que estrutura produtiva o país
precisa ter para garantir sua inserção
internacional soberana?

Como fortalecer e gerar mais efeitos
encadeadores na produção?

5. 
Infra-estrutura econômica, social
e urbana e logística de base

5.1. 

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

5.2. 

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

5.3. 

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

5.4. 

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

5.5. 

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

5.6. 

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

6. 
Proteção social e geração
de oportunidades

6.1. Qual a abrangência da questão social no país?

6.2. 

Qual modelo de desenvolvimento
incorpora a proteção social como
elemento fundamental?

6.3. 

Qual o Sistema de Proteção Social
mais adequado ao Brasil? (princípios,
cobertura, atores, políticas...)

6.4. 
Qual o papel do Estado na Geração
de Oportunidades?

6.5. 

Como aprimorar a administração pública
para a adequada gestão da política
social?

6.6. Como avaliar as políticas sociais?

7. 
Sustentabilidade
Ambiental

7.1. 
Quais são os fatores que geram
degradação ambiental no país?

7.2. 

Qual é a relação entre a
regularização de uso do solo e o
desenvolvimento nas diferentes
regiões do Brasil?

7.3. 

Em que medida a matriz energética
brasileira afeta o meio-ambiente no
país?

7.4. 

Qual a relação entre a demanda
mundial por bens e serviços e a
produção de grãos e gado no Brasil?

7.5. 

Quais são os impactos
socioambientais dos investimentos de
infraestrutura?

7.6. 

Como avaliar e mensurar a
sustentabilidade ambiental nas
diferentes regiões do Brasil?

7.7. 
Quais serão os efeitos do
aquecimento global no Brasil?

7.8. 

Quais são os aspectos que impedem ou
dificultam a efetividade da gestão
ambiental nas diferentes regiões do Brasil?

7.9. 
Como incorporar a sustentabilidade
ambiental na contabilidade nacional?

7.10. 

Quais são as vocações,
potencialidades e vetores de ruptura
nos biomas brasileiros?

7.11. 

Em que medida a produção do conhecimento
brasileiro está voltado para a compreensão e
equacionamento do desenvolvimento
sustentável?

7.12. 

Qual é a relação entre
sustentabilidade ambiental e
desenvolvimento?

7.13. 

Quais são as implicações dos acordos
ambientais internacionais sobre as
necessidades de desenvolvimento
brasileiro?
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