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PLANO DE TRABALHO 2010 – ASPLAN 
 

 

A Assessoria de Planejamento e Articulação Institucional de Projetos e Pesquisas – 

ASPLAN, órgão diretamente ligado à Presidência do IPEA, teve sua criação aprovada 

em reunião da Diretoria Colegiada realizada em 2009 e, atualmente, possui o seguinte 

escopo de atribuições:  

I – assessorar o Presidente do IPEA no âmbito de sua competência no exame 

e na condução dos diversos assuntos;  

II – promover, de forma integrada às demais diretorias e em conformidade com 

o planejamento estratégico do IPEA, a articulação e a institucionalização do 

plano de trabalho finalístico do órgão, bem como a articulação e a 

institucionalização das atividades do IPEA no âmbito do Governo Federal; e 

III – coordenar as atividades concernentes ao Planejamento Estratégico 

Institucional. 

 Nesse contexto, além das atividades cotidianas de assessoramento à 

Presidência do IPEA, a ASPLAN estará envolvida na execução do seguinte conjunto 

de atividades, que compõe seu Programa de Trabalho para o ano de 2010:  

1. Elaborar o relatório de avaliação das metas institucionais contidas no CPE 

2008-2009 e publicadas no DOU. 

2. Coordenar os processos de obtenção, validação e síntese de informações para 

a produção do Relatório de Atividades 2009/2010 do IPEA, nas seguintes 

versões: 

• Relatório Completo: preservando a totalidade dos conteúdos recebidos 

das diversas unidades do IPEA, a ser disponibilizado na intranet e 

internet e em DVD. Está em estudo a impressão de um pequeno número 

de exemplares deste relatório. 

• Relatório Executivo: versão mais sintética, com a relação de todas as 

atividades a serem desenvolvidas no âmbito das unidades do IPEA, a ser 

disponibilizado na intranet e internet e sob a forma impressa. 

• Relatório Resumido: release jornalístico com a essência da produção do 

IPEA, a ser disponibilizado na intranet e internet e sob a forma impressa. 

3. Coordenar os processos de obtenção, validação e síntese de informações para 

a produção do Plano de Trabalho do IPEA – 2010. 
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4. Coordenar o processo de Planejamento Estratégico 2011 do IPEA, avaliando o 

planejamento anterior e estabelecendo metas institucionais. 

5. Desenvolver metodologia para elaboração do Plano de Trabalho de 2010 do 

Instituto, compreendendo a redefinição e orientação de metas e o alinhamento 

de projetos a metas, estratégias, desafios e, sempre que possível, eixos 

temáticos decorrentes do Planejamento Estratégico Institucional.  

6. Elaboração de formulários para aprovisionamento de informações referentes 

ao Plano de Trabalho de cada unidade no intuito de buscar padronização e 

produção de relatório consolidado com as informações recebidas. 

7. Aquisição e implantação de sistema informatizado de gestão de projetos, que 

venha a permitir o acompanhamento, a gestão e o melhor tratamento das 

informações sobre os projetos constantes do Plano de Trabalho, bem como a 

emissão de relatórios gerenciais sobre as atividades desenvolvidas. 

8. Realizar o acompanhamento e a gestão da execução do Programa de Trabalho 

2010 do IPEA, de modo a garantir que as metas estabelecidas sejam atingidas. 
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PLANO DE TRABALHO 2010 – ASCOM  
 
 
Introdução 
 

A Assessoria de Comunicação do Ipea, Ascom, passou por uma reestruturação em 

2009, com a entrada de novos servidores (via concurso) e a implantação de uma nova 

dinâmica de trabalho. 

Passaremos em 2010 a utilizar ferramentas tecnológicas específicas de 

comunicação – processo de contratação já iniciado em 2009 – que fazem um radar da 

divulgação e da presença na mídia do Instituto, gerando indicadores de qualidade. 

Essa nova ferramenta estará em uso por meio de um portal específico com acesso 

direto da presidência, das diretorias e dos coordenadores, bem como das áreas de 

interesse do Ipea.  

Entre os desafios gerais da Ascom está o de desenvolver uma rede de articulação 

institucional, com foco na divulgação da produção do Instituto por veículos da internet, 

com uso de software livre. Essa articulação tornará possível a um número abrangente de 

agentes públicos e privados a atualização semanal da produção do Ipea. 

 

Coordenação Institucional e de Comunicação 
 
Neste ano de 2010, serão criados um Ipea Informa externo (para os servidores do 

Instituto que estão cedidos/aposentados etc.) e um Ipea Informa para públicos 

segmentados (governo, estudantes e academia).  

A revista Desafios do Desenvolvimento passará por uma mudança de layout e 

de colaboradores, tendo também como foco ser a ponte com a imprensa e com a 

sociedade. O objetivo é ter colunistas fixos e convidados, além dos artigos. As 

matérias terão um caráter didático, destacando fontes e links úteis para o leitor se 

aprofundar no tema. 

Haverá a organização do I Prêmio Ipea de Jornalismo – que já foi estruturado 

em termos de parcerias com entidades de comunicação em 2009 e deve ser divulgado 

e entregue até novembro de 2010. 

Será realizado nas capitais, ainda não atendidas, o curso para jornalistas, 

processo esse iniciado em 2009.   
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Coordenação de Multimídia 
 

O objetivo desta nova coordenação é tornar dinâmica toda a produção do Ipea por 

meio de ferramentas ou softwares de comunicação. Ela substitui a Coordenação do 

Ambiente Web. Englobará a Agência e o Portal Institucional do Ipea; o programa de 

tevê na NBR; o programa de rádio e o acervo -de toda produção de imagens e vídeos 

do Instituto.  

Criada em 2009, a Agência Ipea (AI) substituirá o atual portal da casa – que 

continuará com uma versão institucional. Feita em software livre, os recursos da 

Agência Ipea possibilitam uma maior interação e melhor procura sobre os variados 

temas produzidos. Essa mudança será realizada com a migração de todos os 

conteúdos do antigo portal para essa nova plataforma – o que já foi iniciado em 2009. 

Além de textos, a AI traz recursos de comunicação de web 2.0, como a rede social 

Twitter e o feed RSS, além de vídeos, áudios, fóruns, entre outros. 

Como parte da nova dinâmica de comunicação, o programa de tevê do Ipea na 

NBR passou por uma reformulação em 2009. Ele entra no ar este ano com algumas 

mudanças estruturais. Passa a ser temático e terá transmissão ao vivo.      

 

Coordenação do Editorial 
 
- Neste ano, será criado um núcleo de revisão em inglês. 

- Será também criado um veículo de divulgação da produção editorial da casa. 

- Serão realizadas oficinas de redação e padronização para as áreas técnicas 

interessadas, com objetivo de dirimir dúvidas sobre padrões e referências utilizados 

pelo Ipea.       

 
Coordenação de Publicações 
 
- Será elaborada e estruturada a Livraria Digital do Ipea, projeto organizado em 

parceria com Área de Planejamento e Projetos Institucionais do Ipea. O objetivo é 

termos uma livraria itinerante pelo país. 

- Será desenvolvido um novo layout de estande de livros para divulgação em eventos.  

- Será estruturada a nova página da Livraria na Agência Ipea, tornando-a interativa. 

- Será aumentada a distribuição de livros para as embaixadas do Brasil, bem como 

aos centros de estudos sobre o País no exterior. 
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Coordenação de Eventos e Cerimonial 
 
- Este ano, essa coordenação terá um papel ainda mais abrangente. Além de eventos, 

a coordenação assumirá o cerimonial da casa. O objetivo é dar aos eventos do órgão 

padrão internacional de realização, cobertura e histórico. 

- Será realizada uma reformulação dos eventos em todos os auditórios e locais 

externos. O objetivo é organizar uma cadeia de ações para que o acompanhamento 

seja possível de forma física (com a participação in loco) e por amostragem (por meio 

de textos, vídeos, áudios, gravações e degravações). 

- Serão criados índices de acompanhamento dos eventos, com objetivo de mensurar, por 

meio de questionários, a qualidade dos serviços nos eventos organizados pelo Ipea. 

- Será criada estrutura de acompanhamento em tempo real dos eventos para conexão 

com redes virtuais (de público) e de interação (com os presentes no evento). O 

objetivo é tornar dinâmica a realização e, consequentemente, criar um público cativo 

para estes encontros.  

- Efetuar a capacitação em 2010 dos profissionais da equipe na área de cerimonial. 

- Realizar o aperfeiçoamento do sistema de e-pedidos – ferramenta indispensável para 

estruturação das tarefas. 

 

Diante da gama de desafios estabelecidos para o ano em curso, e 

considerando que os mesmos serão atingidos em sua plenitude, o Plano de Trabalho 

da ASCOM prevê que em seu Plano de Trabalho para 2010 serão alcançados os 

seguintes resultados/produtos por coordenação: 

• Coordenação Institucional e de Comunicação 

(i) Estudos divulgados em várias praças (cidades); 

(ii) Estudos divulgados sempre em mais de um idioma, focalizando a 

cobertura internacional do Ipea; 

(iii) Produção da casa divulgada de forma regional; e 

(iv) I Prêmio Ipea de Jornalismo organizado,  divulgado e entregue até 

novembro de 2010. 

 

• Coordenação de Multimídia 

(i)   Produção do Ipea divulgada em quatro idiomas (português, inglês, 

espanhol e francês); 
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(ii)        Informações presentes em cada área de divisão da AI expandidas; e  

(iii)       Cobertura mais dinâmica da área de eventos estruturada.  

 

• Coordenação do Editorial 

(i) Livraria Digital do Ipea estruturada e elaborada; 

(ii) Novo layout de estande de livros para divulgação em eventos 

desenvolvidos; 

(iii) Nova página da Livraria na Agência Ipea, estruturada e interativa; e 

(iv) Presença da distribuição de livros ampliada nas embaixadas do Brasil, 

bem como nos centros de estudos sobre o País no exterior. 

 

• Coordenação de Eventos e Cerimonial  

(i) Organização reformulada dos eventos em todos os auditórios e locais 

externos; 

(ii)  Índices de acompanhamento dos eventos criados;  

(iii) Estrutura criada de acompanhamento em tempo real dos eventos; 

(iv) Profissionais da equipe na área de cerimonial capacitados; e 

(v) Sistema de e-pedidos aperfeiçoado. 
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PLANO DE TRABALHO 2010 – AUDINT  
 
 

O Plano de Trabalho para o exercício de 2010 é constituído por um conjunto de ações 

previsto para quatro áreas de atuação do Instituto. 

 

1. Gestão Administrativa  
 A ação a ser executada nesta área pela Auditoria Interna do IPEA tem como 

escopo a avaliação das recomendações emanadas da CISET e do TCU, 

principalmente no que se refere ao Relatório CISET/PR-2007 e no tocante ao 

monitoramento realizado em 2009 e a pendências remanescentes de anos 

anteriores. 

Essa ação, cujo grau de risco é médio e atende às demandas oriundas da 

CISET/PR e do TCU, pretende verificar o grau de cumprimento das 

recomendações da CISET/PR e do TCU. Para tanto, sua atuação está prevista 

para abril/2010, com abrangência apenas no IPEA/Brasília. 

    

    Gestão Patrimonial 

A administração do patrimônio é de fundamental importância para a atividade-meio 

da entidade, devendo a mesma manter atenção sobre seu estado, sua localização 

e sua responsabilidade sobre o mesmo. O grau de risco dessa ação é considerado 

médio, e a sua execução decorre de demanda interna. 

O escopo da ação consiste na análise, por amostragem significativa, da existência, 

do estado de conservação e dos termos de responsabilidade atualizados dos bens 

patrimoniais, com vista a alcançar dois objetos, a saber: (i) Verificar a plena 

responsabilidade por todos os bens do inventário (termos de responsabilidade); e 

(ii) Verificar a existência dos bens apontados no inventário e seus estados de 

conservação. 

Essa ação estará prevista para ocorrer no período de agosto a setembro/2010, 

tendo como abrangência tanto o IPEA/Brasília quanto o IPEA/Rio. 

2. Gestão de Recursos Humanos  

O escopo da atuação da Auditoria tem a ver com os contratos de terceirização, que 

têm sido objeto de muitos questionamentos e observações por parte da 
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CISET/CGU, em diversos órgãos da administração. Nesse sentido, a ação da 

Auditoria, que possui grau de risco médio e atende a uma demanda, consistirá em 

analisar os contratos de terceirização, tanto os referentes ao apoio administrativo, 

quanto os referentes à área de informática.  

Ela tem um grau de risco considerado médio e atende a uma demanda interna, 

devendo ocorrer em outubro e novembro/2010, com abrangência no IPEA/Brasília e 

no IPEA/Rio. 

3.   Gestão orçamentária e financeira 

Os convênios, principalmente os que vêm sendo recorrentemente renovados, tais 

como os com entidades ligadas à universidade (Anpec, Anpocs, Abet e INAE), 

deverão ser objetos de acompanhamento no que se refere à execução física e 

financeira. Essa ação, cuja abrangência estará restrita à sede, possui um grau 

médio de risco e atende a uma demanda interna. 

Assim, essa ação consiste em verificar a execução física e financeira de convênios, 

bem como de produtos dos anos anteriores. Para tanto, serão analisados os 

convênios com a ANPEC, a ANPOCS, a ABET e o INAE durante o período de maio 

a junho de 2010, com abrangência apenas no IPEA/Brasília.   
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PLANO DE TRABALHO 2010 – COMISSÃO DE ÉTICA  
 
 
 

I. Introdução 
A Comissão de Ética do IPEA, parte integrante da Assessoria da Presidência (PRESI), atua 

tanto no IPEA/Brasília como no IPEA/Rio, e tem como objetivo disponibilizar aos servidores 

do IPEA informações e reflexões sobre questões de natureza ética, no intuito de contribuir 

para a melhoria do relacionamento interno e para o resguardo do patrimônio público. 

 

II. Ação Prevista 
A única ação programada pela Comissão de Ética para 2010 consiste no desenvolvimento do 

projeto: Página na Intranet/Internet, com duração prevista para o período de janeiro a 

março/2010. 

Esse projeto, que se enquadra no eixo temático Fortalecimento do Estado, das Instituições 

e da Democracia, tem como meta: tornar a Comissão acessível a todos os servidores do 
IPEA, a ser atingida por intermédio das seguintes estratégias: (i) Criar uma estratégia 

eficiente de comunicação interna e externa; e (ii) Promover melhores condições de 

trabalho aos servidores do IPEA. 

 
Além disso, o referido projeto tem os seguintes objetivos específicos:  

•  Divulgar eventos e atividades relacionadas à ética; 

•  Informar sobre os trabalhos da Comissão de Ética do IPEA; e 

• Disponibilizar canal de comunicação aos servidores do IPEA. 

 
 

A Comissão de Ética entende que a criação dessa página é bastante justificável, na 

medida em que ela reforçará o estreitamento das relações entre servidores e 

instâncias superiores da administração do Instituto. Além disso, poderá servir como 

instrumento de orientação da conduta ética para todos os servidores do IPEA.  

Por fim, a metodologia a ser adotada para a criação da página ficará a cargo da 

ASCOM, e sua conclusão está prevista para março/2010.  
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PLANO DE TRABALHO 2010 – DICOD 
 
 
A DICOD – Diretoria de Cooperação e Desenvolvimento deverá atuar em três frentes. 

Primeiramente, na área de estudos, pesquisas e acompanhamento das questões 
internacionais, para o que já dispõe de um corpo técnico composto por 16 

pesquisadores/planejadores. Para 2010 está prevista a elaboração de livros em 

parceria com alguns centros de estudos internacionais de relevo, além de textos para 

discussão sobre temas importantes e o lançamento de uma revista internacional, com 

artigos assinados por personalidades acadêmicas internacionais. 

A segunda frente refere-se à área de capacitação e treinamento, que prevê o 

fortalecimento da parceria com a Fiocruz na continuidade do Mestrado em 

Desenvolvimento e Políticas Públicas, em funcionamento desde 2008. Também está 

prevista a realização de cursos de especialização em Acompanhamento e Avaliação 

de Políticas Públicas, no Brasil e no exterior. Há ainda a ampliação do Projeto 

Cátedras, que deverá fornecer, em 2010, cerca de 60 bolsas para 

professores/pesquisadores de nossas universidades.  

Finalmente, a área de cooperação internacional deverá intensificar a abertura de 

novas parcerias institucionais do Ipea em países como EUA, Argentina, Angola, União 

Europeia, Cuba, entre outros. 

 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

1 - Título do Projeto: Acordo Internacional de 
Cooperação Acadêmica com CIEI – Centro de 
Investigaciones de Economia Internacional 

Diretoria: DICOD 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 01/2012 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Estabelecer parceria com vista a facilitar e intensificar a cooperação entre as partes no 
domínio da Democracia e do Desenvolvimento, para a realização de pesquisas; 
intercâmbio técnico, com ênfase ao intercâmbio de doutorandos; realização de 
seminários; treinamento de recursos humanos; dentre outros a serem indicados. 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Realização de Seminário reunindo diferentes olhares 
internacionais sobre a organização do trabalho na 
atualidade. Convidados membros do CIEI/Cuba e Instituto 

Março/2010 



 
ASPLAN/PRESI 

15 

Reunião de pesquisa com técnicos de ambas as 
instituições para debate sobre a pesquisa em parceria, em 
Brasília. 

Agosto/2010 

Realizar Seminário para debate sobre resultados parciais 
da pesquisa conjunta IPEA/CNAM (França)/CIEI (Cuba). 

Novembro/2010 

Publicação conjunta em português, espanhol e francês Dezembro/2010  

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

2 - Título do Projeto: Acordo Internacional de 
Cooperação Acadêmica com o CNAM- Centre National 
des Arts et Métiers, Paris, França 

Diretoria: DICOD 

Período de Execução do Projeto: 02/2010 a 02/2012 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Estabelecer parceria com vista a facilitar e intensificar a cooperação entre as partes no 
domínio da Democracia e do desenvolvimento para a realização de pesquisas; 
intercâmbio técnico; realização de seminários; treinamento de recursos humanos; 
entre outros a serem indicados.   

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

GT de pesquisa com técnicos de ambas as instituições 
para debate sobre a pesquisa em parceria, em Brasília. 

Agosto/2010 

Realizar Seminário para debate sobre resultados parciais 
da pesquisa conjunta IPEA/CNAM (França)/CIEI (Cuba). 
Novembro. 

Novembro/2010 

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

3 - Título do Projeto: Acordo de cooperação técnica 
com a Universidade de Brasília 

Diretoria: DICOD 

Período de Execução do Projeto: 02/2010 a 02/2012 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Estabelecer parceria com vista a facilitar e intensificar a cooperação entre as partes no 
domínio da Democracia e do Desenvolvimento, para a realização de pesquisas, 
intercâmbio técnico; realização de seminários, de treinamento de recursos humanos; 
dentre outros a serem indicados. 

Resultados e Produtos 
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Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Seminário internacional sobre a organização do trabalho na 
atualidade, com a participação de pesquisadores de Cuba e 
da China 

Março/2010 

GT para apresentação dos resultados parciais da pesquisa 
de campo do projeto “Obstáculos e desafios da integração 
social e econômica na contemporaneidade: uma 
comparação internacional Brasil/França e Cuba, sob a ótica 
do mundo do trabalho” 

Agosto/2010 

Seminário Internacional com a participação de 
pesquisadores da França e de Cuba 

Novembro/2010 
 

 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

4 - Título do Projeto: Cátedras: Ipea nas 
Universidades – 2010 

Diretoria: DICOD 

Período de Execução do Projeto: 08/2010 a 08/2011 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Promover a aproximação do Ipea com o meio acadêmico mediante: incentivo ao 
ensino; estímulo ao debate; constituição de redes de pesquisa; reforço à pesquisa; 
fortalecimento para o entendimento sobre o desenvolvimento; e, finalmente, 
contribuição para a geração de políticas sólidas e consistentes com o objetivo de 
fomentar a construção de uma visão estratégica sobre o processo de desenvolvimento 
brasileiro de médio e longo prazo, nas universidades públicas federais. 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Seminário com 9 Centros de Economia de Universidades 
Públicas Brasileiras sobre os resultados da pesquisa sobre 
os patronos 

 
05/2010 

Seminário com 4 Centros de Economia de Universidades 
Públicas Brasileiras sobre os resultados da pesquisa sobre 
os patronos 

10/2010 

Relatórios bolsistas 1º grupo 04/2010 
Relatórios Bolsistas 2º grupo 11/2010 
Publicações 12/2010 
Relatório final 11/2010  

 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

5 - Título do Projeto: Cursos de Aperfeiçoamento em 
Desenvolvimento e Políticas Públicas - Turma III 

Diretoria: DICOD 
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Período de Execução do Projeto: segundo semestre de 2010 

Objetivos 
Objetivo Geral: 
Oferecer subsídios para uma melhor qualidade da elaboração, do monitoramento e da 
avaliação de Políticas Públicas que leve em consideração a perspectiva do 
Desenvolvimento como objetivo maior da ação governamental. 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Capacitação de 25 gestores em políticas públicas. 11/2010 

Avaliação do curso. 11/2010 

Capacitação de 25 gestores. 03/2011 

Relatório Final. 03/2011 
 
 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

6 - Título do Projeto: Mestrado profissional: 
Desenvolvimento e Políticas Públicas – Turma II 

Diretoria: DICOD 

Período de Execução do Projeto: 08/2010 a 12/2011 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
Fortalecer a capacidade de gestão pública nos vários setores sociais envolvidos na 
área de desenvolvimento, por meio de formação teórica e capacitação técnica de 
gestores federais na formulação, análise e avaliação de políticas públicas. 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Avaliações de políticas públicas Junho/2010 
29 Dissertações de Mestrado Setembro/2010 
Formação de banco de dados a partir das dissertações 
aprovadas 

Setembro/2010 

Relatório Final Novembro/2010  
 

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

7 - Título do Projeto: Obstáculos e desafios da 
integração social e econômica na contemporaneidade, 
numa comparação internacional Brasil/França e Cuba, 
sob a ótica do mundo do trabalho 

Diretoria: DICOD 

Período de Execução do Projeto: 03/2009 a 12/2010 

Objetivos 
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Objetivo Geral: 

Avaliar as políticas públicas do Brasil, da França e de Cuba, voltadas para as relações 
de trabalho nos seus aspectos econômicos e sociais, a partir do debate, reunindo 
alguns dos melhores especialistas nas questões sobre a precarização do mundo do 
trabalho confrontado à crise internacional, cujas consequências ainda não foram 
dimensionadas.  

Justificativa 
Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Seminário internacional sobre a organização do trabalho na 
atualidade, com a participação de pesquisadores de Cuba e 
da China 

03/2010 

GT para apresentação dos resultados parciais da pesquisa 
de campo do projeto “Obstáculos e desafios da integração 
social e econômica na contemporaneidade: uma 
comparação internacional Brasil/França e Cuba, sob a ótica 
do mundo do trabalho”: Relatório Parcial 

08/2010 

Seminário Internacional com a participação de 
pesquisadores da França e de Cuba 

11/2010 

Relatório Final 12/2010 
Publicação conjunta som subsídios à formulação de 
políticas públicas, em 3 línguas: português, francês e 
espanhol 

12/2010 

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

8 - Título do Projeto: Consolidação e difusão do 
processo de elaboração e acompanhamento de 
acordos, memorandos de entendimentos (MOU), 
protocolos etc. da área de Cooperação Internacional 
 

Diretoria: DICOD 

Período de Execução do Projeto: 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Estabelecer metodologia para a elaboração, tramitação de Acordos, Memorandos de 
Entendimentos (MOU) e Protocolos de Cooperação Internacional, com vista à 
agilização e viabilização da assinatura destes documentos. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: DICOD dotada de procedimentos de elaboração e 
acompanhamento do processo de tramitação de Acordo/Memorando/Protocolo de 
Cooperação Internacional e de equipe treinada.  

 Produtos do projeto: Documento com os novos procedimentos elaborados e 
aprovados; treinamento da equipe realizado.  

Descrição dos Resultados e Produtos 
Esperados 

Entrega Prevista para: 

Documento contendo roteiro dos procedimentos 
a serem adotados na elaboração e no 

 Segundo semestre de 2010  
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Informações Básicas sobre o Projeto 
9 - Título do Projeto: Coordenação e 
acompanhamento de visita de delegações estrangeiras 
ao IPEA 
 

Diretoria: DICOD 

Período de Execução do Projeto: 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
Coordenar e acompanhar as visitas de delegações estrangeiras ao IPEA. 
 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: as visitas de missões estrangeiras acompanhadas pela 
DICOD e as registradas. 

 Produtos: relatórios das visitas elaborados. 
 

Descrição dos Resultados e Produtos 
Esperados 

Entrega Prevista para: 

Coordenação e acompanhamento da visita de 
delegações estrangeiras ao IPEA 

Entrega do produto ocorre sem 
prazo definido, uma vez que 
resulta da vinda de missões 
estrangeiras ao Brasil  

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

10 - Título do Projeto: O PPA e seus impactos na 
formulação da Política Externa do Brasil 

Diretoria: DICOD 

Período de Execução do Projeto: Abril de 2009 a Março de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
Analisar os programas presentes no Plano Plurianual (PPA) do governo federal com 
ações específicas na formulação da Política Externa do Brasil. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: (1) avaliação da relação do PPA com a formulação da 
Política Externa do Brasil; (2) análise dos dados referentes ao Comércio Exterior 
Brasileiro durante os dois últimos PPAs; (3) estudo das prioridades da Política 
Externa do Brasil nos anos 2000; e (4) estudo de outras variáveis relacionadas à 
inserção internacional do Brasil ainda a serem definidas.  

 Produtos do projeto: será entregue artigo científico ao final do prazo.  

 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
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Entrega de artigo científico Fevereiro de 2010  

 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

11 - Título do Projeto: Parcerias latino-americanas 
para a promoção da cooperação internacional 

Diretoria: DICOD 

Período de Execução do Projeto: 1o/03/2010 a 1o/12/2010 

Objetivos 
Objetivo Geral:   
 
Estabelecer parcerias com instituições de pesquisa latino-americanas congêneres ao 
Ipea, com a finalidade  de dotar a CICI/DICOD de instrumentos de gestão adequados 
ao cumprimento de suas funções e ampliar suas redes de contatos internacionais. 
 

   Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Documento contendo os dados levantados das instituições 
selecionadas 

 

Relatórios das visitas realizadas  
Memorandos de Entendimentos negociados  
Relatório do seminário realizado   

 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 
12 - Título do Projeto: Identificação e Disseminação 
de Resultados de Reuniões internacionais 
 

Diretoria: DICOD 

Período de Execução do Projeto: 15/01/2010 a 1o/12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral:  

Participar de reuniões internacionais e suas preparatórias a serem realizadas no Brasil 
ou exterior, com o objetivo de identificar novas oportunidades de projetos, atividades, 
intercâmbios com parceiros bi ou multilaterais e disseminar essas informações a 
outras Diretorias do IPEA que possam ser beneficiadas. 

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

13 - Título do Projeto: Banco de Horas Técnicas para 
a Cooperação Sul/Sul 
 

Diretoria: DICOD 

Período de Execução do Projeto: março de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
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Adensar as relações de cooperação com as instituições parceiras do IPEA na Rede de 
Conhecimentos e propiciar a participação delas em projetos de cooperação sul/sul 
coordenados pelo IPEA, por meio da CICI/DICOD. 

 

 
 

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

14 - Título do Projeto: Cooperação técnica 
Brasil/Paraguai – Capacitação em Políticas Públicas 
para o Desenvolvimento 

 

Diretoria: DICOD 

Período de Execução do Projeto: 1o/03/2010 a 1o/12/2011 

Objetivos 

Objetivo Geral:  

Promover o intercâmbio de conhecimentos e experiências entre especialistas 
brasileiros e paraguaios em políticas públicas para o desenvolvimento, por meio da 
formação, em nível de especialização, em políticas públicas para o desenvolvimento.  

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

15 - Título do Projeto: Acompanhamento do 
Memorando de Cooperação Ipea/SEGIB 
 

Diretoria: DICOD 

Período de Execução do Projeto: 2/01/2010 a 1o/12/2010 

 
Objetivos 

Objetivo Geral:  
Acompanhar a execução das atividades do Memorando de Cooperação Ipea/SEGIB,  
com a finalidade de garantir a participação do Instituto nas suas diversas atividades de 
cooperação, bem como manter um estreito contato com um Organismo Internacional 
que tem seu Escritório de Representação em áreas cedidas pelo IPEA. A Secretaria-
Geral Ibero-Americana (SEGIB) é o órgão de apoio institucional, técnico e 
administrativo da Conferência Ibero-Americana. Essa Secretaria é responsável pela 
organização e promoção da Cúpula Ibero-Americana realizada a cada dois anos e pelo 
acompanhamento dos acordos estabelecidos nas Cúpulas, atuando como elo entre 
uma reunião e outra. São 21 países-membros: Portugal e Espanha, além do Brasil e 
todos os outros países latino-americanos. 
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PLANO DE TRABALHO 2010 – DIEST  
 

 

Ainda em implantação, a DIEST estruturou o seu Plano de Trabalho 2010 de maneira 

a permitir um melhor delineamento de suas áreas de abordagem, em linha com os 

imensos desafios já postos para a instituição, ao mesmo tempo em que empreendeu 

esforços necessários à melhor acomodação de sua equipe – majoritariamente 

composta por técnicos recém-chegados ao Ipea – à diversidade das linhas de 

pesquisa e objetos de estudo associados ao Estado, às instituições e à Democracia. 

Ao longo de diversas reuniões de trabalho realizadas no último quadrimestre de 

2009 e janeiro de 2010, os primeiros Termos de Referências foram construídos e 

estão agrupados em cinco grandes blocos delineadores das estratégias da diretoria 

para este ano. Em linhas muito gerais, os cinco blocos, ainda em construção e ajustes, 

tratam dos seguintes temas ou projetos. 

 

1) Projetos Estruturantes da Diretoria, no qual estão agrupados, entre outros, 

os trabalhos de seleção, contratação, produção, edição, publicação e debate 

público dos mais de 50 capítulos do livro do eixo “Fortalecimento do Estado, 

das Instituições e da Democracia”, para o projeto Perspectivas do 

Desenvolvimento Brasileiro; 

 

2) Planejamento Governamental e Gestão Pública, aba sob a qual estão 

organizados, principalmente, os estudos sobre índices de desempenho 

institucional, sobre o Ciclo de Gestão de Políticas e afeitos à cooperação – 

competição entre os entes federados; 

 

3) Instituições, Conflito e Litigiosidade, rubrica que organiza, por exemplo, o 

acordo de cooperação técnica já estabelecido com o Conselho Nacional de 

Justiça para execução do projeto Custo Unitário da Execução Fiscal da 

União, além de estudos sobre o acesso à justiça, a criminalidade e a 

segurança pública; 
 

4) Democracia e Cidadania, bloco organizador dos projetos que objetivam 

melhor radiografar alguns padrões de interlocução e os inúmeros pontos de 

fricção entre as esferas públicas, as organizações da sociedade civil e os 

diversos tipos de representação, como nos projetos “Institucionalização da 
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Participação Social no Brasil” e “O Papel do Legislativo na Produção de 

Políticas Públicas”; e 

 

5) Estado, Economia e Desenvolvimento, agrupamento no qual estão 

abrigados os estudos sobre “Arranjos Institucionais Monetários” e um arco de 

alianças com a DIMAC e a DISOC para viabilizar o projeto “Instituições e 

Desenvolvimento Econômico no Brasil: Capital, Trabalho e Financiamento”, 

que envolve também esforços de cooperação com o MDIC e a Universidade da 

Califórnia, Berkeley. 

 

A diretoria também já materializa acordos de cooperação técnica com outras 

instituições pesquisadoras como o CEDEC, Centro de Estudos de Cultura 

Contemporânea; a FUNDEP, Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa da UFMG e 

a ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial.   

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

1 - Título do Projeto: Estrutura de incentivos à 
cooperação e à competição entre entes federados 

Diretoria: DIEST 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2011 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Compreender quais os fatores que geram cooperação ou competição entre entes 
federados. 

Resultados e Produtos 

• Resultados do projeto: Identificação das variáveis que condicionam a formação de 
arranjos cooperativos entre entes federados 

• Produtos do projeto: Relatórios de pesquisa e oficinas de trabalho 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Um artigo para o Brasil em Desenvolvimento 2010 30/04/2010 
Um capítulo de livro com resultados preliminares 31/12/2010 
Uma oficina de trabalho 30/11/2010 
Um Texto para Discussão com os resultados intermediários 31/12/2011  

Informações Básicas sobre o Projeto 

2 - Título do Projeto: Criminalidade e Segurança Pública 
no Brasil 

Diretoria: DIEST 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Objetivos 
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Objetivo Geral: 

Apoiar a SENASP na tarefa de aprimorar as pesquisas realizadas junto aos órgãos 
estaduais e municipais de segurança pública e ampliar as informações disponíveis com 
vista a subsidiar a tomada de decisão no âmbito das políticas de segurança pública do 
Ministério da Justiça. Com isso, assessorar o Ministério da Justiça (MJ) na construção de 
um sistema de informações em segurança pública e de um novo desenho para a 
governança das políticas públicas de segurança no país. 

Resultados e Produtos 
Resultados: atendimento a uma demanda governamental; subsídios à formulação de 
políticas públicas 

Descrição dos Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

 
Relatório analítico da Pesquisa Perfil Organizações de 
Segurança Pública 

 
12/2010 

 
TD sobre criminalidade no Brasil 

 
12/2010 

NT sobre atuação do CONASP e as políticas de segurança 
pública no Brasil 

 
12/2010  

Informações Básicas sobre o Projeto 

3- Título do Projeto: Índices de Desempenho 
Institucional para o Setor Público 

Diretoria: DIEST 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 (projeto permanente) 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

O objetivo da pesquisa é a construção de índices de desempenho dos três Poderes do 
Estado brasileiro, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Através de tais índices, 
pretende-se quantificar as ações empreendidas por cada um deles no cumprimento das 
suas respectivas funções, ao longo do tempo. 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Índice de desempenho do Executivo na área de segurança 
pública

Dez./2010 
Índice de desempenho do Judiciário Federal (Justiça Federal, 
do Trabalho e Eleitoral)

Dez./2010 
Índice de desempenho do Legislativo Federal (Câmara dos 
Deputados e Senado)

Dez./2010 
   

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

4 - Título do Projeto: As ONGs e a esfera política: 
padrões de interação 

Diretoria: DIEST 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Objetivos 
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Objetivo Geral: 

 A pesquisa visa analisar formas de articulação e modos de interação entre 
políticos/partidos políticos e ONGs no processo de definição, aprovação e execução de 
projetos. Pretende-se avançar na compreensão dos valores e das representações sociais 
dos gestores das ONGs sobre a relação destas com a esfera política, em particular, e com 
o Estado, em geral.  

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para: 

Artigo sobre os padrões de percepção e interação dos 
gestores de ONGs sobre a interação com a esfera política 

12/2010 

Produtos:  
- livro em parceria com a UFMG sobre a efetividade da 
participação no Brasil, na coleção “Pensando a 
Democracia Participativa no Brasil”, Ed. Cortez. 

12/2010 

- apresentação de artigos com resultados esperados em 
seminário internacional  

07/2010 
 

 
 

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

5 - Título do Projeto: O papel do Legislativo na produção 
de políticas  públicas 

Diretoria: DIEST 

Período de Execução do Projeto: 03/2010 a 12/2011 

Objetivos 

Objetivo Geral:z 

Criar uma coleção de estudos de caso dos trâmites legislativos das propostas de políticas 
públicas mais relevantes apresentadas ao Congresso Nacional desde a promulgação da 
Constituição de 1988, tendo em vista analisar o papel que o Congresso vem tendo na 
produção de políticas públicas no país. 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para: 

Relatórios parciais, de acordo com os casos escolhidos, 
havendo um TD para cada caso analisado 

09/10; 12/10; 03/11; 06/11; 
12/11 

Relatório final 12/11 
Seminário com a participação de congressistas, membros do 
governo e acadêmicos 12/11 

Submissão para publicação como TD do Ipea 09/10; 03/11; 12/11 

Livro coletânea com vários estudos de caso 03/12 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

6 - Título do Projeto: Gênero em cargos de chefia na 
administração pública federal 

Diretoria: DIEST 
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Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Verificar desigualdades de gênero em cargos de chefia na administração pública, 
buscando traçar possíveis cenários explicativos e soluções para mitigar tais 
desigualdades. 

Resultados e Produtos 
Discrimine com precisão os principais resultados e produtos esperados do trabalho 
proposto: 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para: 

Relatório para 8 de março de 2010 03/10 

TD com análise da desigualdade de gênero na administração 
pública 12/10 

Evento divulgando os resultados apresentados no TD, com 
participação de representantes do governo e da academia. 12/10 

 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

7 - Título do Projeto: Gestão pública e planejamento 
governamental 

Diretoria: DIEST 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Produzir um conjunto de informações por meio de elaboração de material consistente em 
textos e entrevistas que serão disponibilizados a um amplo público, tendo em vista 
divulgar conhecimento sobre a gestão pública e indicar caminhos para a articulação do 
planejamento governamental em nível nacional. 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Texto para o Projeto “Perspectivas para o Desenvolvimento 
Brasileiro”, correspondente ao eixo temático “Fortalecimento 
do Estado, das instituições e da democracia”, a partir das 
entrevistas realizadas com os gestores do governo federal 

02/10 

Texto para o Projeto Brasil em Desenvolvimento 03/10 

Realização de ciclos de debates em conjunto com o Ministério 
do Planejamento (datas a definir)  

Textos obtidos de gravações dos ciclos de debates realizados 
em conjunto com o Ministério do Planejamento, que serão 
disponibilizados eletronicamente e que serão 
temporariamente atualizados 

03/10 
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Publicação de livro com seleção de entrevistas e material 
obtido do ciclo de debates intitulado “Diálogos com gestores 12/10 

 
 

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

8 - Título do Projeto: Institucionalização da participação 
social no Brasil 

Diretoria: DIEST 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2011 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

O projeto tem como objetivo desenvolver e aplicar metodologias para a avaliação da 
presença e do grau de efetividade da participação social no Brasil.  A Constituição de 1988 
consagrou o princípio da participação de cidadãos nas decisões sobre formulação, 
implementação e controle de políticas públicas, dando origem a um notável processo de 
disseminação das assim chamadas “instituições participativas” no país (como os 
conselhos gestores de políticas públicas, as conferências, o orçamento participativo, entre 
outras formas de participação) nos níveis municipal, estadual e federal. Porém, ainda não 
sabemos se e em que condições a participação dos cidadãos nesses espaços 
institucionais contribui para a melhoria do desempenho da gestão e para o aumento da 
efetividade das políticas públicas. Este projeto pretende contribuir para suprir essa lacuna 
além de oferecer subsídios para o aperfeiçoamento das instituições e práticas 
participativas e, de modo geral, para a melhoria da qualidade da democracia no país. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: 
- avaliação das políticas de participação social nos municípios e no governo federal como 
estratégias para o aprimoramento de políticas públicas e promoção do desenvolvimento 

 

 Produtos do projeto:  

Descrição dos Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

- 2 capítulos para publicação do IPEA “Brasil em 
Desenvolvimento 2010”, cobrindo diferentes aspectos e 
experiências de participação no governo federal 

1ª versão: março/2010 
Revisão: abril/2010 
Versão final: 
maio/2010 

- relatório metodológico sobre a construção do índice de 
participação 

Outubro/2010 

- relatório analítico da experiência de acompanhamento dos 
conselhos, a ser apresentado a gestores dos órgãos do 
governo aos quais esses conselhos estão vinculados 

Outubro/2010 

- organização e publicação de livro sobre a presença e a 
efetividade das instituições participativas no Brasil, em 
parceria com a UFMG, na coleção “Pensando a Democracia 
Participativa no Brasil”, Ed. Cortez 

1ª versão: 
outubro/2010 
Versão final: 
dezembro/2010 

- 4 oficinas de trabalho (discussão de resultados e novos 
projetos) 

De março a dezembro 
de 2010  

 
 



 
 

28 

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

9 - Título do Projeto: Estruturação do Núcleo de 
Metodologias e Desenhos de Pesquisa e Gestão da 
Informação 

Diretoria: DIEST 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2011 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

O objetivo geral do projeto é lançar as bases para a constituição, no médio prazo, de um 
núcleo de desenho de pesquisa, metodologias qualitativas e quantitativas e gestão da 
informação na DIEST, o NUMEPI. A constituição de tal núcleo visa contribuir para:  

a) a formação e qualificação continuada dos funcionários da casa, assim como a 
promoção e difusão de métodos de pesquisa para as instituições de pesquisa e ensino no 
país, estimulando, dessa maneira, o aprimoramento da produção científica nacional;  

b) oferecer suporte técnico contínuo aos projetos do IPEA que lancem mão de 
metodologias de pesquisa qualitativa e quantitativa, incrementando o rigor e a qualidade 
dos projetos desenvolvidos neste instituto de pesquisa;  

c) criação de uma memória institucional, por meio da organização de bancos de dados 
qualitativos e quantitativos e de um repositório sistemático de informações coletadas por 
meio de pesquisas realizadas no âmbito do IPEA; e 

d) construir uma rede de instituições e pesquisadores nacionais e internacionais 
interessados no tema e fomentar o diálogo entre metodologias e técnicas de desenho de 
pesquisas qualitativas e quantitativas. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: 

 - formação e desenvolvimento de recursos humanos e implantação do centro de 
referência em metodologias e desenhos de pesquisa, com o objetivo de prover suporte 
material e técnico para as pesquisas realizadas no IPEA 

 
 Produtos do projeto: 

Descrição dos Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Produtos:   
- programa/currículo e material didático Maio/2010 
- relatório sobre demanda de licenças de software e material 
bibliográfico de apoio ao desenvolvimento e utilização de 
metodologias e desenhos de pesquisa no IPEA 

Julho/2010 

- alunos formados – desenho e métodos qualitativos 
(aproximadamente 30) 

Outubro/2010 

- alunos formados – treinamento de software qualitativo 
(aproximadamente 10) 

Outubro/2010 

- relatório de avaliação e planejamento de atividades para 
2011 (concepção do curso “lógica da pesquisa quantitativa”) 

Dezembro/2010 
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Informações Básicas sobre o Projeto 

10 - Título do Projeto: Arranjos institucionais monetários: 
operacionalização do Banco Central   

Diretoria: DIEST 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 01/2011 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
Esta pesquisa terá como objetivos gerais: (i) compreender o arcabouço institucional que 
estrutura a operacionalização da política monetária e rege o processo de escolha do 
quadro de diretores do Banco Central do Brasil, analisando sua evolução ao longo da 
história; (ii) efetuar um estudo comparativo com outras experiências internacionais de 
modo a identificar similaridades e diferenças em relação ao marco institucional que 
conforma a atuação do Comitê de Política Monetária (COPOM); e (iii) encontrar na própria 
estrutura organizacional da Autoridade Monetária possíveis explicações para divergências 
entre a atuação de seus diretores no campo da implementação da política monetária e os 
objetivos gerais perseguidos pelo governo na busca pelo desenvolvimento econômico.  

  
Resultados e Produtos 

 O resultado esperado é tentar compreender as formas de escolha dos principais 
dirigentes do BC, bem como determinar seu impacto sobre as decisões de política 
monetária por meio da análise da estrutura institucional do BC por meio da comparação 
com outras autoridades monetárias de outros países. Resultado este que se materializará 
nos produtos esperados.     

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para: 

1 oficina de trabalho 06/2010 
1 TD 12/2010  

 
 
       

Informações Básicas sobre o Projeto 

11 - Título do Projeto: Instituições e desenvolvimento 
econômico no Brasil: capital, trabalho e financiamento   

Diretoria: DIEST 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 01/2011 

Objetivo Geral: 
A pesquisa terá como objetivos gerais (i) compreender os atuais instrumentos de 
coordenação entre incentivos e regulação do Estado em prol do desenvolvimento 
econômico, bem como (ii) identificar e propor novos arranjos institucionais (parceria 
público-privado, regulação trabalhista, novos marcos regulatórios e formas de 
financiamento) que potencializem a eficiência1 na consecução dos objetivos do governo 
pro desenvolvimento.  

Dada a dimensão destes objetivos gerais cabe aqui apresentar algumas ressalvas. 
A primeira é que os objetivos gerais desta pesquisa não se esgotam em um ano, nem 
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muito menos em dois anos, uma vez que esta foi pensada numa perspectiva de longo 
prazo. A segunda que não se pretende olhar de forma agregada os instrumentos de 
coordenação para o conjunto da economia. Caso isto fosse feito, incorrer-se-ia na falha de 
desconsiderar as especificidades setoriais que acarretariam em proposições de regulação 
e incentivos estatais que teriam pouca eficiência.  

Estas ressalvas evidenciam a estratégia metodológica de longo prazo da pesquisa 
que é partir das partes para chegar ao todo; em outras palavras, compreender, setor por 
setor produtivo, como a regulação e os incentivos podem ser coordenados em prol do 
desenvolvimento para depois entender estes mecanismos para o total da estrutura 
produtiva.   

A primeira etapa da futura pesquisa estudará o setor elétrico e será dividida em três 
fases distintas, cada uma com um ano de duração, perfazendo um total de três anos para 
a conclusão desta etapa. Na primeira fase (1o ano), será estudado o subsetor de geração 
elétrica, especificamente as seguintes fontes primárias: hidráulica, eólica e termoelétrica. 
Na segunda fase (2o ano), estudar-se-á o subsetor de transmissão, e numa terceira fase 
(3o ano) será estudado o setor de distribuição. 

Dada estas explicações preliminares do projeto como um todo, cabe apresentar a 
partir daqui os objetivos gerais e particulares, bem como a metodologia e as atividades e 
os procedimentos a serem empregados na primeira fase (1º ano) da primeira etapa da 
pesquisa que, provavelmente, serão replicados nas fases seguintes. Vejamo-las. 

 
Resultados e Produtos 

 O resultado buscado pelo projeto é tentar compreender e aperfeiçoar as formas de 
intervenção estatal (regulação e incentivos) sobre o subsetor de geração de energia 
elétrica. Resultado este que se materializará nos produtos esperados.    

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para: 

Acompanhamento de seminários da ABDI sobre Direito 
e Desenvolvimento 

Permanente 

TR sobre capital, trabalho e financiamento do subsetor 
de transmissão de energia elétrica   

05/2010 

Acordo de cooperação técnica com o MDIC/ABDI 06/2010 
Acordo de cooperação técnica com a Universidade de 
Berkeley para dar suporte à pesquisa 

06/2010 

1 TD 12/2010 

     

 
   

Informações Básicas sobre o Projeto 
12 - Título do Projeto: Custo unitário do processo de 

execução fiscal da União 

 

Diretoria: DIEST  

Período de Execução do Projeto: 1o de novembro de 2009 a 31 de dezembro de 2010 

Objetivo Geral: O projeto consiste na produção de dados que informem o planejamento 
do Poder Judiciário, tornando-o mais eficaz, eficiente e efetivo. 
 

 
Resultados e Produtos 
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Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para: 

Fluxograma e indicadores do custo unitário em tese do 
processo de execução fiscal 

31/01/2010 

Função de cálculo do custo unitário em tese do processo de 
execução fiscal 

28/02/2010 

Seminário de devolução dos resultados preliminares 31/03/2010 
Fluxograma e indicadores do custo unitário real do processo 
de execução fiscal 

30/09/2010 

Função de cálculo do custo unitário real do processo de 
execução fiscal 

31/10/2010 

Seminário de devolução dos resultados preliminares 30/11/2010 
Metodologia para o cálculo de custos judiciais 31/12/2010 

     

 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

13 - Título do Projeto: Pesquisa Nacional de 
Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em 
Conflito com a Lei 

Diretoria: DIEST 

Período de Execução do Projeto: 01/2008 a 06/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
Fornecer aos gestores públicos da política de atendimento socioeducativo, aos conselhos 
e à sociedade civil em geral um quadro detalhado do sistema socioeducativo nacional, 
analisando o perfil dos adolescentes atendidos, a situação das unidades de execução das 
medidas de privação de liberdade e as articulações institucionais que compõem a política 
de atendimento ao adolescente em conflito com a lei. 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Tabulação dos dados 02/2010 
Sumário Executivo 04/2010 
Relatório final 05/2010 
Publicação do relatório final 06/2010 
Publicação da avaliação do sistema socioeducativo 07/2010  

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

14 - Título do Projeto: Sistema Nacional de 
Indicadores em Direitos Humanos 

Diretoria: DIEST 

Período de Execução do Projeto: 01/2008 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Elaboração de proposta de Sistema Nacional de Indicadores em Direitos Humanos 
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Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para: 

Seção em texto para o projeto “Perspectivas para o 
Desenvolvimento Brasileiro” relacionando direitos 
humanos, informação e democracia no Brasil 

01/10 

Sistematização de metodologia de classificação dos 
dados (sistema de indicadores) 

08/10 

Pesquisa e sistematização dos dados existentes 10/10 
Relatório de pesquisa sobre esforços recentes de 
produção de informação em direitos humanos 

08/10 

Elaboração de proposta do Estado brasileiro para um 
sistema nacional de indicadores em direitos humanos  

12/10 
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PLANO DE TRABALHO 2010 – DIMAC 
 
 
Objetivos 
 
A DIMAC tem o objetivo de realizar estudos que permitam o acompanhamento e a 
análise da conjuntura econômica, envolvendo comércio exterior, economia 
internacional, finanças públicas, condução da política monetária, economia financeira, 
articulação entre o regime cambial e monetário e questões relacionadas à trajetória de 
crescimento e desenvolvimento econômico. 
 
 
Principais projetos propostos 
 
Publicar ao menos 43 estudos sobre as dimensões e estratégias para o 
desenvolvimento brasileiro. 
 
Publicar ao menos 17 estudos que fortaleçam a integração institucional do Ipea no 
Governo Federal. 
 
Produzir ao menos 5 documentos/indicadores que fortaleçam a integração institucional 
do Ipea no Governo Federal: 
 

 Cartas de Conjuntura Econômica 
 Conjuntura em Foco 
 Indicador de Produção Industrial 
 Panorama das Finanças Públicas 
 Indicador do PIB Mensal 

 
Publicar ao menos 1 estudo que amplie a participação do Ipea no debate internacional 
sobre desenvolvimento. 
 
Edição do livro acerca do debate Simonsen/Gudin. 
 
Edição do livro “Clássicos de Literatura Econômica”. 
 
Edição do livro “Planejamento e Desenvolvimento”. 
 
Curso de Macroeconomia e Desenvolvimento. 
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Informações Básicas sobre o Projeto 

1 - Título do Projeto: A Contribuição da Política 
Macroeconômica para a Manutenção dos Níveis de 
Produto e Emprego Agregados em 2009 e os Custos 
Fiscais desta Política 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010  

Objetivos 

Objetivo Geral: Analisar o papel da política macroeconômica na manutenção do produto 
emprego 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro de 2010 

   
 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

2 - Título do Projeto: Testes Alternativos para a 
Equivalência Ricardiana 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar a equivalência ricardiana 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 
 
 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

3 - Título do Projeto: Sobre a Relação entre o Câmbio e 
a Inflação no Brasil: Estimativas da Curva de Phillips 
com Choques Cambiais 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar a relação entre a taxa de câmbio e o comportamento da 
inflação 

 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão DEZ 2010 
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Informações Básicas sobre o Projeto 

4 - Título do Projeto: Revisitando a Função de Reação 
de Política Monetária do Banco Central 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar a eficácia da política monetária no Brasil 

Resultados e Produtos 

Texto para discussão DEZEMBRO 2010 
 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

5 - Título do Projeto: Modelo DSGE para a economia 
brasileira: versão 2 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Construção de um modelo macroeconômico para a economia brasileira 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão DEZEMBRO 2010 
 
 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

6 - Título do Projeto: Regras de política e 
desempenho macroeconômico: simulações a partir de 
um modelo DSGE 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Fazer simulações em um modelo macro para o Brasil 

 

 
Resultados e Produtos 

 

Texto para discussão DEZEMBRO 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

7 - Título do Projeto: Um Modelo das Exportações 
Líquidas Brasileiras 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 
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Objetivo Geral: Estudar o comportamento das exportações brasileiras 

Resultados e Produtos 

Texto para discussão DEZEMBRO 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

8 - Título do Projeto: A Dinâmica da Inflação no Brasil Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: O objetivo desta pesquisa é estimar um modelo estrutural de inflação, 
analisando o desempenho da Curva de Phillips Novo Keynesiana em descrever a 
dinâmica da inflação brasileira 

Resultados e Produtos 

Texto para discussão DEZEMBRO 2010 
 
 
 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

9 - Título do Projeto: Prevendo a Inflação no Brasil Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

 
Objetivos 

Objetivo Geral: Prever adequadamente a taxa de inflação é fundamental para a boa 
condução das políticas monetária e fiscal no país. Há ainda diversos modelos que 
podem ser testados e que podem ser superiores aos atualmente disponíveis. O objetivo 
é obter o melhor modelo entre os principais disponíveis na literatura. 

Resultados e Produtos 

Texto para discussão DEZEMBRO 2010 
 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

10 - Título do Projeto: Determinantes demográficos, 
sociais e econômicos da poupança e da alocação de 
carteira das famílias brasileiras 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 
Objetivo Geral: Extensão do projeto de pesquisa iniciado em 2009 sobre os 
determinantes demográficos, sociais e econômicos da poupança e da alocação de 
carteira das famílias brasileiras a partir de dados microeconômicos. Algumas perguntas 
inicialmente propostas ainda não foram respondidas, enquanto a pesquisa realizada até 
o momento levantou questões importantes que precisam ser analisadas com maior 
profundidade. Entre os tópicos que serão analisados na extensão do projeto, podem-se 
destacar: 

• a alocação de carteira dos fundos de pensão fechados das empresas brasileiras sob 
regime de contribuição definida, cuja finalidade é o financiamento da aposentadoria 
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complementar do trabalhador. Como empregados de diferentes estratos sociais e 
ocupações diferem em relação ao nível de risco embutido na carteira de ativos 
selecionada? Qual o efeito da atividade regulatória sobre a eficiência alocativa dos 
fundos? 

• a importância dos bens duráveis e do capital humano como formas de acumulação 
de capital; e 

• o efeito da existência de outras formas de renda não financeira (background risk) 
sobre a alocação da riqueza financeira. 

Resultados e Produtos 

Texto para discussão DEZEMBRO 2010 
 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

11 - Título do Projeto: Estudo empírico da relevância 
dos canais alternativos de transmissão de política 
monetária para a economia brasileira 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

 
Objetivos 

Objetivo Geral: Responder perguntas importantes para a condução da política 
monetária: 

• como os preços de ativos financeiros e imóveis residenciais reagem a choques na 
política monetária? Qual é a extensão desta reação?  

• qual é a relevância empírica dos preços dos ativos financeiros e dos imóveis 
residenciais como canal de propagação da política monetária sobre as principais 
variáveis macroeconômicas? Qual é o papel da estrutura patrimonial das firmas e 
famílias neste processo? Qual é o papel das fricções e restrições nos mercados de 
crédito? 

• como a política monetária reage a choques nos preços dos ativos financeiros e 
imóveis residenciais? 

Resultados e Produtos 

Texto para discussão DEZEMBRO 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

12 - Título do Projeto: Política Fiscal e a Estrutura a 
Termo da Taxa de Juros: Paralelo entre economia 
americana e brasileira 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto:  

Objetivos 

Objetivo Geral: Este estudo pretende seguir a recomendação sugerida por Perotti 
(2002/2004/2007) de incluir a estrutura a termo das taxas de juros, em especial de longo 
prazo, e checar o efeito de choques fiscais na curva de juros. 

Resultados e Produtos 

Texto para discussão Dezembro 2010 
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Informações Básicas sobre o Projeto 

13 - Título do Projeto: Investigação sobre a 
determinação do Nível Geral de Preços no Brasil (1999-
2008) 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: analisar do ponto de vista macroeconômico o processo de formação dos 
preços na economia brasileira, após a adoção do regime de metas de inflação (entre os 
anos de 1999 e 2008). Pretende-se identificar os principais componentes 
macroeconômicos (e a sua participação relativa) na explicação da evolução do Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado como referência para as metas de inflação. 
Com este intuito é desenvolvido um modelo em que a taxa de inflação depende de três 
fatores: i) o nível de atividade econômica; ii) as condições de oferta; e iii) a taxa de 
câmbio 

Resultados e Produtos 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 
 
 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

14 - Título do Projeto: Os determinantes 
macroeconômicos do spread bancário no Brasil entre 2000 
e 2008: implicações de política monetária 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 
Objetivo Geral: Analisar o efeito das variáveis macroeconômicas e as implicações da 
política monetária sobre o nível de spread bancário no Brasil, no período compreendido 
entre os anos de 2000 e 2008. 

Resultados e Produtos 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

15 - Título do Projeto: Consumo Demanda Efetiva nas 
economias subdesenvolvidas 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 
Objetivo Geral: À luz da teoria do subdesenvolvimento de Celso Furtado, o trabalho 
busca apontar um papel do consumo na formação de estruturas subdesenvolvidas de 
modo compatível com o princípio da demanda efetiva. 

 O ponto a ser salientado é que a suposição de que os argumentos acerca da 
formação do subdesenvolvimento se baseiam na lei de Say tornaria a construção teórica 
furtadiana frágil, ou mesmo inválida. Destarte, o objetivo deste trabalho é voltar-se à 
compreensão teórica do subdesenvolvimento entendido como uma importante 
contribuição de Furtado que prescinde dos postulados da lei de Say e, portanto, guarda 
robustez teórica e importância na compreensão dos problemas das economias 
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periféricas, como a brasileira. 
 É importante ressaltar que não se trata de afirmar que Furtado não tenha trabalhado 

com alguns modelos estilizados de crescimento e acumulação que apresentam 
influência da lei de Say. Trata-se, sim, de enfatizar que a teoria do 
desenvolvimento/subdesenvolvimento não precisa da referida lei. Neste sentido, esta 
que é a principal contribuição teórica de Furtado mantém sua vitalidade na compreensão 
dos problemas das economias periféricas. 

 O subdesenvolvimento está relacionado a um padrão de consumo que, em síntese, 
é oriundo das sociedades do centro do mundo capitalista e reproduzido pelas elites das 
sociedades periféricas. Este consumo das elites em uma teoria robusta (i.e. compatível 
com a demanda efetiva), no entanto, não se relaciona com nenhum esquema de lei de 
Say. Ou seja, não se trata de uma sequência lógica, segundo a qual: elevado consumo 
implica pouca poupança e, portanto, baixo investimento; então, reduzindo-se o consumo, 
elevar-se-ia a poupança, permitindo mais investimento e, consequentemente, criar-se-ia 
possibilidade para a “superação” do subdesenvolvimento. 

Resultados e Produtos 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

16 - Título do Projeto: O Investimento Público e o 
Crescimento Econômico Sustentável no Brasil 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

 
Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar o papel do investimento público no investimento brasileiro 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

17 - Título do Projeto: O impacto do câmbio e da taxa de 
juros sobre os preços domésticos 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: O projeto visa identificar os canais de transmissão pelos quais a inflação 
brasileira medida pelo IPCA vem sendo afetada, positivamente ou negativamente, pelo 
câmbio e pelas taxas de juros. A ideia é avaliar em que medida e em que intensidade as 
variações nas variáveis mencionadas afetam a inflação medida pelos preços ao 
consumidor. 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 
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18 - Título do Projeto: Levantamento e acompanhamento 
de projeções de mercado 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivo Geral: Acompanhar relatórios de projeção macroeconômica das instituições 
financeiras 

Resultados e Produtos 

Notas técnicas mensais Dezembro 2010 
 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

19 - Título do Projeto: Determinantes do Crescimento: 
uma análise cross-section de estados brasileiros 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Realizar exercícios de contabilidade do crescimento para identificar 
fatores que o determinem 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

20 - Título do Projeto: Estimativa da Taxa de Utilização 
da Capacidade Produtiva Instalada da Economia 
Brasileira: nível da economia total, da indústria geral e da 
indústria de transformação 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estimar a taxa de utilização da capacidade produtiva na economia 
brasileira 

Resultados e Produtos 

Texto para discussão Dezembro 2010 

   
Informações Básicas sobre o Projeto 

21 - Título do Projeto: Estimar o PIB potencial da 
economia brasileira com base nas estimativas do novo 
NUCI 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estimar o PIB potencial brasileiro 

Resultados e Produtos 
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Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

22 - Título do Projeto: Gasto público federal e 
investimento público 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar o gasto público federal 

Resultados e Produtos 

Capítulo do livro Brasil em Desenvolvimento Dezembro 2010 

   
 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

23 - Título do Projeto: Decomposição da inflação Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar os elementos da inflação no Brasil 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

24 - Título do Projeto: Nível e volatilidade cambial Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Acompanhar o comportamento da taxa de câmbio no Brasil 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

25 - Título do Projeto: Estudos sobre o crescimento 
brasileiro 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Identificar os elementos que determinam o crescimento da economia 
brasileira 
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Resultados e Produtos 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

26 - Título do Projeto: Estudos sobre o 
desenvolvimento brasileiro 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar os determinantes do desenvolvimento econômico 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

27 - Título do Projeto: Estudos sobre a crise financeira 
internacional 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar as causas e as consequencias da crise financeira internacional 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

28 - Título do Projeto: Sensor Econômico Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Produzir indicador de expectativa empresarial 

Resultados e Produtos 
 

Documento institucional Dezembro 2010 

   
Informações Básicas sobre o Projeto 

29 - Título do Projeto: Estudos sobre a 
macroeconomia brasileira 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar o desempenho da economia brasileira 
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Resultados e Produtos 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 
 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

30 - Título do Projeto: Multiplicador de emprego Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Construir indicador de multiplicador de emprego 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 

   
Informações Básicas sobre o Projeto 

31 - Título do Projeto: Estudo sobre a carga tributária 
bruta 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Identificar os componentes da carga tributária bruta no Brasil 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 

   
Informações Básicas sobre o Projeto 

32 - Título do Projeto: Estudo sobre déficit estrutural Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar o déficit estrutural brasileiro 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 

   
Informações Básicas sobre o Projeto 

33 - Título do Projeto: Estudo sobre a tributação e a 
distribuição de renda 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 
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Objetivo Geral: Estudar o papel da tributação na distribuição da renda 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

34 - Título do Projeto: Estudo sobre o multiplicador do 
gasto público 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar o multiplicador do gasto público no Brasil 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 

  
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

35 - Título do Projeto: Estudo sobre os determinantes 
da inflação 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar os componentes da inflação brasileira 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

36 - Título do Projeto: Estudo sobre o comportamento 
de grupos de preços 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estabelecer metodologia para o comportamento de grupos de preços 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

37 - Título do Projeto: Indicadores de desenvolvimento 
econômico 

Diretoria: Dimac 
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Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar os determinantes do desenvolvimento econômico 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 

   
Informações Básicas sobre o Projeto 

38 - Título do Projeto: Câmbio e os riscos da doença 
holandesa 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar os riscos da doença holandesa no Brasil 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

39 - Título do Projeto: Estudos sobre o investimento 
privado 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar o comportamento do investimento privado 

Resultados e Produtos 

Capítulo do livro Brasil em Desenvolvimento Dezembro 2010 
 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

40 - Título do Projeto: Função investimento Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar a função investimento 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

41 - Título do Projeto: Função consumo Diretoria: Dimac 
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Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar a função consumo 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

42 - Título do Projeto: Lições dos planos de 
desenvolvimento 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar os modelos de desenvolvimento 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 

   
Informações Básicas sobre o Projeto 

43 - Título do Projeto: Cenários brasileiros Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Construir cenários econômicos 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 

   
Informações Básicas sobre o Projeto 

44 - Título do Projeto: Riscos Macroeconômicos e a 
Composição da Dívida Pública Federal 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar os riscos da dívida pública federal 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

45 - Título do Projeto: Um Modelo Econométrico para 
as Transferências Governamentais de Assistência e 

Diretoria: Dimac 
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Previdência e Subsídios 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Produzir um modelo de aferição das transferências governamentais de 
assistência e previdência 

Resultados e Produtos 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

46 - Título do Projeto: Impactos da política fiscal do 
governo federal sobre o nível de atividade: uma 
avaliação do período 1995-2009 no Brasil 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Avaliar o efeito da política fiscal sobre o nível de atividade 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

47 - Título do Projeto: Impactos da política fiscal sobre 
a economia no período 1995-2009: Uma abordagem 
VAR para o Brasil com estimativas baseadas em uma 
medida alternativa de choques fiscais 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Avaliar o efeito da política fiscal sobre o nível de atividade 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 

   
Informações Básicas sobre o Projeto 

48 - Título do Projeto: Um Modelo das Contas 
Públicas Brasileiras 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Produzir um modelo de contas públicas brasileiras 

Resultados e Produtos 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 
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49 - Título do Projeto: Um Modelo de Auto-regressão 
Vetorial Estrutural Aumentado (por Fatores Dinâmicos) 
para Medir os Efeitos das Políticas Monetária e Fiscal 
no Brasil 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Uma crítica recorrente aos modelos VAR estruturais se deve à 
utilização por eles de um número reduzido de variáveis que é claramente inferior ao 
utilizado pelos formuladores da política econômica do país. O principal objetivo desta 
pesquisa é estimar um modelo VAR estrutural, que utilize um conjunto amplo de 
variáveis macroeconômicas e que possa medir de maneira mais confiável os impactos 
das políticas monetários e fiscais sobre estas variáveis.  Este modelo será bastante útil 
para nortear as decisões dos implementadores das políticas monetárias e fiscais do país 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

50 - Título do Projeto: Fundo Soberano Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar a constituição de fundos soberanos 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

51 - Título do Projeto: Doença holandesa Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar as experiências internacionais de doença holandesa 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

52 - Título do Projeto: Arquitetura macroeconômica de 
grandes produtores de petróleo 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 
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Objetivo Geral: Estudar a arquitetura macroeconômica de países grandes produtores 
de petróleo 

Resultados e Produtos 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

53 - Título do Projeto: Salário mínimo e o consumo 
das famílias 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar o papel do salário mínimo no consumo das famílias 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 

   
Informações Básicas sobre o Projeto 

54 - Título do Projeto: Despesas do governo com juros 
e o consumo das famílias 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar os efeitos da despesa com juros no consumo das famílias 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

55 - Título do Projeto: Taxas de juros, consumo e 
investimento 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar juros, consumo e investimento 

Resultados e Produtos 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

56 - Título do Projeto: Salário mínimo e o saldo de 
admissões e demissões do CAGED 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 
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Objetivo Geral: Estudar o efeito do salário mínimo na geração de empregos formais 

Resultados e Produtos 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

57 - Título do Projeto: Crescimento e participação das 
rendas do trabalho no PIB 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar o papel das rendas do trabalho no PIB 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

58 - Título do Projeto: Salário mínimo e regras de 
reajuste (revisão bibliográfica) 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Fazer revisão bibliográfica sobre as regras de reajuste do salário 
mínimo 

Resultados e Produtos 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

59 - Título do Projeto: Despesas dos governos com 
juros e relação dívida/PIB 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar o papel da conta juros na relação dívida/PIB 

Resultados e Produtos 
 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

60 - Título do Projeto: Salário mínimo e a participação 
das rendas do trabalho no PIB 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 
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Objetivo Geral: Estudar o efeito do salário mínimo na distribuição funcional da renda 

Resultados e Produtos 

Texto para discussão Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

61 - Título do Projeto: Construção de um indicador do 
PIB mensal 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Produzir um indicador de PIB mensal 

Resultados e Produtos 

Indicador Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

62 - Título do Projeto: Panorama das Finanças 
Públicas 2009/2010 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar o comportamento das finanças públicas no Brasil 

Resultados e Produtos 

Documento institucional Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

63 - Título do Projeto: Carta de Conjuntura Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Analisar a conjuntura econômica brasileira 

Resultados e Produtos 

Documento institucional Dezembro 2010 

  
   

Informações Básicas sobre o Projeto 

64 - Título do Projeto: Conjuntura em Foco Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Analisar a conjuntura econômica brasileira 

Resultados e Produtos 

Documento institucional Dezembro 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 
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65 - Título do Projeto: Indicador de Produção 
Industrial 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Produzir um indicador de produção industrial mensal 

Resultados e Produtos 

Texto para discussão Dezembro 2010 

   
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

66 - Título do Projeto: Análise do Ciclo de 
Crescimento da Economia Norte Americana de 1992 a 
2008 

Diretoria: Dimac 

Período de Execução do Projeto: janeiro de 2010 a dezembro de 2010 

Objetivos 
Objetivo Geral: Analisar de forma crítica o padrão de crescimento da economia norte-
americana durante o movimento cíclico do período 1992-2008, com especial atenção ao 
papel internacional do dólar e ao impacto nas variáveis de demanda do ciclo de ativos e 
de crédito. 

Resultados e Produtos 

Texto para discussão Dezembro 2010 
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PLANO DE TRABALHO 2010 – DIDES 
 
Os direcionadores estratégicos definidos no Ciclo de Planejamento Estratégico – 

CPE/2008 representam um marco no esforço de fortalecimento institucional do IPEA. 

Com os direcionadores (missão, visão, valores e princípios, desafios e estratégias, 

formas de atuação e eixos temáticos para o desenvolvimento), a gestão estratégica 

começou a se tornar uma realidade na instituição. 

A Diretoria de Administração e Finanças – DIRAF (agora renomeada Diretoria 

de Desenvolvimento Institucional – DIDES), no âmbito das ações integrantes do Ciclo 

de Planejamento Estratégico – CPE/2009, promoveu a continuidade da 

institucionalização do processo contínuo e participativo de planejamento estratégico 

iniciado em 2008 no IPEA, alinhando suas metas (publicadas no Diário Oficial da 

União, no dia 8 de junho de 2009 – Portaria no 55 da SAE/PR) com o Desafio 5 do 

planejamento estratégico “Promover o Fortalecimento Institucional do IPEA” e suas 

estratégias. 

No Ciclo de Planejamento Estratégico – CPE 2010, a DIRAF continuará 

associando seu Programa de Trabalho e metas ao mesmo Desafio 5 do planejamento 

estratégico. Dessa forma, os projetos que serão executados no âmbito do Programa 

de Trabalho 2010 são um desdobramento das estratégias de tal desafio. 

O Programa de Trabalho 2010 da DIRAF apresenta como destaque as seguintes 

iniciativas: 

 

1. Nova sede: elaboração dos projetos básico e executivo para lançamento da 

licitação da obra. 

2. Qualidade dos serviços: dialogar com os servidores sobre a mensuração da 

qualidade dos serviços da área corporativa e as propostas para a sua gradativa 

melhoria.  

3. Diálogo de gestão de pessoas: iniciar ampla discussão com os servidores sobre 

recursos humanos na casa, envolvendo temas como capacitação, meritocracia, 

qualidade de vida, plano de carreira e cargos do IPEA, entre outros.   

4. Gestão da Pesquisa: continuidade das ações voltadas à implantação do Sistema 

de Apoio à Pesquisa – SAP, ampliando os instrumentais de pesquisa existentes e 

aprimorando a sua gestão. 

5. Tecnologia de informação: construção da agenda estratégica de tecnologia de 

informação do IPEA. 
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6. Gestão do Conhecimento: diálogo sobre a arquitetura de gestão de conhecimento 

do IPEA com vista à implantação do repositório de conhecimento, das páginas 

amarelas/banco de talentos, da proposta de regulação de comunidades de prática 

virtuais e “benchmarking”, de melhores práticas e lições aprendidas. 

7. Transparência: adoção de práticas voltadas à publicização dos acordos de 

cooperação técnica, contratos e convênios firmados pela Instituição, bem como outras 

atividades de interesse público. 

8. Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO: apresentação de propostas que permitam 

ao IPEA consolidar e expandir sua atuação na área de pesquisa. 

9. Responsabilidade Social: diálogo com os servidores do IPEA com o objetivo de 

definir e implantar a(s) Política(s) de Responsabilidade Social da instituição. 

10. Planejamento da área de gestão: consolidar o processo contínuo e participativo 

de planejamento estratégico da área corporativa mediante a implantação da 

metodologia do Balanced Scorecard – BSC. 

 

Introdução 
 
A Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF), no âmbito das ações integrantes do 
Ciclo de Planejamento Estratégico (CPE/2009), promoveu a continuidade da 
institucionalização do processo contínuo e participativo de planejamento estratégico 
iniciado em 2008 no IPEA, alinhando suas metas (publicadas no Diário Oficial da 
União, no dia 8 de junho de 2009 – Portaria no 55 da SAE/PR) com o Desafio 5 do 
planejamento estratégico “Promover o Fortalecimento Institucional do IPEA” e suas 
estratégias. 
 
O presente Programa de Trabalho é constituído por projetos relacionados às dez 
estratégias do Desafio 5 do planejamento estratégico, a saber:  
 
• Para aperfeiçoar as instâncias de governança institucional (estratégia 5.1), a 

DIRAF implantará, entre outros, os seguintes projetos (ver em anexo): 

o Escritório de Projetos – PMO (projeto 1); 
o Gestão de Riscos (projeto 5); 
o Governança de TI (projeto 19). 

 
• Para institucionalizar o planejamento estratégico (estratégia 5.2), a DIRAF 

implantará, entre outros, os projetos: 

o Escritório de Projetos – PMO (projeto 1). 

 
• Para elaborar e implantar uma arquitetura de gestão do conhecimento para o IPEA 

(Estratégia 5.3), a DIRAF implantará, entre outros, os projetos: 

o Institucionalização da Gestão do Conhecimento (projeto 6); 
o Repositório de Conhecimentos – RCIpea (projeto 7); 
o Banco de Talentos/Páginas Amarelas do IPEA (projeto 8). 
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• Aperfeiçoar/Modernizar modelo de carreira e as práticas de gestão dos servidores 

do IPEA (Estratégia 5.4), a DIRAF implantará, entre outros, os projetos: 

o Novo modelo de gestão de pessoas (projeto 25); 

o Cadastro único de servidores/colaboradores (projeto 26); 

o Boletim estatístico da força de trabalho do IPEA (projeto 27). 

 
• Alinhar os instrumentos e as políticas de TI aos propósitos institucionais (estratégia 

5.5) a DIRAF implantará, entre outros, os projetos: 

o Planejamento Estratégico de TI (projeto 13); 
o Governança de TI (projeto 19). 
 

• Buscar a gradativa melhoria dos serviços oferecidos pela área corporativa 
(estratégia 5.6) a DIRAF implantará, entre outros, os projetos: 

o Gerenciamento da Rotina (projeto 2); 
o Sistema de Gestão da Qualidade (projeto 3); 
o Autoavaliação da Gestão Pública – GesPública (projeto 4); 
o Sistema de Gerenciamento da Satisfação do Usuário (projeto 9); 
o Reformulação do Cadastro de Consultores (projeto 11); 
o Modernização do Planejamento Orçamentário do IPEA (projeto 12); 
o Rede de Dados e Notebooks (projeto 14);  
o Sistemas de Videoconferência (projeto 15); 
o Sistema No Break (projeto 16); 
o Estações de Trabalho e Infraestrutura de Rede (projeto 17); 
o Links de Comunicação de Dados (projeto 18); 
o Contratos de Suporte e Manutenção (projeto 20); 
o Ações Judiciais (projeto 21); 
o Telefonia Móvel (projeto 22); 
o IPEA DATA (projeto 23); 
o Ferramentas Estatísticas (projeto 24). 

 
• Promover a integração organizacional por meio da racionalização de processos e 

do reordenamento da estrutura organizacional da instituição (estratégia 5.7), a 
DIRAF implantará, entre outros, os projetos: 

o Gerenciamento da Rotina (projeto 2); 
o Sistema de Gestão da Qualidade (projeto 3); 
o Autoavaliação da Gestão Pública – GesPública (projeto 4); 
o Modernização do Planejamento Orçamentário do IPEA (projeto 12). 

 
• Implementar processos de monitoramento e avaliação (estratégia 5.8), a DIRAF 

implantará, entre outros, os projetos: 

o Sistema de Gestão da Qualidade (projeto 3); 
o Autoavaliação da Gestão Pública – GesPública (projeto 4); 
o Gestão de Riscos (projeto 5); 
o Modernização do Planejamento Orçamentário do IPEA (projeto 12). 

 

• Criar uma estratégia eficiente de Comunicação Interna e Externa 

o Responsabilidade Social (projeto 10). 
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• Promover melhores condições de trabalho aos servidores do IPEA (estratégia 
5.10), a DIRAF implantará, entre outros, os projetos: 

o Gestão de Riscos (projeto 5); 
o Responsabilidade Social (projeto 10); 
o Rede de Dados e Notebooks (projeto 14); 
o Sistemas de Videoconferência (projeto 15); 
o Sistema No Break (projeto 16); 
o Estações de Trabalho e Infraestrutura de Rede (projeto 17); 
o Links de Comunicação de Dados (projeto 18); 
o Contratos de Suporte e Manutenção (projeto 20); 
o Ações Judiciais (projeto 21); 
o Telefonia Móvel (projeto 22); 
o IPEA DATA (projeto 23); 
o Ferramentas Estatísticas (projeto 24). 

 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

1 - Projeto: Escritório de Projetos Diretoria: DIRAF 

Período de Execução do Projeto: 04/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
O objetivo precípuo deste projeto é implementar um escritório de projetos dentro da 
DIRAF, com o intuito de permitir que a diretoria possa gerenciar seu portfólio de 
projetos vis-à-vis as suas metas estratégicas contidas no Planejamento Estratégico. 
Planejamento, indicando caminhos para alavancar o desenvolvimento do Ipea. 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para 

Mapa de Processos do Sistema de Gerenciamento de 
Projetos 

Mês 6 

Arquitetura do modelo do Escritório de Projetos Mês 9 
Arquitetura da Estrutura de Tecnologia da Informação do 
Escritório de Projetos 

Mês 10 

Regulamento Operacional do Escritório de Projetos Mês 11 
Programa de Treinamento da Equipe do Escritório de 
Projetos 

Mês 12 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

2 - Projeto: Gerenciamento da Rotina Diretoria: DIRAF 

Período de Execução do Projeto: 02/2009 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral:  

O gerenciamento de processos tem como objetivo principal mapear, dentro da DIRAF, 
os principais processos de negócio. Esse mapeamento vai desde a definição de 
atribuições, recursos, fornecedores, clientes, produtos e serviços, até a construção de 
um sistema de acompanhamento e controle, para que seja possível implementar na 
instituição uma cultura de melhoria contínua. 
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Informações Básicas sobre o Projeto 

3 - Projeto: Sistema de Gestão da Qualidade Diretoria: DIRAF 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
Elaboração de proposta para o IPEA de sistema para gerenciar a qualidade dos 
processos. 

 
Resultados e Produtos 

Descrição do Serviço/Produto Entrega Prevista para 

1. Mapeamento de Processos Mês 1 

2. Conscientização da Alta Administração Mês 1 

3. Primeira reunião do Comitê  Mês 1 

4. Treinamento IS0 9000 e Padronização Mês 1 

5. Visão de Processos para Gestores Meses 2, 3 e 4 

6. Assessoria às Áreas para Elaboração dos 
Procedimentos e Manual da Qualidade 

Meses 3, 4 e 5 

7. Sensibilização IS0 9000, Política da Qualidade, 
Conscientização e Comunicação Interna 

Meses 5 e 6 

8. Formação de Auditores Internos Mês 5 

9. Realização de Auditoria Interna Mês 6 

10. Diagnóstico Independente Mês 6 

11. Correção das não conformidades do Diagnóstico Meses 6 e 7 

12. Análise Crítica pela Direção Meses 5 e 6  
Informações Básicas sobre o Projeto 

 4 - Projeto: Autoavaliação da Gestão – GesPública Diretoria: Diraf 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 03/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Cumprir a meta 17 do Anexo II da Portaria no 55, de 8 de junho de 2009, da Secretaria 
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) que aprovou as 
metas do Ciclo de Planejamento Estratégico CPE/2009 do Ipea para o período de 09 
de junho de 2009 a 8 de junho de 2010, a saber: “Realizar autoavaliação da gestão e, 
com base nos resultados, elaborar e executar plano de melhoria com vistas à 
implantação do Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) do Programa 
Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública)”.  

Justificativa 
Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para 
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1. Planejamento do Projeto 
1.1. Seleção de avaliadores e definição dos 

papéis 
1.2. Estabelecimento das atividades – escopo da 

autoavaliação 
1.3. Desdobramento detalhado do cronograma 

 

Mês 1 

2. Execução da Autoavaliação Mês 2 
2.1. Elaboração do Perfil Institucional Semana 1 
2.2. Avaliação das práticas de gestão – Avaliação 

Interna 
Semana 2 

2.3. Submissão do relatório à avaliação externa Semanas 3 e 4 
2.4. Reunião de Validação Semana 4 

3. Planejamento da Melhoria da Gestão Mês 3 
3.1. Priorização das oportunidades de melhoria Semana 1 
3.2. Definição das metas de melhoria Semana 2 
3.3. Programação das metas Semana 3 
3.4. Definição do sistema de monitoramento Semana 4  

Informações Básicas sobre o Projeto 

5 - Projeto: Gestão de Riscos Diretoria: DIRAF 

Período de Execução do Projeto: 05/2010 a 09/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
O principal objetivo deste projeto é estabelecer uma metodologia para identificação, 
mensuração, acompanhamento e resposta aos riscos organizacionais, de forma a 
evitar a descontinuidade das ações do Ipea. 
 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para 

Diagnóstico da Situação Atual Mês 6 
Mapa de Processos Mês 7 
Matriz de Riscos Mês 7 
Manual de Gestão de Riscos Mês 9 
Plano de Comunicação Mês 9  

Informações Básicas sobre o Projeto 

6 - Projeto: Institucionalização da Gestão do 
Conhecimento 

Diretoria: Diraf 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Cumprir a meta 47 do Anexo II da Portaria nº 55, de 8 de junho de 2009, da Secretaria 
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) que aprovou as 
metas do Ciclo de Planejamento Estratégico CPE/2009 do Ipea para o período de 09 
de junho de 2009 a 8 de junho de 2010, a saber: “Elaborar proposta de estratégia e de 
práticas de Gestão do Conhecimento (GC) visando armazenar, recuperar, disseminar e 
utilizar o conhecimento produzido pelo IPEA; assim como gerar novos conhecimentos 
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e criar um ambiente colaborativo de compartilhamento de conhecimentos individuais e 
organizacionais por meio de redes de pesquisa”. 

Resultados e Produtos 

 

Descrição do 
Serviço  

Produtos Esperados Entrega Prevista 
para 

13. Proposta de 
Arquitetura de 
Gestão do 
Conhecimento 

�Relatório técnico com recomendações 
específicas sobre processo e etapas de 
evolução da GC no IPEA 

Mês 2 

14. Portal 
Corporativo  

�Documento de visão sobre estratégia 
do portal; 

�Modelo de Governança do portal; 

�Padrões mínimos de infraestrutura, 
desenvolvimento e interface; 

�Plano de evolução da plataforma de 
portal aplicado à gestão do conhecimento 
e inovação; 

�Requisitos funcionais, técnicos e 
arquitetura de informação da primeira 
versão da plataforma de portal 
corporativo e tecnologias de suporte à 
Gestão do Conhecimento; 

�Requisitos funcionais e técnicos de 
futuro sistema de contratos e convênios; 

�Requisitos funcionais e técnicos de 
futuro sistema de desenvolvimento de 
carreiras 

Mês 8 

15. Mapeamento de 
Competências 
Organizacionais 
e Individuais 

�Estratégia, objetivos e forma de 
implementação; 

�Requisitos funcionais e técnicos para 
desenvolvimento da solução; 

�Documento com a taxonomia final; 

�Protótipo da arquitetura de informação; 

�Modelo de Governança do mapa de 
competências 

Mês 7 

16. Comunidades 
de Práticas 
Virtuais 

�Definições estratégicas; 

�Rotinas da comunidade; 

�Papéis a serem desempenhados nas 
comunidades; 

�Especificação das habilidades 
organizacionais necessárias; 

�Infraestrutura de colaboração 

Mês 7 
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17. Melhores 
Práticas, 
Benchmarking e 
Lições 
Aprendidas 

�Definição dos papéis e fluxos 
associados à coleta, validação e 
disseminação de lições aprendidas, 
benchmarks e boas práticas; 

�Definição dos requisitos funcionais, 
técnicos e da estrutura de publicação e 
validação de conteúdos; 

�Elaboração de regras detalhadas para 
gestão da participação e da 
aprendizagem 

Mês 7 

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

7 - Projeto: Repositório Institucional do Ipea – RCIpea Diretoria: Diraf 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Cumprir a meta 49 do Anexo II da Portaria nº 55, de 8 de junho de 2009, da Secretaria 
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) que aprovou as 
metas do Ciclo de Planejamento Estratégico CPE/2009 do Ipea para o período de 09 
de junho de 2009 a 8 de junho de 2010, a saber: “Implantar, em articulação com a 
Presidência, o software D-Space e o Sistemas de Editoração Eletrônica de Revista 
(SEER) – utilizado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
(IBICT) – para possibilitar a criação de repositórios digitais com funções de captura, 
preservação e disseminação do conhecimento produzido pelo Ipea.” 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega 
Prevista para 

1. Planejamento do Projeto  
1.1. Equipe formada e capacitada Mês 1 
1.2. Análise contextual realizada – principais atores, 

interesses e papéis definidos 
Meses 2, 3 e 
4 

1.3. Serviços planejados e definidos Meses 3 e 4 
1.4. Necessidades de comunicação avaliadas Meses 3 e 4 

2. Implementação do Repositório Institucional  
2.1. Metadados definidos Mês 5 
2.2. Diretrizes para criação de comunidades 

estabelecidas Meses 5 e 6 

2.3. Fluxos projetados Meses 5 e 6 
2.4. Políticas de funcionamento elaboradas Mês 7 
2.5. Projeto-piloto Meses 7, 8 e 

9 
3. Estabelecimento de mecanismos para a Participação da 

Comunidade  

3.1. Divulgação e povoamento do repositório Meses 7 e 8 
3.2. Política de depósito compulsório Meses 9 e 

10 
3.3. Manual Técnico Mês 12 
3.4. Avaliação e indicadores de desempenho do 

repositório institucional 
Meses 11 e 
12  
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Informações Básicas sobre o Projeto 

8 - Projeto: Banco de Talentos/Páginas Amarelas do 
IPEA 

Diretoria: DIRAF 

Período de Execução do Projeto: 12/2009 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
Implantar Banco de Talentos/Páginas Amarelas do IPEA. 

Resultados e Produtos 

 

Descrição do Serviço/Produto Entrega Prevista para 

Plano de Trabalho Janeiro/2010 

Software customizado Fevereiro/2010 

Política de Incentivo Fevereiro/2010 

Eventos de Sensibilização e Capacitação Março/2010 

Repositório de informações – Versão 1 Maio/2010  
Informações Básicas sobre o Projeto 

9 - Projeto: Sistema de Gerenciamento da Satisfação do 
Usuário 

Diretoria: DIRAF 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
Elaborar um sistema de monitoramento da satisfação dos usuários/beneficiários dos 
serviços prestados pela DIRAF. 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para 

• Relatório de relevância dos serviços; Mês 1 
• Modelo de decisão dos serviços escolhidos; Mês 9 
• Questionário de satisfação dos clientes; Mês 10 
• Proposta de modelo de monitoramento dos serviços; Mês 5 
• Databook dos serviços; Mês 12 
• Plano de comunicação dos serviços; Mês 12 
• Plano de treinamento dos funcionários. Mês 10  

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

10 - Projeto: Responsabilidade Social Diretoria: Diraf 

Período de Execução do Projeto: 08/2009 a 06/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
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Fortalecimento da Instituição junto ao corpo funcional, à sociedade e ao governo. 
Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para 

- Relatório de Levantamento Bibliográfico; 
 

 

- Relatório de Benchmarking; 
 

 

- Mapa de Ações Existentes; 
 

 

- Portaria de Políticas de Responsabilidade Social; 
 

 

- Sistema de Gestão de Responsabilidade Social; 
 

 

- Plano de Comunicação; 
 

 

- Portfólio de Ações; 
 

 

- Modelo de Sistema de Auditoria. 
 

 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

11 - Projeto: Reformulação do Cadastro de 
Consultores  

Diretoria: Diraf 

Período de Execução do Projeto: 02/2009 a 06/2009 
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Objetivos 

Objetivo Geral:  

Tornar o banco de dados de consultores do IPEA uma ferramenta de Seleção de 
Consultores para contratos de cooperação internacional de referência e de alta 
credibilidade. 

Resultados e Produtos 

Indicação classificada de candidatos constantes do banco de dados que se enquadre 
no perfil solicitado pelo pesquisador. 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para 

  
   

Informações Básicas sobre o Projeto 
12 - Projeto: Projeto de Modernização do 

Planejamento Orçamentário do IPEA  
Diretoria: Diraf 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 06/2011 

Objetivos 

Objetivos: 

• Integração entre o Planejamento Orçamentário e o Planejamento Estratégico; 

• Aprimoramento do planejamento orçamentário, por meio da implantação de 

programa que propicie o orçamento participativo, atribuindo a responsabilidade 

pela elaboração e execução orçamentária às diretorias do IPEA; 

• Adequação do plano de trabalho do IPEA a prazos orçamentários, já que estes 

são legais e inflexíveis; 

• Elaboração do PPA condizente com a estrutura de gastos do órgão, propiciando o 

cumprimento da legislação pertinente, o controle e a avaliação dos gastos por 

diretorias e setores; 

• Readequar, em articulação com as unidades pertinentes, as ações do IPEA no 

PPA, alinhadas aos novos direcionadores institucionais (missão, visão, formas de 

atuação, valores e princípios, desafios e estratégias e metas institucionais); 

• Implantar modelo conceitual para estruturar Relatórios Gerenciais da Execução 

Orçamentária, contemplando análise quanto a seu público alvo, seu formato, seu 

conteúdo e sua periodicidade; 

• Levantar, em articulação com as unidades do IPEA pertinentes, as fontes de 

recursos existentes, a fim de identificar as possibilidades de financiamento que 

atendam ao Programa de Fortalecimento Institucional e às atividades de 
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pesquisa, buscando sua execução e sua sustentabilidade (Funding); 

• Propor, em articulação com as unidades pertinentes da instituição, mudanças na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que permitam o fim do contingenciamento 

para as atividades de pesquisa do IPEA; 

• Implantação de programa de informática no setor orçamentário que promova a 

integração, em uma única base de dados, de informações imprescindíveis ao 

planejamento orçamentário, tais como aquelas intrínsecas à realização de 

licitações, aos contratos firmados, à execução da despesa, e que também gere 

gráficos e relatórios nos formatos demandados pela diretoria. 

• Reconhecimento do “Setor de Planejamento Orçamentário”, de modo a fortalecê-

lo, legitimar seus os atos e conferir-lhe maior autonomia, propiciando-lhe, dentre 

outros, a implantação e o controle de um orçamento participativo. 

• Descentralização do planejamento orçamentário, envolvendo todos os setores do 

IPEA na elaboração da proposta, responsabilizando-os pelas estimativas e pela 

realização de gastos, e criando condições que despertem a necessidade de se 

realizar o plano de trabalho previamente à elaboração da proposta orçamentária. 

• Adequação do PPA à realidade orçamentária da instituição, promovendo a divisão 

por diretorias dentro do plano interno no SIAFI, para posterior reestruturação do 

PPA, retornando ao modelo atual ou a outro conforme melhor entendimento, 

depois que o planejamento orçamentário for efetivamente implantado no IPEA. 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para 

1- Descentralização do planejamento orçamentário por 
meio de implantação de orçamento participativo. 

 

2- Estabelecimento de uma política meritocrática na qual os 
setores recebam dotações por merecimento. 

 

3- Utilização do orçamento como ferramenta de gestão.  

4- Mudança da cultura organizacional em relação ao 
recebimento de dotações, no sentido de que para receber 
recursos tenha que previamente realizar o orçamento. 

 

5- Formalização do Setor de Planejamento Orçamentário e 
sua realocação junto ao Planejamento Institucional. 

 

   
Informações Básicas sobre o Projeto 

13 - Projeto: Planejamento Estratégico de TI Diretoria: Diraf 

Período de Execução do Projeto: Março/2009 a Julho/2010 

Objetivos 
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Objetivo Geral: 
Possibilitar a adequação do modelo tecnológico aos novos direcionadores 
estratégicos institucionais do IPEA e a um conjunto de ações vinculadas ao programa 
de Fortalecimento Institucional por meio da execução de diagnóstico da situação atual 
e da elaboração de um plano de ação, focado especificamente nos problemas, nas 
necessidades e nas oportunidades de melhorias identificadas, bem como na 
reestruturação, em médio prazo, de sua arquitetura da informação em suas 
dimensões básicas (aplicações, dados e infraestrutura tecnológica) e da 
reorganização dos processos de gestão de Tecnologia da Informação e 
Comunicações (TIC). 
 

Metodologia 

Descrição da Metodologia: 

A metodologia consiste nos procedimentos e nas regras que são estabelecidos para o 
método científico, ou seja, é um conjunto estruturado de etapas sequenciais que 
devem ser vencidas para que se possa atingir um objetivo final a partir de um ponto 
inicial conhecido. Nesse sentido, deverão ser descritos os recursos de pesquisa a 
serem utilizados durante a elaboração do trabalho, entre eles o tipo de pesquisa, os 
instrumentos de coleta e tratamento dos dados e possíveis limitações dos Serviços de 
consultoria técnica especializada, de caráter temporário, com a avaliação, a entrega e 
o pagamento dos serviços por etapas. Os trabalhos deverão ser orientados pelas 
seguintes metodologias: 

• Metodologia de Gerenciamento de Projetos, com base na metodologia do 
Project Management Institute (PMI). 

• Metodologia de Modelagem e Aperfeiçoamento de Processos. 
• Metodologia de Diagnóstico de TIC. 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para 

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

14 - Projeto: Rede de Dados e Notebooks Diretoria: Diraf 

Período de Execução do Projeto: agosto/2009 a setembro/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

O objetivo final corresponde a um resultado que, caso alcançado, deverá fornecer 
respostas ao problema de pesquisa. 

 
Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para 

Renovar um quarto do parque de computadores 
anualmente e implantar serviço de computação móvel.  
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Informações Básicas sobre o Projeto 

15 - Projeto: Sistemas de Videoconferência Diretoria: Diraf 

Período de Execução do Projeto: março/2009 a maio/2010 

 

 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Expandir os meios de comunicação e divulgação do conhecimento produzido pelo Ipea

 
Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para 

  
  
  
  
   

Informações Básicas sobre o Projeto 

16 - Projeto: Sistema No Break Diretoria: Diraf 

Período de Execução do Projeto: Janeiro/2010 a maio/2010 

 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Garantir a segurança dos equipamentos de informática contra as variações e quedas 
de energia elétrica 

 
Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para 

  
  
  
  
   

 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

17 - Projeto: Estações de Trabalho e Infraestrutura de 
Rede 

Diretoria: Diraf 
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Período de Execução do Projeto: agosto/2009 a setembro/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
Melhorar o desempenho da rede interna do Ipea e ampliar a capacidade de conexão de 
novos equipamentos (estação de trabalho, impressoras e periféricos). 
 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para 

  
  
  
  
   

Informações Básicas sobre o Projeto 

18 - Projeto: Links de Comunicação de Dados Diretoria: Diraf 

Período de Execução do Projeto: Janeiro/2010 a dezembro/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
Ampliação da banda de comunicação de dados do IPEA 
 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para 

  
   

Informações Básicas sobre o Projeto 

19 - Projeto: Governança de TI Diretoria: Diraf 

Período de Execução do Projeto: Dezembro/2009 a março/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
Alinhar as políticas internas do IPEA quanto ao uso da Tecnologia da Informação às 
recomendações do SISP/MP. 
 

 
 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para 

   
Informações Básicas sobre o Projeto 

20 - Projeto: Contratos de Suporte e Manutenção Diretoria: Diraf 
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Período de Execução do Projeto: Janeiro/2010 a julho/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
Prover as ferramentas necessárias aos técnicos do Ipea para o desempenho adequado 
e com segurança das suas atividades institucionais.  
 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para 

  
  
  
  
   

Informações Básicas sobre o Projeto 

21 - Projeto: Ações Judiciais Diretoria: Diraf 

Período de Execução do Projeto: Janeiro/2010 a setembro/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Obter informações precisas em base de dados unificada sobre o tema em questão. 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para 

   
Informações Básicas sobre o Projeto 

22 - Projeto : Telefonia Móvel Diretoria: Diraf 

Período de Execução do Projeto: janeiro/2010 a maio/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Expandir os serviços de telefonia móvel e fixa, de modo a oferecer ao corpo diretivo do 
Ipea  funcionalidades que permitam plena comunicação e acesso à rede do Ipea. 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para 
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Informações Básicas sobre o Projeto 

23 - Projeto: Ipeadata Diretoria: Diraf 

Período de Execução do Projeto: dezembro/2009 a março/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
Migrar a infraestrutura tecnológica (software básico) no qual o Ipeadata foi desenvolvido 
por uma plataforma mais moderna.   
 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para 

  
  
  
  
   

Informações Básicas sobre o Projeto 

24 - Projeto: Ferramentas Estatísticas Diretoria: Diraf 

Período de Execução do Projeto: março/2009 a fevereiro/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Buscar a discussão ampla na casa sobre o uso das ferramentas estatísticas 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para 

   
Informações Básicas sobre o Projeto 

25 - Projeto: Modelo de Gestão de Pessoas Diretoria: Diraf 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Promover amplo diálogo com os servidores do IPEA para sistematização e integração 
dos processos de gestão de pessoas, buscando conectar as ações de recursos 
humanos à estratégia organizacional. 

Resultados e Produtos 

 

Descrição do 
Serviço  

Produtos Esperados Entrega Prevista 
para 
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1. Análise do 
relatório do GT 
Carreira 
desenvolvido em 
2008 

Relatório com as possíveis contribuições 
para o novo Modelo de Gestão de 
Pessoas 

Mês 1 

2. Análise das 
condicionantes legais 
e técnicas 

Relatório com análise da legislação 
existente (com destaque para a Lei 
11.890/2008) e seus impactos e 
delimitações sobre o novo Modelo de 
Gestão de Pessoas 

Mês 2 

3. Início dos 
trabalhos: 
diagnóstico inicial 
dos processos de 
RH, estratégias para 
elaboração do 
MGPIpea 

Relatório técnico com recomendações 
específicas sobre processo e etapas de 
evolução da GC no IPEA 

Mês 3 

4. Comunicação do 
projeto e construção 
das diretrizes do 
modelo: adesão dos 
Diretores ao projeto, 
contratação da 
consultoria, adesão 
dos servidores ao 
projeto, pesquisa de 
valores, diretrizes do 
MGPIpea 

Realização de apresentações em 
seminários internos – Diálogo de Gestão 
de Pessoas. 

Até mês 4 

5. Formulação do 
modelo: aprimorar e 
integrar os 
processos, 
construção do 
modelo, estratégias 
para implantação do 
novo MGP 

Relatório com proposta de modelo de 
gestão de pessoas, adequado à 
governança do Ipea, bem como às 
estratégias para implantação do modelo, 
observando-se os requisitos 
estabelecidos pela Lei no 11.890/2008. 

Mês 6 

6. Implantação do 
novo Modelo de 
Gestão de Pessoas – 
MGP IPEA 

Normativos institucionalizando o novo 
MGP IPEA 

Desenvolvimento de sistemas para 
operacionalização do MGP IPEA 

Mês 7 a 11 

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

26 - Projeto: Cadastro Único de servidores/colaboradores Diretoria: Diraf 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
A meta 34 objetiva aprimorar a gestão da força de trabalho (servidores e colaboradores) 
por meio da implantação de Cadastro Unificado de Recursos Humanos.  
O Cadastro Unificado reunirá em uma única base de dados as informações dos 
servidores e colaboradores que compõem a força de trabalho do IPEA. 
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Resultados e Produtos 

 

Descrição do 
Serviço  

Produtos Esperados Entrega Prevista 
para 

1. Elaboração da 
proposta de 
arquitetura do 
Cadastro Único 

�Relatório técnico com recomendações 
específicas sobre a arquitetura/estrutura 
básica do banco de dados do cadastro. 

Mês 3 

2. Incorporação dos 
dados do primeiro 
módulo do cadastro.  

�Registros no banco de dados das 
informações funcionais de interesse do 
Ipea não pertencentes ao SIAPE.  

Mês 4 

3. Incorporação do 
último módulo 
integrado ao SIAPE 

1.1. Registros no banco de dados das 
informações funcionais comuns ao 
sistema SIAPE. 

Mês 6 

4. Utilização integral 
do Cadastro Único  

�Estratégia, objetivos e forma de 
implementação; 

�Requisitos funcionais e técnicos para 
desenvolvimento da solução; 

�Modelo de Governança do mapa de 
competências. 

Mês 9 

 

Informações Básicas sobre o Projeto 

27 - Projeto: Boletim Estatístico de Pessoal Diretoria: Diraf 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Dispor de documento, em meio impresso ou eletrônico/informatizado, contemplando 
demonstrativos de dados sobre a força de trabalho do Ipea (servidores ativos, inativos, 
bem como terceirizados, bolsistas e estagiários), de modo a subsidiar os gestores na 
tomada de decisão e retratar o perfil do quadro de servidores e demais colaboradores 
do Instituto. 

Resultados e Produtos 

 

Descrição do Serviço  Produtos Esperados Entrega Prevista para 

1. Proposta de formato do 
boletim 

�Nota técnica 
apresentando documento 
com layout do boletim 

Mês 3 

2. Adaptações para 
integração ao Cadastro 
Único e revisão final junto 
à ASCOM 

�Reuniões e providências 
técnicas CGRHU/TI para 
vinculação ao Cadastro 
Único 

Mês 6 
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� Apresentação do 
prospecto do boletim à 
ASCOM/PRESI para 
discussão e aprovação 
final 

3. Edição e 
disponibilização do boletim 

�Ajustes finais no boletim 

�Agendamento da 
primeira edição 

Mês 7 
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PLANO DE TRABALHO 2010 – DIRUR 
 

A Dirur desenvolve estudos, pesquisas e avaliações de políticas públicas diretamente 

relacionados com as questões regionais, urbanas e ambientais. Compete à Dirur 

executar estudos que apontem caminhos para a redução das desigualdades regionais 

brasileiras e que subsidiem a definição de estratégias inovadoras de desenvolvimento 

regional. A sua atuação também se faz no âmbito da interface entre as questões 

regional, urbana, intraurbana e metropolitana. Trabalha também as necessidade de 

financiamento do desenvolvimento e a questão federativa brasileira. Incumbe-se à 

Dirur subsidiar as políticas setoriais voltadas para atenuação das desigualdades 

regionais, superação dos problemas urbanos, e fomento do crescimento e 

desenvolvimento regional e urbano de forma ambientalmente sustentável.   

 
Projetos institucionais 
 
1. Brasil em perspectiva: Planejamento, Políticas Públicas e Desenvolvimento  

(A Dirur participa da coordenação de três livros) 

 
2. Rede IPEA-ANIPES 
A Dirur coordena a rede e seus pesquisadores coordenam seis projetos em rede com 

22 Instituições de pesquisa no país: 

• Localização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio na Escala 

Subnacional 

• Caracterização e Tipologia dos Assentamentos Precários Brasileiros 

• A Dinâmica Regional Brasileira 

• Dinâmica Urbana dos Estados 

• Fortalecimento Institucional & Qualificação da Gestão Municipal 

• Licenciamento Ambiental para Fins Urbanos 

 

3. Fórum de Mudanças Climáticas  
 
4.  Edição da Revista Planejamento e Políticas Públicas (PPP) e julgamento do 
Prêmio João Paulo dos Reis Velloso  
 
5. Curso de Atualização em Economia Regional, Urbana e Ambiental 
6. Projeto de Novas Publicações: Ensaios em Mudanças Climáticas; Curso de 

atualização em Economia Regional, Urbana e Ambiental 
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Alguns dos projetos de pesquisa em andamento: 

• As Despesas de Custeio dos Municípios Brasileiros 

• Metodologia para avaliação da Intervenção Urbanística no Complexo do Alemão 

• Pesquisa sobre pagamento de Serviços Ambientais Urbanos para Gestão de 

Resíduos Sólidos 

• Desenvolvimento regional e novas institucionalidades 

• Sistema Integrado de Informações Sobre o Mercado de Trabalho no Setor 

Turismo – SIMT 

 
Alguns novos projetos de pesquisa: 

• Efeitos econômicos, sociais e fiscais da presença da PETROBRAS no território 

(em parceria com a Disoc e Dimac) 

• Rede Urbana e Integração Produtiva no Brasil e na América do Sul (em 

parceria com a Cepal e o Ipardes) 

• Avaliação da Infraestrutura Econômica e Análise dos Investimentos do PAC 

• Avaliação do programas federais “Nacional de Mobilidade” (Secretaria Nacional 

de Direitos Humanos) e Segurança no Trânsito (Ministério das Cidades) 

• Avaliação do programa federal Habitação de Interesse Social (MCidades) 

• Análise da dinâmica Industrial em termos regionais: uma análise exploratória a 

partir da RAIS 

• Importância Regional do Turismo nas Cidades Históricas → Perspectiva 

Regional (cidades com núcleos urbanos históricos). 

• Avaliação dos programas federais de apoio à gestão municipal (parte da 

pesquisa Dirur de avaliação da dimensão territorial dos programas de 

desenvolvimento) 

• Envelhecimento populacional e implicações para Gestão Urbano-Metropolitana 

do serviço de transporte coletivo 

• Análise e avaliação da gestão metropolitana das funções públicas de interesse 

comum – o uso do solo nas metrópoles brasileiras 

• Finanças Públicas e as Cidades da Selva 

• O Mercado de Carbono Global e as oportunidades para o Brasil 

• Avaliação do processo de desertificação na Região do Semiárido Nordestino 

• Avaliação das taxas de desmatamento da Amazônia 

• Cenários Para o Plano Nacional Sobre Mudança Do Clima 
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• Estudo sobre o impacto do projeto de transposição do rio São Francisco na 

agricultura irrigada no Nordeste Setentrional 

• Valorização biotecnológica da biodiversidade brasileira 

• Fortalecimento do extrativismo madeireiro comunitário e familiar sustentável 

• Criação de um grupo de estudo sobre a metrópole, com a participação de 

técnicos de todas as coordenações da Dirur. 

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

1) Revista Planejamento e Políticas Públicas (PPP)  

Diretoria: DIRUR 

Período de Execução do Projeto: 

Jan./2009 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Editar a Revista PPP 

Metodologia 
Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

 
Revista Planejamento e Políticas Públicas números 34 e 35 

Junho e dezembro de 
2010 

  
Avaliação dos 40 artigos publicados nos anos de 2009 e 
2010, constituição da comissão avaliadora e divulgação dos 
resultados do Prêmio João Paulo dos Reis Velloso 
 

Agosto de 2010 

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

2) Metodologia para avaliação da intervenção 
urbanística no Complexo do Alemão 

Diretoria: DIRUR-DISOC 

Período de Execução do Projeto: 09/2009 a 11/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

 

Implementação de metodologia para avaliação da Intervenção Urbanística no 
Complexo do Alemão (RJ), IUCA-RJ, que integra o conjunto de obras do Programa de 
Aceleração do Crescimento, PAC. 
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Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Relatório sobre a pré-montagem do modelo lógico 12/02/2009 

Relatório sobre a validação do Modelo Lógico 12/03/2009 

Relatório contendo a definição de indicadores de 
desempenho 16/04/2010 

Relatório Final 28/05/2010 

Seminário para divulgação dos resultados do estudo 23/07/2010  
Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

3) Os trilhos do desenvolvimento urbano - Maceió 

Diretoria: DIRUR 

Período de Execução do Projeto: 03/2010 a 03/2011 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Elaborar pesquisa sobre o transporte metroviário em associação ao desenvolvimento 
urbano e regional. 

Metodologia 
Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: levantamento de investimentos, instrumentos 
urbanísticos, jurídicos e tributários previstos e aplicáveis, avaliação de 
políticas públicas, subsídios à formulação de políticas públicas, estudo para 
atender a demanda do Governo Federal de investimentos no setor 
metroferroviário 

 Produtos do projeto: publicações de cartilha com proposição e procedimentos 
metodológicos e seminário 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Seminário 8º mês 
Publicações de cartilha com proposição e procedimentos 
metodológicos 

12º mês 

Avaliação de políticas públicas 12º mês 
Subsídios à formulação de políticas públicas 12º mês 
Estudo para atender a demanda do Governo Federal de 
Investimentos no setor metroferroviário 

12º mês 

Levantamento de investimentos, instrumentos urbanísticos, 
jurídicos e tributários previstos e aplicáveis 

8º mês 
 

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  Diretoria: DIRUR 



 
ASPLAN/PRESI 
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4) Curso de Atualização em Economia Regional e 
Urbana 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 08/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

O objetivo desta atividade é o de disseminar conhecimento nas áreas de economia 
regional, urbana e ambiental, realizando uma sistematização da produção científica no 
tema e um histórico das políticas desenvolvidas no Brasil, nesta área, além de um 
levantamento de instrumentos de avaliação destas políticas.  

Metodologia 
Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Curso de Economia Regional, Urbana e Ambiental  
Publicação de um livro  Setembro/2010  

Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

5)  Efeitos econômicos, sociais e fiscais da presença da 
PETROBRAS no território 

Diretoria: DIRUR- DIMAC-
DISOC 

Período de Execução do Projeto: 02/2010 a  01/2011 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Analisar os impactos da atuação da PETROBRAS em regiões e municípios 
selecionados onde a empresa atua direta ou indiretamente, segundo o tipo de atuação, 
visando identificar oportunidades de a empresa contribuir com o desenvolvimento 
local/regional, observadas as diferenças socioespaciais do país. 

Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

6)  Aplicação dos modelos da Nova Geografia Econômica 
ao Brasil e elaboração do capítulo NEG para o livro de 
Economia Regional 

Diretoria: DIRUR 

Período de Execução do Projeto: Jan./2010 a julho/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

 Edição do Livro na área de Economia Regional e Urbana 

Metodologia 
 
 
 



 

78 

Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

7)  Pesquisa sobre pagamento de Serviços Ambientais 
Urbanos para Gestão de Resíduos Sólidos 

Diretoria: DIRUR 

Período de Execução do Projeto: 11/2009 a 03/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

O trabalho será dividido em duas partes. Na primeira, o propósito é avaliar e 
mensurar a atual e potencial contribuição da reciclagem no Brasil para a economia de 
insumos industriais e para o fornecimento de serviços ambientais. Na segunda fase, 
pretende-se desenhar e propor linhas gerais de políticas públicas que visem o 
pagamento pelos serviços ambientais gerados pelos diversos atores envolvidos na 
reciclagem a fim de formalizar e estimular as diferentes atividades envolvidas nesse 
processo. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto:  

1. Identificação e quantificação dos custos e benefícios monetários e 
ambientais da atividade de reciclagem 

2. Proposição de linhas gerais de políticas públicas que visem o pagamento 
pelos serviços ambientais gerados na reciclagem 

  Produtos do projeto: 

 Relatório 1: Apresentando resultados esperados 1 

 Relatório 2: Apresentando resultados esperados 2 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Relatório 1 01/03/2010 
Relatório 2 26/03/2010  

Informações Básicas sobre o Projeto 
Título do Projeto:  
 
8) Valorização biotecnológica da biodiversidade 
brasileira 

Diretoria: DIRUR 

Período de Execução do Projeto: 02/2010 a 01/2012 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Analisar os motivos da baixa geração de riqueza gerada, para o país, pelo uso 
biotecnológico sustentável dos recursos genéticos do Brasil, propondo pontos 
prioritários a serem resolvidos de modo a reverter esse quadro. 

 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 
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Título do Projeto:  

9)  Desenvolvimento regional e novas 
institucionalidades 

Diretoria: DIRUR 

Período de Execução do Projeto: janeiro/2009 a dezembro/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Instalar uma reflexão continuada sobre as possibilidades concretas da proposição de 
novas institucionalidades para ação da política pública, fornecendo base teórica e 
instrumentos de ação concreta no âmbito econômico e jurídico, visando o 
aperfeiçoamento da ação dos governos brasileiros e o planejamento de longo prazo do 
desenvolvimento brasileiro e da redução das desigualdades regionais. 

Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

10)  Análise da dinâmica industrial em termos regionais: 
uma análise exploratória a partir da RAIS  

Diretoria: DIRUR 

Período de Execução do Projeto: jan./2009 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral:  

Analisar a distribuição espacial da atividade econômica a partir dos registros 
administrativos da RAIS/MTE, analisando a dinâmica de microrregiões industriais, em 
termos de participação, diversificação setorial das microrregiões e no emprego. 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

4 artigos para serem encaminhados como TD do IPEA dezembro de 2010  
Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

11) Boletim Regional,Urbano e Ambiental 2010  

Diretoria: DIRUR 

Período de Execução do Projeto: jan./2009 a dezembro de 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Elaborar 2 números do Boletim Regional, Urbano e Ambiental 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Boletim Dirur 4 Julho 2010 
Boletim Dirur 5 Dezembro 2010  

Informações Básicas sobre o Projeto 
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Título do Projeto:  

12) Fortalecimento do extrativismo madeireiro 
comunitário e familiar sustentável  

Diretoria: DIRUR 

Período de Execução do Projeto: 02/2010 a 01/2012 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
Analisar alternativas de modelos de exploração da madeira na Amazônia brasileira 
(concessões florestais, manejo florestal comunitário e familiar), propondo medidas que 
resultem na maximização da geração de renda e empregos verdes para as 
comunidades residentes na região, de maneira economicamente viável, socialmente 
justa e ambientalmente sustentável. 

Resultados e Produtos 

1 relatório parcial e 2 seminários 

Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

13)  Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM) Brasil – 3ª Edição 

Diretoria: DIRUR 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 04/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Desenvolver atuação no comitê técnico do Prêmio ODM Brasil 3ª Edição 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Visitas às práticas (fichas resumo entregues à ENAP) 28 FEV. 2010 
Assessoramento ao júri (registro de frequência dos técnicos 
ao evento) 

31 MAR. 2010 

Disseminação do conhecimento das práticas (Seminário 
DIRUR) 

30 ABR. 2010 
 
 
     

Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

14)  Avaliação dos programas federais “Nacional de 
Mobilidade” (Secretaria Nacional de Direitos Humanos) 
e “Segurança no Trânsito” (Ministério das Cidades) 

Diretoria: CESURB/ DIRUR 

Período de Execução do Projeto: 03/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
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Analisar e avaliar os programas federais “Nacional de Mobilidade” e “Segurança no 
Trânsito” contidos no PPA 2008-2011, com foco no seu desempenho no período 2004-
2010. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: subsídios à formulação de políticas públicas 
 Produtos do projeto: reuniões de entrevistas e oficinas de trabalho com o 

gerente de programa e órgãos do ciclo de gestão, apresentação do trabalho 
em seminário interno na DIRUR, publicação de texto no livro Brasil em 
Desenvolvimento 2010 ou Texto para Discussão (TD) do IPEA 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Entrevistas e oficinas de trabalho com os gerentes dos 
programas, monitores do PPA e órgãos do ciclo de gestão   

1º semestre 2010 

Apresentação do trabalho em seminário interno da DIRUR 2º semestre 2010 
Elaboração de capítulo para o Brasil em Desenvolvimento 
2010 ou Texto para Discussão 

2º semestre 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

15)  Avaliação dos programas federais Serviços Urbanos 
de Água e Esgoto (MCidades) e Saneamento Rural 
(Ministério da Saúde) 

Diretoria: CESURB/ 
DIRUR 

Período de Execução do Projeto: 04/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Analisar e avaliar os programas federais “Serviços Urbanos de Água e Esgoto” e 
“Saneamento Rural” contidos nos PPAs 2004-2007 e 2008-2011, com foco no seu 
desempenho no período 2004-2010. 

 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: subsídios à formulação de políticas públicas 
 Produtos do projeto: reuniões de entrevistas e oficinas de trabalho com o 

gerente de programa e órgãos do ciclo de gestão, apresentação do trabalho 
em seminário interno na DIRUR, publicação de texto no livro Brasil em 
Desenvolvimento 2010 ou Texto para Discussão (TD) do IPEA. 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Entrevistas e oficinas de trabalho com os gerentes dos 
programas, monitores do PPA e órgãos do ciclo de gestão   

1º semestre 2010 

Apresentação do trabalho em seminário interno da DIRUR 2º semestre 2010 
Elaboração de capitulo para o Brasil em Desenvolvimento 
2010 ou Texto para Discussão 

2º semestre 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 
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Título do Projeto:  

16)  Avaliação do programa federal Habitação de 
Interesse Social (MCidades) 

Diretoria: CESURB/ 
DIRUR 

Período de Execução do Projeto: 04/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral:  

Analisar e avaliar o programa federal Habitação de Interesse Social contido nos PPAs 
2004-2007 e 2008-2011, com foco no seu desempenho no período 2004-2010. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: subsídios à formulação de políticas públicas 
 Produtos do projeto: reuniões de entrevistas e oficinas de trabalho com o 

gerente de programa e órgãos do ciclo de gestão, apresentação do trabalho 
em seminário interno na DIRUR, publicação de texto no livro Brasil em 
Desenvolvimento 2010 ou Texto para Discussão (TD) do IPEA 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Entrevistas e oficinas de trabalho com o gerente de 
programa, monitores do PPA e órgãos do ciclo de gestão   

1º semestre 2010 

Apresentação do trabalho em seminário interno da DIRUR 2º semestre 2010 
Elaboração de capítulo para o Brasil em Desenvolvimento 
2010 ou Texto para Discussão 

2º semestre 2010 
 

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  
17)  Localização dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio na escala subnacional 

Diretoria: DIRUR / DISOC 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 08/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Localizar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) no território brasileiro 
(macrorregiões, unidades da Federação, regiões metropolitanas, municípios, distritos, 
bairros, etc.), a partir do engajamento do IPEA e de instituições de pesquisa de âmbito 
nacional, estadual e local. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: subsídios à formulação de políticas públicas 

 Produtos do projeto: reuniões de entrevistas e oficinas de trabalho com o 
gerente de programa e órgãos do ciclo de gestão, apresentação do trabalho 
em seminário interno na DIRUR, publicação de texto no livro Brasil em 
Desenvolvimento 2010 ou Texto para Discussão (TD) do IPEA 

Informações Básicas sobre o Projeto 
Título do Projeto:  
18)  Caracterização e tipologia dos assentamentos precários 

brasileiros 

Diretoria: 
DIRUR 
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Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 08/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Realizar um estudo comparativo e caracterização socioeconômica dos assentamentos 
precários, em regiões metropolitanas e municípios selecionados do país, com base em 
indicadores sociais, econômicos, ambientais e territoriais georreferenciados, coletados 
diretamente mediante pesquisa amostral especialmente elaborada para o projeto, a 
qual visa à elaboração de uma tipologia com abrangência nacional. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: subsídios à formulação de políticas públicas 
 Produtos do projeto: reuniões de entrevistas e oficinas de trabalho com o 

gerente de programa e órgãos do ciclo de gestão, apresentação do trabalho 
em seminário interno na DIRUR, publicação de texto no livro Brasil em 
Desenvolvimento 2010 ou Texto para Discussão (TD) do IPEA 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Elaboração do Produto 2 MAR. 2010 
Elaboração do Produto 3 FEV. 2010  
Workshop para apresentação e validação do Produto 3 FEV. 2010 
Elaboração do Produto 4 MAR. 2010 
Workshop para apresentação e validação do Produto 2 e do 
Produto 4 

MAIO 2010 
 
 
      

Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

19)  Um método para estimar a mais-valia imobiliária 
decorrente de investimentos em transporte público 

Diretoria: CDU / DIRUR 

Período de Execução do Projeto: 02/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Desenvolver uma metodologia para avaliação espaço-temporal do impacto da 
implantação da infraestrutura de transporte no valor do solo urbano. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: subsídios à formulação de políticas públicas 
 Produtos do projeto: apresentação do trabalho em seminário interno, 

publicação de Texto para Discussão (TD) 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para: 

Apresentação do trabalho em seminário interno 1º semestre 2010 
Publicação de Texto para Discussão 2º semestre 2010 
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Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

20)  Análise sob a ótica dos usuários para avaliação 
multicritério de projetos rodoviários 

Diretoria: CDU / DIRUR 

Período de Execução do Projeto: 02/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Sistematizar uma estrutura de análise de projetos rodoviários sob a ótica do usuário. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: subsídios à formulação de políticas públicas 
 Produtos do projeto: apresentação do trabalho em seminário interno, 

publicação de Texto para Discussão (TD) 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Apresentação do trabalho em seminário interno 1º semestre 2010 
Publicação de Texto para Discussão 2º semestre 2010  

 
      

Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

21)  Uma análise cliométrica do bem-estar biológico no 
Rio Grande do Sul (1889 - 1984) 

Diretoria: DIRUR 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Avaliar a relação entre crescimento econômico e condições biológicas de vida no caso 
em questão. 

 
Resultados e Produtos 

- Um elemento para a discussão da relação entre desenvolvimento e condições de vida

- Um Texto para Discussão 

- Um artigo científico 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Texto para Discussão Outubro 2010 
Artigo científico Dezembro 2010  

 Título da Pesquisa/Programa:  
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22)  A Dinâmica Regional 

2. Unidade Responsável no IPEA: 
Diretoria de Estudos Regionais e Urbanos (DIRUR) 
10. Produtos e Resultados Esperados: 
No fim do processo, pretende-se que os técnicos dos institutos de pesquisa estaduais 
tenham capacidade de elaborar projeções de população e elaborar matrizes de insumo 
–produto para seus respectivos estados.  
 
Produtos esperados: 

• Relatório sobre a dinâmica populacional dos estados 

• Relatório sobre a dinâmica de renda dos estados 

• Matriz insumo – produto para os estados brasileiros 

• Relatório final  

11. Cronograma: 
A presente pesquisa deverá ser realizada em 12 meses, no período de setembro de 
2008 a agosto de 2009. As etapas das atividades são descritas no cronograma em 
anexo. 

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

23)  Justiça distributiva e as políticas regionais 

Diretoria: DIRUR 

Período de Execução do Projeto: 02/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Discutir as bases das políticas regionais de forma analítica e a partir da abordagem de 
justiça distributiva de John Rawls. 

Resultados e Produtos 
- Um elemento para a discussão mais clara sobre a necessidade de políticas regionais 

- Um Texto para Discussão 

- Um artigo científico 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Texto para Discussão Outubro 2010 
Artigo científico Dezembro 2010  

Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

24)  Uma análise cliométrica do bem-estar biológico no 
Rio Grande do Sul (1889 - 1984) 

Diretoria: DIRUR 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Resultados e Produtos 
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Discrimine com precisão os principais resultados e produtos esperados do trabalho 
proposto: 

- Um elemento para a discussão da relação entre desenvolvimento e condições de vida

- Um Texto para Discussão 

- Um artigo científico 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Texto para Discussão Outubro 2010 
Artigo científico Dezembro 2010  

nformações Básicas sobre o Projeto 
Título do Projeto:  
25)  Rede urbana e integração produtiva no Brasil e na 
América do Sul 

Diretoria: DIRUR (CDU) 

Período de Execução do Projeto: 12/2009 a 11/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Analisar e apresentar as tendências de integração produtiva e dos sistemas urbanos 
dos países da América do Sul mediante a análise da dinâmica territorial e da 
identificação das inter-relações com a rede urbana do Brasil, de forma a contribuir com 
a formulação de políticas públicas de integração e articulação das cidades da região. 
Tem-se também como objetivos de caráter geral: apresentar as relações produtivas 
intrafirmas (de segmentos produtivos considerados estratégicos à integração produtiva 
da região) e o seu desdobramento no espaço geográfico; sinalizar os gargalos e as 
deficiências que impedem uma melhor integração; e identificar os programas e projetos 
que melhoram a integração produtiva e logística.  

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega 
Prevista 
para: 

Resultado: Quadro referencial e metodológico fevereiro de 
2010 

Produto: Relatório 1 
Plano de Trabalho – Quadro referencial e metodológico 
Definição do objeto de estudo, países e instituições parceiras 

fevereiro de 
2010 

Resultado: Descrição dos estudos sobre metodologias da rede urbana 
e elaboração de nota técnica sobre integração produtiva na América do 
Sul 

abril de 
2010 

Workshop 1 
(apresentação do detalhamento metodológico da pesquisa) 

março de 
2010 

Produto: Relatório 2 
Descrição dos estudos metodológicos 

abril de 
2010 

Resultado: Referenciais básicos para uma metodologia de identificação 
do sistema urbano da América do Sul e de um estudo de integração 
produtiva 

maio de 
2010 

Workshop 2  maio de 
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Produto: Relatório 3 
Referenciais básicos para uma metodologia de identificação do sistema 
urbano da América do Sul e de um estudo de integração produtiva 

junho de 
2010 

Resultado: Quadro referencial e metodológico dos sistemas urbanos e 
da integração produtiva 

julho de 
2010 

Produto: Relatório 4 
Sistematização dos dados e consolidação da metodologia 

julho de 
2010 

Resultado: Análise das dinâmicas territoriais e de integração e 
identificação dos sistemas urbanos dos países e da América do Sul 

agosto de 
2010 

Produto: Relatório 5 
Análise das dinâmicas territoriais e das dinâmicas de integração  
Identificação dos sistemas urbanos dos países e da América do Sul  

setembro 
de 2010 

Resultado: Descrição, interpretação e tendências de integração dos 
sistemas urbanos  

outubro de 
2010 

 

Resultado: Consolidação dos resultados das componentes e análise 
conjunta dos resultados  

novembro 
de 2010 

 
Produto: Relatório 6 
Consolidação dos resultados  
Descrição, interpretação e tendências de integração dos sistemas 
urbanos 
Análise conjunta dos resultados das componentes Rede Urbana e 
Integração Produtiva 

novembro 
de 2010 

 

Workshop 3  
(apresentação dos resultados da pesquisa) 
Participação de representantes de instituições parceiras na América do 
Sul (dos 04 países a serem selecionados + Chile) 

novembro 
de 2010 

 

 

Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

26)  Avaliação da Infraestrutura Econômica e Análise dos 
Investimentos do PAC 

Diretoria: DIRUR/DISET 

Período de Execução do Projeto: 2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
Dimensionar e avaliar as deficiências e os gargalos da infraestrutura econômica 
brasileira, visando quantificar os investimentos necessários para a solução das 
demandas identificadas. Acompanhar e avaliar os investimentos previstos no PAC, 
visando conhecer em qual magnitude eles atuam sobre a totalidade das demandas 
anteriormente quantificadas. Além disso, tem como objetivo identificar os gargalos na 
execução física e financeira das obras constantes do PAC, assim como dificuldades 
institucionais, ambientais, orçamentárias, etc. que possam estar impedindo a plena 
execução do programa. 

Resultados e Produtos 
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Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

27)  Avaliação dos programas federais de apoio à 
gestão municipal (parte da pesquisa DIRUR de 
avaliação da dimensão territorial dos programas de 
desenvolvimento) 

Diretoria: DIRUR (CDU) 

Período de Execução do Projeto: 03/2010 a 02/2011 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Analisar e avaliar os programas federais contidos no PPA 2008-2011 voltados para 
modernização e apoio à gestão urbana federal: os programas ‘Fortalecimento da 
Gestão Urbana’ (1136) e ‘Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano’ (0310). 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: subsídios à formulação de políticas públicas 
 Produtos do projeto: apresentação do trabalho em seminário interno, 

publicação de Texto para Discussão (TD) 

 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Apresentação do trabalho em seminário interno 2º semestre 2010 
Publicação de Texto para Discussão 1º semestre 2011  

Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

28)  Envelhecimento populacional e implicações para 
Gestão Urbano-Metropolitana do serviço de transporte 
coletivo 

 

Diretoria: DIRUR (CDU) 

Período de Execução do Projeto: 03/2010 a 03/2011 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Analisar as possíveis implicações econômico-financeiras da atual tendência de 
envelhecimento populacional sobre a gestão dos seus serviços de transporte coletivo 

O resultado esperado desta pesquisa é o detalhamento e a caracterização das 
deficiências e gargalos das infraestruturas de transportes vis-à-vis a 
implementação e a gestão do PAC. Esses resultados poderão subsidiar políticas 
públicas que visem à melhoria na gestão, bem como fornecerá elementos para a 
avaliação de políticas existentes nas áreas analisadas. 
Descrição do produto Entrega Prevista 

para: 
1. Seminários e workshops Julho/2010 
2. Publicação de textos  Dezembro/2010  
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urbano nas principais regiões metropolitanas do Brasil. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: subsídios à formulação de políticas públicas, um 
estudo para atender a futura demanda por transporte coletivo urbano  

 Produtos do projeto: apresentação do trabalho em seminário interno e 
congressos, publicação de Texto para Discussão e em periódico 

 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Apresentação do trabalho em seminário interno 2º semestre 2010 
Apresentação do trabalho em congresso 2º semestre 2011 
Publicação de Texto para Discussão 2º semestre 2010 
Publicação de texto em periódico 2º semestre 2011  

Monitoramento e Avaliação 
    

Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

29)  Análise e avaliação da gestão metropolitana das 
funções públicas de interesse comum – o uso do solo 
nas metrópoles brasileiras 

Diretoria: DIRUR (CDU) 

Período de Execução do Projeto: 03/2010 a 02/2011 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

A partir do marco legal-institucional das regiões metropolitanas pós-CF de 1988 e das 
definições acerca das funções públicas de interesse comum, analisar e avaliar a 
gestão metropolitana nas RMs legalmente instituídas, com ênfase nas soluções 
institucionais e de gestão adotadas para a gestão da função pública de interesse 
comum do uso do solo, inclusive em suas interfaces com a gestão ambiental. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: subsídios à formulação de políticas públicas 
 Produtos do projeto: apresentação do trabalho em seminário interno, 

publicação de Texto para Discussão (TD) 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Apresentação do trabalho em seminário interno 2º semestre 2010 
Publicação de Texto para Discussão 1º semestre 2011  

Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

30)  Licenciamento ambiental para fins urbanos 

Diretoria: DIRUR (CDU) 

Período de Execução do Projeto: 01/09/2008 a 31/05/2010 



 

90 

Equipe: 
Sérgio Jatobá, Juliana Dalboni, Maria Augusta Bursztyn e Adriana Magalhães 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
Analisar o processo de licenciamento ambiental para o parcelamento e a regularização 
do solo urbano no Brasil e propor aperfeiçoamento dos instrumentos legais visando 
adequação às condições sociais e econômicas urbanas. 

Resultados e Produtos 
 O resultado esperado desta pesquisa é o conhecimento detalhado sobre o processo 
de licenciamento ambiental de parcelamentos do solo urbano no Brasil, por meio da 
análise de indicadores de eficácia operacional e efetividade do processo de 
licenciamento ambiental de parcelamentos urbanos, visando o aprimoramento do 
mesmo nos aspectos institucionais, legais e operacionais. 
Produtos esperados: 
 

a) Diagnóstico situacional do licenciamento ambiental nos estados 
integrantes da pesquisa, em relação ao parcelamento do solo urbano – 
Relatório 1 das instituições de pesquisa; 

b) Caracterização dos estados e dos municípios a serem pesquisados – 
Relatório 2 das instituições de pesquisa; 

c) Identificação dos itens a serem aprimorados nos procedimentos 
analisados, visando adequações às questões urbanas – Relatório 3 das 
instituições de pesquisa; 

d) Proposta(s) alternativa(s) de procedimentos para agilização do processo 
de licenciamento ambiental de parcelamentos do solo urbano – 
Relatório 4 das instituições de pesquisa e relatório final da pesquisa; e 

e) Publicações sobre as pesquisas realizadas e seus resultados. 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Relatório 1 das instituições de pesquisa - Diagnóstico 
situacional do licenciamento ambiental nos estados 
integrantes da pesquisa, em relação ao parcelamento do 
solo urbano  

30/11/2009  
(em revisão) 

Relatório 2 das instituições de pesquisa - Caracterização 
dos estados e dos municípios a serem pesquisados  

30/11/2009 
(em revisão) 
 

Relatório 3 das instituições de pesquisa - Identificação dos 
itens a serem aprimorados nos procedimentos analisados, 
visando adequações às questões urbanas 

26/02/2010 

Relatório 4 das instituições de pesquisa - Relatório final das 
instituições 

20/03/2010  

Relatório 5 – Consolidação dos resultados da pesquisa pelo 
IPEA 

31/05/2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

31)  Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro 
(infraestrutura econômica) 

Diretoria: DIRUR/DISET 
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Período de Execução do Projeto: 06/2009 a 03/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
O projeto tem por objetivo servir como plataforma de sistematização e reflexão acerca 
dos desafios e oportunidades do desenvolvimento nacional. Para tanto, seminários de 
abordagens amplas, oficinas temáticas específicas, cursos de aperfeiçoamento em 
torno do desenvolvimento e publicações de várias ordens são algumas das atividades 
a comporem este projeto. Trata-se, sabidamente, de um projeto ambicioso e 
complexo, mas indispensável para fornecer ao Brasil o conhecimento crítico 
necessário à tomada de posição frente aos desafios da contemporaneidade mundial. 
Uma das principais ações dentro deste projeto é o Plano de Pesquisa e Publicações 
“Eixos do Desenvolvimento Brasileiro”, série de 10 grandes documentos de referência 
em torno dos eixos temáticos em discussão, a serem debatidos e produzidos pelo 
IPEA ao longo do triênio 2008-2010. 
No biênio 2009/2010, destaque especial será dado à produção dos documentos de 
referência sobre os eixos do desenvolvimento brasileiro. Cada um dos livros está 
estruturado de forma a ser capaz de apresentar: i) um diagnóstico sintético, mas 
atualizado, de cada campo temático ou questão-chave contemplada; ii) um diálogo 
com o mundo das políticas públicas correspondentes e seus impactos ou sua 
capacidade de enfrentar os principais problemas diagnosticados; e, por fim, iii) um 
conjunto de diretrizes para (re)organizar – quando for este o caso – a orientação e a 
ação governamental federal por meio de suas principais políticas públicas. 
O processo de planejamento estratégico e fortalecimento institucional em curso 
elencou sete grandes dimensões de análise ou eixos estruturantes para o 
desenvolvimento nacional, quais sejam: 

 Inserção internacional soberana; 
 Macroeconomia para o pleno emprego; 
 Infraestrutura econômica, social e urbana; 
 Estrutura tecno-produtiva integrada e regionalmente articulada; 
 Sustentabilidade ambiental; 
 Proteção social, direitos e oportunidades; e 
 Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia. 

Se bem não esgotem o conjunto de atributos desejáveis de um ideal amplo de 
desenvolvimento para o país, estas dimensões certamente cobrem uma parte bastante 
grande e importante do que seria necessária para garantir níveis simultâneos e 
satisfatórios de soberania externa, inclusão social pelo trabalho qualificado e 
qualificante, produtividade sistêmica elevada e regionalmente bem distribuída, 
sustentabilidade ambiental e humana, equidade social e democracia civil e política 
ampla e qualificada. Atributos hoje considerados mínimos para garantia de condições 
de vida e reprodução social justas e equilibradas no país. 
Diante da complexidade e ambição de tal projeto, é claro que o IPEA não poderia nem 
deveria fazer isso com base apenas em suas capacidades instaladas de pesquisa. 
Não só se torna necessário o aporte de conhecimentos específicos vindos de fora do 
IPEA para dialogar com os conhecimentos instalados na casa, como também se 
fazem necessários outros aportes específicos, destinados ao preenchimento de 
lacunas importantes de conhecimento, que jamais poderiam ficar de fora de cada um 
dos documentos em construção. 
 

Resultados e Produtos 

Discrimine com precisão os principais resultados e produtos esperados do trabalho 
proposto: 
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Descrição do Produto Entrega Prevista 
para: 

1. Livro (nove capítulos + apresentação e conclusão geral) Março/2010 
   

Informações Básicas sobre o Projeto 
Título do Projeto:  
32) Dinâmica Urbana dos Estados 

Diretoria: DIRUR (CDU)   
 

Período de Execução do Projeto: 06/2009 a 03/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

O objetivo geral do estudo “Dinâmica Urbana dos Estados” é analisar aspectos do 
sistema urbano dos estados integrantes da pesquisa, no período de 2000 a 2008, 
enfocando as transformações ocorridas no perfil demográfico, produtivo e funcional 
das cidades, bem como na sua distribuição espacial, a fim de contribuir para a 
definição de estratégias de apoio à formulação e à execução da política urbana em 
diferentes escalas. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: proposta metodológica para estudos sobre a rede 
urbana  

 Produtos do projeto: apresentação do trabalho em seminário interno e 
congressos, publicação de Texto para Discussão e em periódico. 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Relatório de detalhamento metodológico (IPEA e consultor) 07/2009 – entregue 
Relatório da Etapa I – Revisão da literatura correlata 
(instituições estaduais) 

08/2009 – entregue 

Relatório da Etapa II – Referenciais para a análise da 
dinâmica urbana do estado (instituições estaduais) 

12/2010 – entregue 

Relatório Final (IPEA e consultor) 02/2010  
 

   
Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

33)  Participação no Comitê de Articulação Federativa 
(CAF) da Presidência da República. 

Diretoria: DIRUR 

Período de Execução do Projeto: Atividade permanente 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Promover o diálogo entre a União e os municípios, contemplando vários pontos da 
pauta de reivindicação do movimento municipalista. 

 
Informações Básicas sobre o Projeto 
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Título do Projeto:  

34)  Participação no Comitê de Articulação Federativa 
(CAF) da Presidência da República. 

Diretoria: DIRUR 

Período de Execução do Projeto: Atividade permanente 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Promover o diálogo entre a União e os municípios, contemplando vários pontos da 
pauta de reivindicação do movimento municipalista. 

                                                     Informações Básicas sobre o Projeto 
1. Título da Pesquisa/Programa: 
 
35)  Fortalecimento institucional e qualificação da gestão municipal 
 
2. Unidade responsável no IPEA: 
  DIRUR/CDF 
 
3. Objetivo Geral: 
 
O objetivo deste projeto é retratar e analisar o estado de qualificação da gestão municipal e 
do nível de fortalecimento institucional dos municípios brasileiros, de forma a subsidiar 
políticas públicas que possam favorecer o aprimoramento da governabilidade, da 
transparência e da eficácia da ação pública municipal brasileira. 

 
9. Produtos e Resultados Esperados: 
 
9.1 Os resultados esperados da pesquisa em questão podem ser descritos pelos 
seguintes produtos a serem construídos: 
 
Descrição do Produto Entrega Prevista 

para: 
Produto 1 – Relatório contendo as metodologias de 
elaboração dos questionários 

4° mês de execução 
da pesquisa 

Produto 2 – Banco de dados com as informações 
relevantes ao estudo 

9° mês de execução 
da pesquisa 

Produto 3 – Seminário interno para apreciação da 
metodologia e da adequação desta aos dados 

10° mês de execução 
da pesquisa 

Produto 4 – Relatório final de pesquisa contendo os 
resultados das pesquisas individuais de cada instituição. 

12° mês de execução 
da pesquisa  

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto: 

36)  Avaliação do potencial econômico do setor cultural 
municipal 

Diretoria: DIRUR 

Período de Execução do Projeto: 02/2010 a 09/2010 

Objetivos 
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Objetivo Geral: 

Mensurar a importância econômica da cultura por meio das noções de capital cultural 
e valor cultural e adaptá-las ao caso brasileiro, fazendo uma metodologia piloto para 
determinar a importância econômica da cultura para o crescimento e o 
desenvolvimento econômico de um país a médio e longo prazos. 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

1 – Relatório sobre o levantamento bibliográfico 
 

2 meses da data de 
início  

2 – Relatório sobre o levantamento das informações 
pertinentes ao estudo 
 

4 meses da data de 
início 

3 – Seminário com especialistas do setor cultural para 
discussão dos resultados obtidos e para o desenho de 
políticas culturais 
 

5 meses da data de 
início 

4 – Texto contendo os principais resultados da pesquisa e 
as proposições 
 

7 meses da data de 
início 

5 – Publicação do relatório final 
 

8 meses da data de 
início  

Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto: 

37)  As despesas de custeio dos municípios brasileiros 

Diretoria: DIRUR 

Período de Execução do Projeto: 02/02/2009 - 30/06/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

O objetivo geral corresponde à publicação de análise da evolução dos gastos de 
custeio dos municípios brasileiros no período 2002/2008. 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Análise e redação de relatório Maio de 2010 
Envio para publicação Julho de 2010  

Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

38)  Economia Ambiental 

Diretoria: DIRUR 

Período de Execução do Projeto: 02/2010 a 10/2010 

Objetivos 



 

95 

Objetivo Geral: 

Desenvolver capacitação sobre a temática de economia aplicada ao meio ambiente e 
ao desenvolvimento sustentável. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: Treinamento dos TPP do IPEA em modelos 
matemáticos aplicados à biologia, métodos de valoração ambiental e sistemas 
de equações diferenciais e outros temas relevantes 

 Produtos do projeto: Técnicos de Planejamento e Pesquisa do IPEA treinados 
em ferramentas de pesquisa da Economia Ambiental 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Curso de métodos matemáticos 04/2010 
Curso de sistemas de equações diferenciais 07/2010 
Curso de métodos de valoração ambiental 10/2010  

Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:   

39)  Finanças públicas e as cidades da selva  

Diretoria: DIRUR 

Período de Execução do Projeto: 01/02/2010 a 30/11/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

O objetivo deste projeto é examinar as características da política fiscal posta em 
prática nos municípios da região Amazônica. Tal tipo de conhecimento é de grande 
importância e fundamental para qualquer ação de governo na região.   

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: o que será gerado com o projeto realizado. Ex: 
avaliação de políticas públicas, subsídios à formulação de políticas públicas, 
um estudo para atender a uma demanda do Governo Federal etc.  

 Produtos do projeto: como serão apresentados os resultados do projeto. Ex: 
publicações em geral, seminários etc. 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Compilação e processamento dos dados Junho 2010 
Relatório das viagens e principais evidencias encontradas Agosto de 2010 
Análise e redação de relatório Outubro de 2010 
Envio para publicação Novembro de 2010  

Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto: 

40)  Ensaios em mudanças climáticas 

Diretoria: DIRUR 

Período de Execução do Projeto: 02/2010 a 08/2010 

Objetivos 
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Objetivo Geral: 
Analisar os impactos socioeconômicos das mudanças climáticas nos diversos biomas 
brasileiros e em especial na Amazônia brasileira. Disseminar informações sobre os 
impactos das mudanças climáticas nas regiões do Brasil e propor políticas públicas 
que visem minimizar esses impactos. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: Estudo e análise dos impactos socioeconômicos das 
mudanças climáticas nos diversos biomas brasileiros e elaboração de modelos 
que permitam estimar e criar cenários desses impactos 

 Produtos do projeto: desses publicação de um livro e realização de um 
seminário no IPEA 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Seminário sobre a economia das mudanças climáticas 08/2010 
Livro sobre a economia das mudanças climáticas 08/2010  

Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

41)  Sustentabilidade ambiental: perspectivas para o 
desenvolvimento brasileiro 

Diretoria: DIRUR 

Período de Execução do Projeto: 02/2010 a 10/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Elaborar um livro contendo as diversas dimensões do conceito de sustentabilidade 
ambiental e de suas aplicações em políticas públicas no Brasil. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: o que será gerado com o projeto realizado. Ex: 
avaliação de políticas públicas, subsídios à formulação de políticas públicas, 
um estudo para atender a uma demanda do Governo Federal etc. 

 Produtos do projeto: como serão apresentados os resultados do projeto. Ex: 
publicações em geral, seminários etc. 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Elaboração de 1 livro 06/2010  
Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:   

42) O Mercado de carbono global e as oportunidades 
para o Brasil 

Diretoria: DIRUR 

Período de Execução do Projeto: 02/2010 a 07/2010 



 

97 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Conhecer os nichos de mercado que possam trazer benefícios para as empresas e as 
instituições brasileiras com o objetivo final de comercialização de créditos de carbono. 

 
Resultados e Produtos 

 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Texto para Discussão 06/2010 
Relatório Final 07/2010  

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

43) Avaliação do processo de desertificação na região 
do Semiárido Nordestino 

Diretoria: DIRUR 

Período de Execução do Projeto: 02/2010 a 11/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Desenhar e propor linhas gerais de políticas públicas que visem 
combater o processo de desertificação, reduzindo a perda da biodiversidade do Bioma 
Caatinga e criando condições de melhoria do bem-estar humano na região a médio e 
longo prazo, contribuindo com informações técnico-científicas para a Secretaria Geral 
da Convenção de Combate à Desertificação das Nações Unidas. 

Resultados e Produtos 

Discriminar com precisão os principais resultados e produtos esperados do trabalho 
proposto: 

 Resultados do projeto: Avaliação da atual evolução do processo de 
desertificação na região do Semiárido Nordestino do Brasil, com foco nos 
efeitos do processo de desertificação sobre a sociedade brasileira lá residente 
e sobre a perda da biodiversidade do Bioma Caatinga; propostas de políticas 
públicas que visem combater o processo de desertificação, reduzindo a perda 
da biodiversidade do Bioma Caatinga e criando condições de melhoria do 
bem-estar humano na região a médio e longo prazo, contribuindo com 
informações técnico-científicas para o Ministério do Meio Ambiente e para a 
Secretaria da Convenção de Combate à Desertificação das Nações Unidas 

 Produtos do projeto: Publicação de um livro e realização de um seminário no 
IPEA/João Pessoa/ Paraíba 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Livro sobre desertificação no Semiárido Nordestino 11/2010
Seminário sobre desertificação no Nordeste 11/2010 

Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  Diretoria: DIRUR 
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44)  Avaliação das taxas de desmatamento da Amazônia 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 06/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Este trabalho tem como objetivo geral avaliar os principais fatores que contribuem para 
o desmatamento da Amazônia. A principal questão a ser respondida é: quais são as 
influências dos principais fatores econômicos e políticos e qual é a lógica dos 
desmatamentos na Amazônia? Nesse sentido, este trabalho busca responder a estas 
questões e avaliar os fatores que influenciam a taxa de desmatamento na Amazônia. 

Resultados e Produtos 
• Relatório de pesquisa, contendo a Avaliação das Taxas de Desmatamento na 

Amazônia; 
• Apresentação de seminário, contendo a Avaliação das Taxas de 

Desmatamento na Amazônia; e 
• Texto para Discussão, a ser publicado no IPEA com a síntese do estudo 

realizado. 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Apresentação de seminário 15/07/2010 
Texto para Discussão 30/07/2010  

Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

45)  Fórum IPEA de Mudanças Climáticas 

Diretoria: DIRUR 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
O Fórum de Mudanças Climáticas tem como objetivo estimular a sociedade 
brasileira a debater as mudanças do clima por meio da disseminação de 
informações acerca dos prováveis impactos desse fenômeno sobre a economia, a 
sociedade e os recursos naturais no Brasil. Além disso, busca estudar e promover 
políticas públicas sobre as possíveis medidas de mitigação e adaptação às 
mudanças climáticas.   

Resultados e Produtos 
 articulação e disseminação de informações de estudos e pesquisas sobre as 

projeções das variações de temperatura, a precipitação e a elevação do nível 
do mar nas diferentes regiões do Brasil;  

 estudos sobre os possíveis impactos econômicos, sociais e ambientais das 
mudanças climáticas nas regiões brasileiras;  

 proposição de métodos de valoração para a mensuração dos impactos 
provenientes de mudanças climáticas no Brasil;  
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 análise de possíveis medidas de mitigação e de adaptação decorrentes das 
mudanças climáticas;  

 promoção de maior independência e o rigor acadêmico na análise dos dados e 
das informações, gerando um ambiente favorável de diálogo e consenso entre 
os envolvidos em âmbito nacional e internacional; e  

 apoio à internalização da temática das mudanças climáticas na agenda 
nacional de desenvolvimento. 

Descrição dos Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Promoção e disseminação do conhecimento via website Janeiro a Dez./2010 
Eventos periódicos de disseminação do fórum em outros 
fóruns estaduais 

Janeiro a Dez./2010 

Seminário 1 – com divulgação dos resultados da pesquisa 
sobre cenários de mudanças climáticas  

Mar./2010 

Seminário 2 Jul./2010 
Seminário 3 Set./2010 
Seminário 4 Nov./2010 
Boletim regional, urbano e ambiental com temática de 
mudanças climáticas 

Jun./2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

46)  Cenários para o Plano Nacional sobre Mudança do 
Clima 

Diretoria: DIRUR 

Período de Execução do Projeto: 9/2009 a 6/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
Estimar a redução de emissões de GEE resultante da implementação das ações 
Previstas no PNMC e examinar outras ações que possam vir a ser incluídas em uma 
segunda fase do PNMC. 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

  
Seminário sobre os resultados obtidos 03/2010 
Relatórios com os dados e as análises dos diversos setores 03/2010  

 
       

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

Título do Projeto:  

47) Os custos ambientais, econômicos e sociais do 
licenciamento ambiental federal das usinas 
hidrelétricas no Brasil 

Diretoria:  DIRUR 
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Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Avaliar os custos totais do processo de licenciamento ambiental federal nas licenças 
emitidas pelo IBAMA no período de 1998 a 2008, para usinas hidrelétricas no Brasil. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: Avaliação dos custos totais do processo de 
licenciamento ambiental federal, relacionado a construção e instalação das 
usinas hidrelétricas licenciadas pelo IBAMA, no período 1998 a 2008; 
desenhar e propor linhas gerais de políticas públicas que visem melhorar o 
processo de licenciamento ambiental federal de usinas hidrelétricas relativo 
principalmente aos custos desse processo 

 Produtos do projeto: Publicação de um TD e realização de um seminário no 
IPEA/BSB 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Edição de um TD – Texto para Discussão 11/2010
Seminário sobre custos totais do licenciamento ambiental 
federal 

11/2010
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PLANO DE TRABALHO 2010 – DISET 
 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

1 - Título do Projeto:  

Avaliação dos Fundos Setoriais 

Diretoria: DISET 

Período de Execução do Projeto: Jun./2009 a Dez./2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Avaliar os resultados e os impactos dos Fundos Setoriais na produção de 
conhecimento e inovações na indústria brasileira. 

Resultados e Produtos 

Resultados do projeto: Avaliação dos resultados e impactos econômicos dos Fundos 
Setoriais na economia brasileira 
Produtos do projeto: 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para 

Fundos Setoriais e Sistema Nacional de CT&I: Uma Avaliação 
Exploratória 

Nov./2009 

Empresas Integradas ao Sistema Nacional de CT&I  Nov./2009 
Relatório: Caracterização da Rede de C&T no Brasil Dez./2009 
Relatório: Avaliação da gestão dos Fundos Setoriais Fev./2010 
Relatório: Avaliação de impacto dos Fundos Setoriais nas 
empresas 

Dez./2009 

Relatório: Contribuição dos Fundos Setoriais para a Mudança 
na Base tecnológica do país 

Fev./2010 

Relatório: Empresas com potencial inovador Fev./2010 
Comparação das políticas de CT&I do Brasil com países 
selecionados (países da OCDE selecionados, China, África 
do Sul)  

Fev./2010 

Comparação dos campos científicos de excelência no Brasil e 
no Exterior (fortalezas e fragilidades) 

Fev./2010 

15 Relatórios para cada um dos Fundos Setoriais Mar./2010  
Informações Básicas sobre o Projeto 

2 - Título do Projeto: 

Impactos Produtivos da Petrobras 

Diretoria: DISET 

Período de Execução do Projeto: Dez./2007 a Dez./2010 

 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Estimar e analisar os impactos da Petrobras e do setor de petróleo sobre a estrutura 
produtiva brasileira. 
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Resultados e Produtos 

Resultados do projeto: Avaliações sobre o impacto da Petrobras no setor produtivo 
brasileiro e na competitividade dos fornecedores da Companhia 
Produtos do projeto: 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para 

25 artigos sobre os impactos da Petrobras nos seus 
fornecedores 

Jan./2010 

Seminário sobre os resultados dos estudos realizados Maio/2010 
Publicação de livro com os principais resultados do projeto Dez./2010  

 
  

Informações Básicas sobre o Projeto 

3 - Título do Projeto:  

Impactos Tecnológicos da Petrobras 

Diretoria: DISET 

Período de Execução do Projeto: Dez./2007 a Dez./2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Estimar e analisar os impactos da Petrobras e do setor de petróleo sobre a Ciência, 
Tecnologia e Inovação. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: Avaliações sobre o impacto da Petrobras na produção 
científica e na competitividade dos fornecedores da Companhia 

 Produtos do projeto: 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para 

10 artigos sobre os impactos tecnológicos da Petrobras  Ago./2010 
Seminário sobre os resultados dos estudos realizados Out./2010 
Publicação de livro com os principais resultados do projeto Dez./2010  

   Informações Básicas sobre o Projeto 

4 - Título do Projeto:  

Análise da Oferta e Demanda de Mão de Obra 
Qualificada no Setor Produtivo 

Diretoria: DISET 

Período de Execução do Projeto: Jan./2010 a Dez./2011 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Contribuir para o alcance das metas do Programa de Desenvolvimento Produtivo 
(PDP), ao estudar a demanda e oferta por mão de obra qualificada em setores 
estratégicos da indústria brasileira e, com isto, identificar as áreas de formação que 
são a chave para esses setores e para as quais podem faltar profissionais qualificados 
nos próximos anos, caso mantenha-se a tendência recente de formação em tais áreas.   

Resultados e Produtos 
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Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para 

Subsídios à formulação de políticas públicas Dez./2010 e  
Dez./2011 

Seminários (2) Jun./ 2010 e 
Dez./2010 

Texto para Discussão (1) Dez./2010  
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

5 - Título do Projeto: 

Avaliação dos Fundos de Capital de Risco no Brasil 

Diretoria: DISET 

Período de Execução do Projeto: Jan./2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Avaliar a extensão do uso de Fundos de Capital de Risco como instrumento de 
financiamento a projetos de inovação no Brasil e os eventuais obstáculos à 
disseminação deste instrumento. 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para 

Texto para compor a avaliação dos Fundos Setoriais Jun./2010  
Informações Básicas sobre o Projeto 

6 - Título do Projeto:  

Radar: Tecnologia, Produção e Comércio Exterior 

Diretoria: DISET 

Período de Execução do Projeto: atividade permanente 

Objetivo 

Objetivo Geral: 

Publicação bimestral do DISET/IPEA sobre tecnologia, produção e comércio exterior. A 
publicação é formada por textos curtos que privilegiam análises conjunturais, que 
sejam publicados, também, textos curtos de natureza mais estrutural. O objetivo é um 
monitoramento dos aspectos conjunturais que podem subsidiar a formulação e a 
avaliação de políticas públicas e/ou contribuir para ajustes nas linhas de pesquisa da 
DISET 

 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para 

Publicações bimestrais Atividade contínua  
 
  

Informações Básicas sobre o Projeto 

7 - Título do Projeto:  Diretoria: DISET 
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Desigualdades Regionais em CT&I no Brasil: uma 
análise de sua evolução recente 

Período de Execução do Projeto: Fev./2010  

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Analisar a evolução das desigualdades regionais em ciência, tecnologia e inovação 
(CT&I) no Brasil ao longo da última década. O artigo deverá compor o livro 
“Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro” 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para 

Texto para ser incorporado ao livro “Perspectivas do 
Desenvolvimento Brasileiro” 

Fev./2010 
 
      

Informações Básicas sobre o Projeto 

8 - Título do Projeto:  

Análise de Políticas de Apoio à Inovação no Brasil (Lei 
de Informática e Incentivos Fiscais à P&D) 

Diretoria: DISET 

Período de Execução do Projeto: Ago./2009 a Out./2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Avaliar os resultados das políticas públicas de apoio à inovação no Brasil e, em 
particular, as políticas desenvolvidas para estimular o setor de informática, nas 
dimensões de inovação e desconcentração regional, em especial, após a promulgação 
da Lei 10.176/2001 e das modificações promovidas pela Lei 11.077/2004 e os 
incentivos fiscais de apoio aos investimentos em P&D expressos na Lei do Bem 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para 

Levantamentos, seleção e organização dos dados Fev./2010 

Análise preliminar das informações Abr./2010 

Discussões com especialistas Jun./2010 

Análise final e conclusões Ago./2010 

Elaboração de relatório final Out./2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 
9 - Título do Projeto: 
Incentivos à Inovação Tecnológica em Diversos 

Diretoria: DISET 
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Países: o que o Brasil pode aprender? 

Período de Execução do Projeto: Fev./2010 a Jul./2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
Comparar políticas de incentivo à inovação em diversos países, e com isso enumerar 
as melhores práticas com respeito ao tema em questão.  

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para 

Revisão da literatura Mar./2010 
Análise das políticas públicas de fomento à inovação Maio/2010 
Relatório final/artigo Jul./2010  

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

10 - Título do Projeto: 

TICs 

Diretoria: DISET 

Período de Execução do Projeto: Jan./2010 a Dez./2010 

Objetivos 

Objetivo Geral:Realizar estudos sobre o impacto das Tecnologias da Informação e 
Comunicação na economia brasileira 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para 

Estudo sobre impacto do comércio eletrônico no setor de 
atacado e varejo 

31/12/2010 

Estudo sobre impacto da Lei de Informática nas beneficiárias 31/12/2010 
Estudo sobre impacto da inovação no setor de serviços 31/12/2010  

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

10 - Título do Projeto:  

Livro Eixo de Infraestrutura Econômica  

Diretoria: DISET/DIRUR 

Período de Execução do Projeto: Jul./2009 a Maio/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
O projeto tem por objetivo servir como plataforma de sistematização e reflexão acerca 
dos desafios e oportunidades do desenvolvimento nacional. Para tanto, seminários de 
abordagens amplas, oficinas temáticas específicas, cursos de aperfeiçoamento em 
torno do desenvolvimento e publicações de várias ordens são algumas das atividades 
a compor este projeto. Trata-se, sabidamente, de um projeto ambicioso e complexo, 
mas indispensável para fornecer ao Brasil o conhecimento crítico necessário à tomada 
de posição frente aos desafios da contemporaneidade mundial. 
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Uma das principais ações dentro deste projeto é o Plano de Pesquisa e Publicações 
“Eixos do Desenvolvimento Brasileiro”, série de 10 grandes documentos de referência 
em torno dos eixos temáticos em discussão, a serem debatidos e produzidos pelo 
IPEA ao longo do triênio 2008/2010. 
 
No biênio 2009/2010, destaque especial será dado à produção dos documentos de 
referência sobre os eixos do desenvolvimento brasileiro. Cada um dos livros está 
estruturado de forma a ser capaz de apresentar: i) um diagnóstico sintético, mas 
atualizado, de cada campo temático ou questão-chave contemplada; ii) um diálogo 
com o mundo das políticas públicas correspondentes e seus impactos ou sua 
capacidade de enfrentar os principais problemas diagnosticados; e, por fim, iii) um 
conjunto de diretrizes para (re)organizar – quando for este o caso – a orientação e a 
ação governamental federal por meio de suas principais políticas públicas. 
 
O processo de planejamento estratégico e fortalecimento institucional em curso 
elencou sete grandes dimensões de análise ou eixos estruturantes para o 
desenvolvimento nacional, quais sejam: 

 Inserção internacional soberana 

 Macroeconomia para o pleno emprego 

 Infraestrutura econômica, social e urbana 

 Estrutura tecno-produtiva integrada e regionalmente articulada 

 Sustentabilidade ambiental 

 Proteção social, direitos e oportunidades 

 Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia. 

Se bem não esgotem o conjunto de atributos desejáveis de um ideal amplo de 
desenvolvimento para o país, estas dimensões certamente cobrem uma parte bastante 
grande e importante do que seria necessário para garantir níveis simultâneos e 
satisfatórios de soberania externa, inclusão social pelo trabalho qualificado e 
qualificante, produtividade sistêmica elevada e regionalmente bem distribuída, 
sustentabilidade ambiental e humana, equidade social e democracia civil e política 
ampla e qualificada. Atributos hoje considerados mínimos para a garantia de condições 
de vida e reprodução sociais justas e equilibradas no país. 

Diante da complexidade e ambição de tal projeto, é claro que o IPEA não poderia nem 
deveria fazer isso com base apenas em suas capacidades instaladas de pesquisa. Não 
só torna-se necessário o aporte de conhecimentos específicos vindos de fora do IPEA 
para dialogar com os conhecimentos instalados na casa, como também se fazem 
necessários outros aportes específicos, destinados ao preenchimento de lacunas 
importantes de conhecimento, que jamais poderiam ficar de fora de cada um dos 
documentos em construção. 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para 

Resultados Esperados  
Avaliação de políticas públicas;  
Subsídios à formulação de políticas públicas;   
Perspectivas e cenários do comportamento das matrizes 
energética e de transportes para os próximos 15 anos 
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Entrega do livro para o editorial  Mar./2010 
Produtos  
Capítulo sobre setor elétrico Jan./2010 
Capítulo sobre o setor de petróleo e gás natural Jan./2010 
Capítulo sobre etanol e biocombustíveis Jan./2010 
Capítulo sobre o setor de telecomunicações e TICs Jan./2010 
Capítulo sobre o setor portuário brasileiro Jan./2010 
Capítulo sobre o setor rodoviário Jan./2010 
Capítulo sobre o setor ferroviário Jan./2010 
Capítulo sobre o setor aéreo Jan./2010 
Capítulo sobre experiências sul-americanas em infraestrutura Jan./2010 
Capítulo conceitual – metodológico sobre o tema 
infraestrutura 

Mar./2010 

Capítulo de conclusão apresentando as tendências para as 
matrizes energéticas e de transportes e suas inter-relações 

Mar./2010 
 
       

Informações Básicas sobre o Projeto 
11 - Título do Projeto:  
Acordo de Cooperação Técnica com Casa Civil 

Diretoria: DISET 

Período de Execução do Projeto: Abr./2010 a Set./2011 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
Desenvolver mecanismos que possam ser adotados por entidades reguladoras e de 
governo visando a melhoria da qualidade regulatória e a redução do peso da regulação 
sobre o setor privado 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para 

Resultado Esperado Set./2011 

Elaboração de metodologias para a introdução e 
desenvolvimento da análise de impacto regulatório no Brasil 

 

Produto 1 
Formação de um grupo de estudos formado com integrantes 
das agências reguladoras e dos setores regulados, 
representantes do Pro-Reg e da Casa e técnicos do IPEA  

Set./2010 

Produto 2 
Realização de workshop para a difusão dos estudos 
referentes às metodologias desenvolvidas 

Mar./2011 

Produto 3 
Relatório detalhando o estudo realizado, bem como a 
especificação da metodologia desenvolvida  

Set./2011 

 
     

Informações Básicas sobre o Projeto 

12 - Título do Projeto:  

Suporte Técnico a Estudos de Defesa da Concorrência 

Diretoria: DISET 

Período de Execução do Projeto: Abr./2010 a Maio/2012 

Objetivos 
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Objetivo Geral: 

Desenvolver estudos referentes à defesa da concorrência no âmbito brasileiro, a sua 
relação com as agências reguladoras e às técnicas de análise. 

Resultados e Produtos 

Resultado: O projeto abordará alguns pontos relevantes concernentes à defesa da 
concorrência no caso brasileiro, oferecendo insumos para a avaliação e a formulação 
de políticas públicas relativas à concorrência e criando um canal de comunicação entre 
o SBDC e as agências reguladoras.  

Produtos Esperados Entrega Prevista para 

Documento de consulta sobre probabilidade de entrada de 
empresas em determinado mercado relevante no horizonte de 
dois anos 

a definir 

Realização de Workshops com representantes do SBDC, do 
CADE e do Ipea para a compreensão, identificação e 
discussão de tópicos e ações de interesse conjunto. 

a definir 

Desenvolvimento de guias técnicos tendo por objetivo servir 
de referência para análise do CADE (item c dos objetivos 
específicos) 

a definir 

 
   

Informações Básicas sobre o Projeto 

13 - Título do Projeto: 

Acordo de Cooperação Técnica Entre a Aneel e o IPEA 
Para o Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas sobre 
o Setor Elétrico Brasileiro 

Diretoria: DISET 

Período de Execução do Projeto: Jan./2010 a Dez./2013 

Objetivos 
Objetivo Geral: Desenvolver estudos e pesquisas em diversas áreas relacionadas à 
regulação do setor de energia elétrica, que tenham vinculação com aspectos 
econômicos, financeiros ou estatísticos, característicos da expertise do IPEA 

Resultados e Produtos 

10.1. Produtos 

Os produtos serão entregues sob a forma de relatórios parciais e finais, bem como 
bases de dados elaboradas a partir dos dados coletados  
 
10.2. Resultados esperados 

Os resultados dos estudos e pesquisas a serem desenvolvidos no âmbito do Acordo 
de Cooperação Técnica entre o IPEA e a ANEEL terão aplicação no setor de energia 
elétrica, visando o aperfeiçoamento de seus processos regulatórios. Assim, dado que 
a prestação dos serviços de energia elétrica é condição fundamental para o 
desenvolvimento econômico e social de um país, espera-se que os estudos propostos 
possam auxiliar nos trabalhos realizados por esta Agência, no cumprimento de sua 
missão, atendendo da melhor forma os interesses dos stakeholders envolvidos, a 
saber: i) a sociedade em geral, por meio da modicidade tarifária, da qualidade do 
serviço e da garantia de seus direitos; ii) os prestadores de serviço, por meio da 
remuneração adequada, do cumprimento dos contratos e de regras claras e estáveis; 
e iii) do governo, por meio de seus interesses estratégicos, do modelo de 
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desenvolvimento adotado e da universalização dos serviços 

        
Informações Básicas sobre o Projeto 

14 - Título do Projeto:  
O uso do poder de compra do governo Federal na área 
de saúde: análise das compras públicas de 
medicamentos e sugestões de seu aperfeiçoamento 

Diretoria: DISET 

Período de Execução do Projeto: Jan./2009 a Jul./2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
Identificar e quantificar a demanda atual e potencial de medicamentos por classes 
terapêuticas/patologias do governo Federal; de forma que os instrumentos contratuais e 
licitatórios de compra governamental possam: maximizar a inovação, a qualidade e a 
modicidade dos preços dos medicamentos, dos fármacos e dos biofármacos 
consumidos domesticamente e promover o desenvolvimento do Complexo Industrial da 
Saúde do Brasil 
 
 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para 

Resultados 
a) Relatórios parciais de pesquisas 

b) Relatório final de pesquisa 

c) Seminários parciais e um final para a divulgação de 
resultados 

d) Textos para Discussão a partir dos relatórios parciais 
com os seguintes temas: 

• Gastos com medicamentos do governo Federal: total e 
montantes por classes terapêuticas, 2004 a 2008 

• Determinantes epidemiológicos do consumo de 
medicamentos no Brasil: demanda potencial das 
principais patologias e projeções para 2015 

• Critérios para seleção de medicamentos voltados para 
o atendimento das principais patologias, segundo os 
protocolos clínicos atuais 

• Determinantes econômicos da demanda de 
medicamentos para patologias relevantes no Brasil e 
projeções para 2015 

• Análise dos mecanismos de incentivo das compras 
governamentais de medicamentos a Pesquisa e 
Desenvolvimento, inovação e conteúdo nacional; (em 
três partes, cobrindo revisão teórica, estudo 
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comparado e análise do caso brasileiro) 

• Análise das compras governamentais de 
medicamentos: efeitos da escala e modalidade de 
compra sobre preços de aquisição 

• Estudos teóricos e comparados sobre mecanismos de 
incentivo à compra consorciada ou centralizada  

• Estudo teórico sobre o Sistema de Registro de Preços. 

• Estudo experimental sobre o Sistema de Registro de 
Preços 

e) Publicação em revistas especializadas nacionais e 
internacionais 

 
Descrição do Produto Entrega Prevista para 
Base de dados com o gasto federal em medicamentos 
(discriminados) 

Obs.: cronograma sujeito à efetivação da internalização da 
base de dados de gastos em medicamentos 

Maio/2009 

Nota metodológica sobre as bases de dados de gastos em 
medicamentos Maio/2009 

Relatório geral de grandes números contendo a lista de 
medicamentos com maior peso nos gastos do governo 
Federal (curva ABC)  

Jun./2009 

Relatórios contendo análise dos gastos do governo Federal 
com medicamentos (curva ABC), em recortes específicos 
(programa, tipo de instituição compradora, etc.) 

Set./2009, Dez./2009 e 
Fev./2010 

Nota técnica sobre os programas de assistência farmacêutica 
do governo federal Jul./2009 

Nota metodológica sobre os gastos federais em 
medicamentos Jul./2009 

Relatório de pesquisa listando as morbidades selecionadas 
para o estudo, combinando revisão da literatura sobre a 
epidemiologia das principais morbidades na população 
brasileira e a análise de gastos do governo federal com 
medicamentos 

Jul./2009 

Relatórios de pesquisa contendo análise epidemiológica de 
morbidades crônicas não transmissíveis selecionadas  

Obs.: As morbidades a serem objetos dos relatórios em 
questão serão aquelas determinadas no P7 

Ago./2009, Out./2009 e 
Dez./2009 

Relatórios de pesquisa contendo análise epidemiológica de 
morbidades transmissíveis selecionadas  

Obs.: As morbidades a serem objetos dos relatórios em 

Set./2009, Nov./2009, 
Jan./2010 
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questão serão aquelas determinadas no P7 

Relatório de pesquisa comparando a demanda potencial com 
medicamentos – estimada a partir do perfil epidemiológico da 
população – com os gastos levantados 

Dez./2009 

Nota técnica do modelo de escolha discreta para estimar os 
determinantes da demanda de medicamentos dos programas 
de assistência pública ou de aquisição no mercado privado 

Fev./2010 

Mecanismos de incentivo das compras governamentais de 
medicamentos a pesquisa e desenvolvimento, inovação e 
conteúdo nacional: revisão da literatura teórica 

Jul./2009 

Mecanismos de incentivo das compras governamentais de 
medicamentos a pesquisa e desenvolvimento, inovação e 
conteúdo nacional: estudo comparado internacional 

Set./2009 

Mecanismos de incentivo das compras governamentais de 
medicamentos a pesquisa e desenvolvimento, inovação e 
conteúdo nacional: análise do caso brasileiro 

Nov./2009 

Propostas de aperfeiçoamento da legislação de aquisição de 
medicamentos inovadores e de medicamentos existentes sob 
patente 

Fev./2010 

Análise empírica das práticas de compras governamentais de 
medicamentos sob a ótica da teoria de contratos 

Maio/2010 

Análise do modelo brasileiro de Registro de Preços à luz da 
Teoria dos Jogos 

Jul./2009 

Desenho de mecanismos aplicado às compras 
governamentais com registro de preços: proposição de 
mecanismos que corrijam as ineficiências atuais do sistema  

Set./2009 

Revisão da literatura sobre consórcios: experiências de 
consórcios em compras governamentais, com ênfase no 
Complexo Industrial da Saúde 

Nov./2009 

Propostas de implantação de modelos de centralização de 
compras no Brasil 

Fev./2010 

Análise das compras governamentais de medicamentos: 
efeitos da escala e modalidade de compra sobre preços de 
aquisição 

 

Maio/2010 

Estudo experimental do modelo brasileiro de pregão 
eletrônico por Registro de Preços  

Jul./2010 

 
     

Informações Básicas sobre o Projeto 

15 - Título do Projeto:  Diretoria: DISET 
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Inquérito brasileiro sobre a concorrência no setor 
farmacêutico 

Período de Execução do Projeto: Jan./2010 a Jan./2011 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Fazer um levantamento das barreiras à entrada de genéricos e medicamentos 
substitutos terapêuticos erigidas por estratégias defensivas dos laboratórios 
farmacêuticos privados estabelecidos 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para 

Resultados 
1) Subsídios à formulação de políticas públicas: 

Levantamento das principais barreiras artificiais à 
entrada de novos concorrentes nos mercados da 
indústria farmacêutica, erigidas pelas firmas 
estabelecidas e/ou pela regulação econômica 

Produto: Nota técnica 
 

Nov./2010 

2) Geração de nova base de dados Nov./2010 
3) Proposição de novas políticas públicas Jan./2011  

 
       Informações Básicas sobre o 

Projeto 

16 - Título do Projeto:  

A Teoria Microeconômica da Prescrição Médica 

Diretoria: DISET 

Período de Execução do Projeto: Jan./2010 a Mar./2010 

 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Desenvolver um arcabouço microeconômico que englobe as teorias econômicas sobre 
prescrição médica 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para 

Resultados 
4) Uma revisão da literatura sobre prescrição, 

dispensação e consumo de medicamentos, com a 
construção de um arcabouço teórico unificado sobre 
as ações e variáveis de estado que os condicionam 

Produto: Texto para Discussão 
 

Mar./2010 
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Informações Básicas sobre o Projeto 

17 - Título do Projeto:  

A agricultura brasileira: Desempenho Recente, Desafios e 
Perspectivas 

Diretoria: DISET 

Período de Execução do Projeto: Nov./2009 a Jul./2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Promover o debate da moderna agricultura brasileira e seus desafios 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para 

Artigo 8/03/2010 
Seminário 18/03/2010 
Publicação do livro 07/2010  

Informações Básicas sobre o Projeto 

18 - Título do Projeto: 

Entrada de genéricos, concorrência e diversificação nos 
mercados de medicamentos 

Diretoria: DISET 

Período de Execução do Projeto: Mar./2010 a Fev./2013 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Analisar causas e efeitos das decisões de entrada, concentração e diversificação das 
firmas da indústria farmacêutica, com base em suas especificidades e estratégias, 
dentro do contexto regulatório brasileiro 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para 

Um estudo empírico sobre decisões de entrada de genéricos 
ao nível de firma (modelo de Scott-Morton, 1999). 
Inicialmente submetido à série Textos para Discussão, depois 
a um periódico nacional ou internacional 

Fev./2011 

Um estudo empírico com modelo de equações simultâneas 
de entrada e definição de preço de equilíbrio (modelo de 
Reiffen e Ward, 2005). Inicialmente submetido à série Textos 
para Discussão, depois a um periódico nacional ou 
internacional 

Fev./2012 

Um relatório descritivo da evolução da concentração dos 
mercados relevantes de medicamentos durante o período 
1999-2008 e da diversificação de portfólio (diversificação 
entre vários mercados) dos laboratórios, por meio da 

Fev./2013 
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Informações Básicas sobre o Projeto 

19 - Título do Projeto:  

Heterogeneidades Estruturais no Sistema Produtivo 
Brasileiro 

Diretoria: DISET 

Período de Execução do Projeto: Nov./2009 a Nov./2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Compreender e caracterizar os diferentes perfis da heterogeneidade estrutural no 
sistema produtivo brasileiro, os elementos que contribuíram para seu surgimento, as 
suas implicações sobre a produtividade, a ocupação, a estrutura de remuneração e, ao 
cabo, delinear as estratégias e políticas de desenvolvimento que reduzam a 
heterogeneidade  

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para 

5 eventos – (4 workshops e 1 seminário) Mar. a Out./2010 
4 Artigos Ago./2010 
Relatório de Pesquisa Out./2010 
Plano Editorial de Livro Nov./2010  

        
Informações Básicas sobre o Projeto 

20 - Título do Projeto:  

Propriedade Intelectual e Concorrência 

Diretoria: DISET 

Período de Execução do Projeto: Jan./2010 a Dez./2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Desenvolvimento de estudos referentes à interface entre a regulação de propriedade 
intelectual e a defesa da concorrência 

Resultados e Produtos 

Discriminar com precisão os principais resultados e produtos esperados do trabalho 
proposto 

Resultados:  

O Projeto observará os principais focos de interface e tensão entre propriedade 
intelectual e defesa da concorrência no caso brasileiro, oferecendo insumos para 
avaliação e formulação de políticas públicas relativas à propriedade intelectual e 
concorrência 
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Produtos Esperados Entrega Prevista para 

Produto 1: 
Relatório com a síntese das discussões sobre temas 
referentes à “propriedade intelectual e concorrência” (item b 
dos objetivos específicos) 

Maio/2010 

Produto 2: 
Auxílio na organização de seminário sobre as interfaces entre 
propriedade intelectual e concorrência 

Jun./2010 

Produto 3:  
Relatório com a avaliação das questões prioritárias ao CADE 
(item f dos objetivos específicos) 

Dez./2010 

 
      

Informações Básicas sobre o Projeto 

21 - Título do Projeto:  

Análise dos impactos microeconômicos do modelo 
tributário brasileiro 

Diretoria: DISET 

Período de Execução do Projeto: Jan/2010 a Dez./2014 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Compreender a incidência de tributos sobre a cadeia produtiva, para subsidiar a 
proposição de políticas que reduzam distorções, externalidades, promovam a eficiência, e 
reduzam os seus impactos ambientais 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para 

Levantamento dos principais tributos incidentes na cadeia 
produtiva brasileira 

Ago./2010 

Revisão bibliográfica: teorias econômicas sobre tributação Dez./2010  
      

Informações Básicas sobre o Projeto 

22 - Título do Projeto:  

Avaliação do Plano Nacional de Logística e 
Transportes – a integração ferrovia, portos e 
navegação de cabotagem 

Diretoria: DISET 

Período de Execução do Projeto: Jan./2010 a Dez./2010 
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Objetivos 

Objetivo Geral: 

Discutir os investimentos previstos no PAC e no PNLT relativos ao transporte de cargas, 
focando a integração ferrovia, portos e navegação de cabotagem. 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para 

Levantamentos dos projetos propostos em ferrovias, rodovias, 
portos e navegação 

Abr./2010 

Identificação da demanda de carga associada a cada projeto Jun./2010 

Análise de viabilidade de cada projeto Set./2010 

Priorização dos projetos Out./2010 

Seleção do conjunto de projetos prioritários Nov./2010 

Elaboração de relatório final Dez./2010  
 
 
        

Informações Básicas sobre o Projeto 
23 - Título do Projeto: 
Análise setorial e regional dos Investimentos da Petrobrás sobre o 
Mercado de Trabalho 

Diretoria: 
DISET e 
DIRUR 

Período de Execução do Projeto: Fev./2010 a Dez./2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Analisar os efeitos diretos e indiretos dos investimentos da Petrobrás sobre o mercado de 
trabalho, com um recorte setorial e regional 

Resultados e Produtos 

Resultados do projeto: Subsídios para formulação de políticas públicas 

Produtos do projeto: Texto para Discussão e seminários 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para 

Resultado: Subsídios para formulação de políticas públicas Dez./2010 
Produto: Seminário Ago./2010 
Produto: Seminário Nov./2010 
Produto: Texto para Discussão Dez./2010  

  
Informações Básicas sobre o Projeto 

24 - Título do projeto: 

Evolução da Estrutura Produtiva da Indústria Brasileira 

Diretoria: DISET 



 

117 

entre 1985 e 2005: uma análise de Insumo – Produto 

Período de Execução do Projeto: Fev./2010 Dez./2010 

bjetivos 

Objetivo Geral: 

Verificar se a indústria brasileira em 2005 tinha maior ou menor capacidade estrutural de 
encadeamento e difusão de estímulos e alterações de demanda final sobre a produção de 
todo sistema produtivo brasileiro em relação a 1985. 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para 

Resultados: subsídios à formulação de políticas públicas Dez./2010 
Produtos: Texto para Discussão do IPEA Dez./2010  

 
        

Informações Básicas sobre o Projeto 

25 - Título do Projeto:  

O desempenho da justiça estadual no Brasil  

Diretoria: DISET 

Período de Execução do Projeto: Jan./2010 a Dez./2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Identificar problemas subjacentes a lentidão da justiça estadual no Brasil 

 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para 

 
Texto para Discussão: “Novas estimativas da eficiência 
técnica das serventias de primeiro grau.” (subsídios à 
formulação de políticas públicas). O estudo visa aprimorar o 
relatório inicial de pesquisa2 em duas frentes: 1- incorporação 
de novos dados de produção dos magistrados de primeiro 
grau, referentes ao ano de 2009, com isso, podemos avaliar a 
evolução da produtividade ao longo do período 2008-2009 
discutindo a eficácia de algumas das medidas adotadas pelo 
CNJ para reduzir a morosidade; e 2- discussão de métodos 
alternativos de estimação. Além da fronteira estocástica, 
outros métodos de avaliação de eficiência devem ser 
testados, de modo a garantir maior confiabilidade aos 
resultados 
 

 
Dez./2010 

Texto para Discussão: “Estimação da produtividade dos 
desembargadores da justiça estadual Brasileira”. (subsídios à 

 
Dez./2010 
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formulação de políticas públicas). O objetivo do estudo é 
estabelecer um modelo de produção da justiça estadual de 
segundo grau. O modelo deve contemplar características dos 
desembargadores (como idade, experiência, forma de acesso 
ao cargo e designações), de suas câmaras de atuação, bem 
com dos respectivos Tribunais. O modelo proposto permitirá 
responder uma questão muito importante: a produtividade e a 
composição da produção dos desembargadores nomeados 
através do quinto constitucional são diferentes daquelas dos 
desembargadores de carreira?   

  
       

Informações Básicas sobre o Projeto 

26 - Título do Projeto:  

Edição da V Jornada de Estudos de Regulação 

Diretoria: DISET 

Período de Execução do Projeto: Mar./2010 a Set./2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Editar os trabalhos apresentados e degravações das apresentações da IV Jornada de 
Estudos de Regulação 

       
Informações Básicas sobre o Projeto 

27 - Título do Projeto:  

VI Jornada de Estudos de Regulação 

Diretoria: DISET 

Período de Execução do Projeto: Mar./2010 a Nov./2010 

 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Promover, articular e disseminar o debate sobre políticas regulatórias 

      
Informações Básicas sobre o Projeto 

28 - Título do Projeto: 

Economia da Concorrência e da Regulação – 
Teoria e a Prática Brasileira 

Diretoria: DISET 

Período de Execução do Projeto: Jul./2009 a Jun./2011 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Contribuir para a produção e difusão de conhecimento em regulação econômica de 
setores privatizados e da nova economia, bem como em política de concorrência em 
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escala nacional, regional e global  

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista para 

Entrega de produto parcial referente aos meses de novembro 
a janeiro 

30/ 01/2010 

Entrega de relatório parcial do primeiro ano de trabalho 30/06/2010 
Entrega da versão preliminar do livro 30/06/2010 
Criação de sítio na web 30/01/2011 
Entrega de relatório final 30/06/2011 
Entrega da versão final do livro 30/06/2011  
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PLANO DE TRABALHO 2010 – DISOC 
 

 

A Diretoria de Estudos e Políticas Sociais elaborou um plano de trabalho voltado para 

o Eixo Proteção Social e Geração de Oportunidades e com vista a contribuir para o 

enfrentamento dos desafios de formular estratégias de desenvolvimento nacional em 

diálogo com os atores sociais, fortalecer a integração do Ipea no Governo Federal e 

transformar o Ipea em um indutor da gestão pública do conhecimento sobre o 

desenvolvimento. 

A Diretoria continuará envolvida em importantes assessorias ao Governo 

Federal, tais como a elaboração do IV Relatório Nacional de Acompanhamento dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e a coordenação técnica da 3a edição 

do Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio Brasil. Continuará também 

participando do Projeto Brasil 2022, liderado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos 

da Presidência da República. 

Destacam-se também a elaboração do livro Perspectivas da Política Social no 

Brasil, como parte do Projeto Perspectivas de Desenvolvimento Brasileiro, importante 

contribuição que o Ipea pretende trazer para a sociedade brasileira para o debate do 

desenvolvimento. Continuará também participando de dois projetos da Presidência do Ipea: 

O Sistema de Indicadores de Percepção Social e o Brasil em Desenvolvimento 2010. 

Internamente à Diretoria, o principal projeto é o Política Social: 

Acompanhamento e Análise, pelo qual serão produzidos textos de acompanhamento 

das políticas públicas federais nos anos de 2008 e 2009 nas áreas de Previdência 

Social, Saúde, Assistência Social, Educação, Trabalho e Renda, Desenvolvimento 

Rural, Cultura, Igualdade de Gênero e Igualdade Racial. Mas serão publicados 

também alguns livros, tais como o Situação Social Brasileira 2008, que traz estudos 

produzidos a partir da Pnad 2008. Há ainda acordos de cooperação técnicas com 

ministérios e outras instituições públicas, tais como, nas áreas de previdência, cultura 

e desenvolvimento social e uma rede de pesquisa formada com outras instituições de 

pesquisa para o estudo dos dados do Censo Agropecuário 2006. 

As próprias coordenações têm projetos de pesquisa dentro de suas linhas de 

pesquisa nas áreas de proteção social (previdência social, saúde e assistência social), 

promoção social (educação, trabalho e renda, cultura e desenvolvimento agrário), 

igualdade de gênero, responsabilidade social, população e cidadania, desigualdade e 

pobreza, avaliação de programas e políticas públicas e finanças sociais. 

Todos esses trabalhos estão fortemente conectados às estratégias do Ipea de 

envolver a comunidade – Ipea no debate sobre a construção de estratégias de 
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desenvolvimento, de valorizar e ampliar o acompanhamento e a avaliação das 

políticas públicas federais na agenda de trabalho do Ipea e de articular redes de 

instituições produtoras de pesquisas e estudos sobre desenvolvimento para a 

disseminação e o debate. 

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

1 - Título do Projeto: A situação financeira do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT) e o padrão de 
financiamento das políticas públicas de emprego. 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: 08/2010 a 06/2011 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

O trabalho pretende verificar a evolução financeira do FAT para o período de 1995 a 
2009, enfatizando tanto o movimento do resultado primário do fundo quanto o 
movimento financeiro. Com isso, procuraremos lançar uma luz sobre o debate da 
viabilidade do FAT para cumprir sua função constitucional de financiar o seguro-
desemprego e o abono salarial, e também manter seus gastos com intermediação, 
qualificação e programas de geração de trabalho e renda.  

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Resenha bibliográfica sobre a discussão do padrão de 
financiamento dos programas de emprego 

Dezembro/2010 

Análise do resultado primário do FAT Dezembro/2010 
Análise dos depósitos especiais do FAT Março/2011 
Primeira versão do trabalho final Abril/2011 
Versão final da pesquisa Junho/2011  

Informações Básicas sobre o Projeto 

2 - Título do Projeto: Acompanhamento da Dinâmica 
do Mercado de Trabalho Brasileiro 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral:  

Contribuir para um maior conhecimento da dinâmica do mercado de trabalho, 
promovendo a difusão e organização de informações e análises sobre a sua evolução 
conjuntural e as relações de cunho estrutural.  

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

4 números do boletim Fev., mai., ago., 
Nov./2010 

Status socioeconômico e participação da mulher no Março/2010 
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Composição da força de trabalho por escolaridade Jun. 2010 
Contribuição da Fiscalização para o Crescimento do 
Emprego Formal 

Jun. 2011 

Expansão Econômica e Aumento da Formalização Dez. 2010 
Perdas Salariais associadas à Perda de Emprego Dez. 2010 
Ciclo de Vida e Transições dos Trabalhadores entre o 
Formal e o Informal 

Dez. 2010 

Desemprego de Longo Prazo e Transições para a 
Inatividade 

Dez. 2010 

Estrutura Familiar e Distribuição de Rendimentos Dez. 2010  

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

3 - Título do Projeto: Análise da Conjuntura da 
Economia Solidária Diretoria: Disoc 

Período de Execução do Projeto: 01/03/2010 a 28/02/2011 

Objetivos 

Objetivo Geral: contribuir para a montagem de estratégias consistentes de geração 
de oportunidades de trabalho e renda dentro de uma perspectiva de acumulação de 
propostas capazes de conformar um programa de emprego garantido. 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Análise do processo de montagem e da realização da 2a 
Conferência Nacional da Economia Solidária 

30/09/2010 

Relatório final da pesquisa 28/02/2011  
Informações Básicas sobre o Projeto 

4 - Título do Projeto: Atividades Produtivas Urbanas – 
Desafios da Sustentabilidade 

Diretoria: Disoc 

Período de Execução do Projeto: 19/09/2008 a 30/06/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Gerar metodologia de implementação de programas de financiamento do 
desenvolvimento sustentável de pequenos negócios urbanos. 

 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Metodologia de implementação de programa de 
financiamento do desenvolvimento sustentável de 
pequenos negócios urbanos 

 

Relatório final da pesquisa 30/06/2009  
Informações Básicas sobre o Projeto 
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5 - Título do Projeto: Custos econômicos dos acidentes 
de trabalho no Brasil – Uma abordagem exploratória a 
partir de bases de dados secundárias 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: Março de 2009 a Julho de 2011 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Estimar os custos econômicos dos acidentes de trabalho no Brasil a partir de bases de 
dados secundárias. 

Resultados e Produtos 
Resultados: 
1. Articulação interministerial; 
2. Debate com equipe interministerial de aspectos essenciais da informação 

sobre SST no Brasil; 
3. Estudo sobre custos dos acidentes de trabalho no Brasil. 
 
Produtos: 
1. Relatórios Parciais; 
2. Seminários; 
3. Relatório Final. 

 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

1. Elaboração do Relatório parcial I  
(Nota Técnica sobre Estudo das Bases de Dados) 

Abril/2010 

2. Elaboração do Relatório parcial II  
(Nota Técnica sobre Revisão bibliográfica e metodologia) 

Junho/2010 

3. 1o Seminário Interno de Acompanhamento Junho/2010 
4. Elaboração do Relatório Parcial III (Estimativa preliminar 
dos custos) 

Novembro/2010 

5. 2o Seminário Interno de Acompanhamento (Resultados 
preliminares da pesquisa) 

Novembro/2010 

6. 3o Seminário Interno de Acompanhamento Maio/2011 
7. Elaboração do Relatório Final do Projeto Julho/2011 
   

Informações Básicas sobre o Projeto 

6 - Título do Projeto: Novos paradigmas de produção e 
consumo 

Diretoria: Disoc 

Período de Execução do Projeto:  

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

   
Informações Básicas sobre o Projeto 
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7 - Título do Projeto: Perfil do beneficiário do 
Seguro-Desemprego 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: 02/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

O trabalho visa traçar um perfil do segurado e do beneficiário do seguro-desemprego e 
ver a sua evolução ao longo do período 1999-2009. A intenção é contribuir para a 
discussão do desenho do programa. 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Tabulações preliminares Julho/2010 
Relatório Preliminar Setembro/2010 
Seminário de Discussão Outubro/2010 
Versão Final Dezembro/2010  

Informações Básicas sobre o Projeto 

8 - Título do Projeto: Sistema de Indicadores de 
Percepção Social (SIPS) 

Diretoria: Assessoria da 
Presidência/Disoc/Diest/Diset/Dirur

Período de Execução do Projeto: 01/01/2010 a 31/12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

O objetivo é a estruturação de um sistema de indicadores de percepções sociais da 
população brasileira (percepções sobre as condições de vida e, principalmente, sobre 
as políticas públicas que afetam tais condições – políticas que contam com a União 
em sua concepção/implementação). 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

A ideia é que sejam disponibilizados relatórios trimestrais 
(cada um dedicado a um conjunto de quatro 
macroaspectos), contendo informações sobre as 
impressões da população acerca das suas condições de 
vida, bem como sobre as percepções acerca das políticas 
públicas que afetam tais condições (políticas que contam 
com a participação federal em sua produção/distribuição). 
Tais informações serão disponibilizadas de forma: 
i) Aberta (medidas de concentração/posição e de dispersão 
de cada uma das respostas aos surveys); 
ii) Condensada (sob a forma de índices-síntese, inseridos 
em escalas previamente definidas, que possibilitem 
comparações sintéticas entre determinados territórios, 
grupos da população e lapsos de tempo). 

A ser definido pela 
Assessoria da 
Presidência 

 



 

125 

Informações Básicas sobre o Projeto 

9 - Título do Projeto: Políticas Sociais – 
acompanhamento e análise Meta CPE266) 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: 10/2009 a 06/2011 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Tendo como subsídio as atividades permanentes de acompanhamento das políticas 
sociais no âmbito do governo federal e de monitoramento das condições de vida da 
população, o projeto Políticas Sociais: Acompanhamento e Análise tem como objetivo 
fornecer aos formuladores, executores e avaliadores das políticas públicas um quadro 
completo e periódico de informações e análises sobre a conjuntura e a implementação 
das ações nas áreas de Previdência Social, Assistência Social, Saúde, Trabalho e 
Renda, Educação, Cultura, Desenvolvimento Rural, Direitos Humanos, Igualdade 
Racial e Igualdade de Gênero. 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Elaboração da proposta de trabalho pelo Conselho para a 
edição 18 

Out/2009 

Elaboração da Versão inicial dos capítulos edição 18 Out e Nov/2009 
Avaliação das versões iniciais pelo Conselho Dez/2009 
Entrega das Versões finais dos capítulos edição 18 Jan/2010 
Avaliação das Versões finais pelo Conselho Fev/2010 
Acompanhamento do Processo Editorial Fev/2010 
Lançamento Edição 18 Março/2010 
Elaboração da proposta de trabalho pelo Conselho para a 
edição 19 

Março/2010 

Elaboração da Versão inicial dos capítulos edição 19 Abril e Maio/2010 
Avaliação das versões iniciais pelo Conselho Jun/2010 
Entrega das Versões finais dos capítulos edição 19 Jul/2010 
Avaliação das Versões finais pelo Conselho Ago/2010 
Acompanhamento do Processo Editorial Ago/2010 
Lançamento Edição 19 Set/2010 
Elaboração da proposta de trabalho pelo Conselho para a 
edição 20 

Out/2010 

Elaboração da Versão inicial dos capítulos edição 20 Nov/2010 a Jan/2011 
Avaliação das versões iniciais pelo Conselho Fev/2011 
Entrega das Versões finais dos capítulos edição 20 Mar/2011 
Avaliação das Versões finais pelo Conselho Abril/2011 
Acompanhamento do Processo Editorial Maio/2011 
Lançamento Edição 20 Jun/2011 
   

Informações Básicas sobre o Projeto 

10 - Título do Projeto: Modelo de Simulação do 
Regime Próprio de Previdência dos Servidores da União 

Diretoria: DISOC 

Objetivos 
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Objetivo Geral: 

Criar um modelo de simulação do regime próprio de previdência dos servidores da 
União e estimar o impacto da criação do fundo complementar de aposentadoria nas 
contas do governo. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: Avaliação do impacto da criação do fundo previdenciário 
dos funcionários públicos civis federais nas contas do governo, assim como fornecer 
subsídios à formulação de novas políticas salariais para os servidores ativos e 
inativos.  

 Produtos do projeto: Publicação em TD do relatório final. 

 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Relatório final do projeto  07/2010 
Banco de dados em meio digital 07/2010  

Informações Básicas sobre o Projeto 

11 - Título do Projeto: Economia de Cuidados: Uma 
Responsabilidade de Quem? 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: 01/09/2009 a 31/08/2010  

Objetivos 

Objetivo Geral: 
Discutir as responsabilidades e as possibilidades de um modelo institucional de 

cuidados de longa duração para a população idosa frágil. 
Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Livro 31/08/2010 
Seminário de lançamento 31/08/2010  

Informações Básicas sobre o Projeto 

12 - Título do Projeto: Mudanças nos arranjos 
familiares, legislação previdenciária e transferências 
intergeracionais no Brasil 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: 01/07/2010 a 31/12/2010  

Objetivos 

Objetivo Geral: 
1. Analisar as mudanças nos arranjos das famílias ao longo dos últimos 17 

anos, buscando mensurar as transferências intergeracionais, tendo como 
pano de fundo a legislação previdenciária. 

 
Resultados e Produtos 
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Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Artigo 31/12/2010  
Informações Básicas sobre o Projeto 

13 - Título do Projeto: Condições de saúde dos idosos 
brasileiros: uma análise dos suplementos de saúde da 
Pnad (1998, 2003 e 2008) 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: 01/07/2010 a 31/12/2010  

Objetivos 

Objetivo Geral: 
2. Analisar as condições de saúde dos idosos brasileiros, à luz dos dados dos 

suplementos de saúde da Pnad de 1998, 2003 e 2008.  
 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Artigo 31/12/2010 
   

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

14 - Título do Projeto: Boletim de Indicadores Sociais 
por Unidades da Federação 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Subsidiar a tomada de decisão dos gestores públicos estaduais e dos parlamentares 
sobre políticas de desenvolvimento social. 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Indicadores Sociais por Unidades da Federação 12/2010 
Boletim de Indicadores Sociais por Unidades da Federação 12/2010 
Seminário de lançamento do boletim 12/2010  

Informações Básicas sobre o Projeto 

15 - Título do Projeto: Estimar os impactos do Bolsa 
Família sobre o desempenho escolar medido segundo o 
IDEB 

Diretoria: Disoc 

Período de Execução do Projeto: 06/2009 a 06/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral:  
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Estimar os impactos educacionais do Bolsa Família. 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Artigos sobre o impacto educacional do Bolsa Família 06/2010 
  
   

Informações Básicas sobre o Projeto 

16 - Título do Projeto: Elaborar uma nova linha de 
pobreza para o Ipea 

Diretoria: Disoc 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral:  

Elaborar uma linha (metodologia) para o cálculo de pobreza no Brasil. 

Objetivos Específicos:  

(i) Publicar um texto metodológico propondo uma nova metodologia de cálculo 
da pobreza no Brasil  

(ii) Escrever um programa que calcule a pobreza segundo a nova metodologia 
que possa ser usado por todos. 

(iii) Elaborar uma metodologia de atualização de linhas de pobreza que possa 
ser aplicada igualmente por qualquer pesquisador que assim deseje.   

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Texto para discussão sobre metodologia de cálculo de 
pobreza. 

06/2010 

Texto para discussão com cálculo de número de pobres. 10/2010 
Programa a ser distribuído para o cálculo de pobreza. 10/2010  

Informações Básicas sobre o Projeto 

17 - Título do Projeto: Imputação de valores missings 
em pesquisas domiciliares e registros administrativos 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Melhorar a qualidade das informações dos registros administrativos e das pesquisas 
domiciliares utilizadas pelo Ipea. 

Resultados e Produtos 
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Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Metodologia de imputação de valores faltantes em 
pesquisas domiciliares e registros administrativos 

12/2010 

Relatório metodológico 12/2010  
Informações Básicas sobre o Projeto 

18 - Título do Projeto: Efeitos dos gastos e das 
transferências públicas sociais sobre as variáveis macro 
e microeconômicas 

Diretoria: DISOC 

Objetivos 

Objetivo Geral: Expandir o conhecimento dos gestores públicos sobre os efeitos 
micro e macroeconômicos dos gastos e das transferências públicas sociais. 

 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Matriz de Contabilidade Social brasileira 12/2010 
Modelo macroeconômico 12/2010 
Modelo de microssimulação 12/2010 
Relatório metodológico 12/2010  

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

19 - Título do Projeto: Cidadania Feminina Pós-1988 Diretoria: Disoc 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 07/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Analisar a inserção dos direitos das mulheres na Constituição Federal e os 
desdobramentos normativos e nas políticas públicas após 1988 em áreas estratégicas 
para a constituição da cidadania feminina. 

O objetivo final corresponde a um resultado que, caso alcançado, deverá fornecer 
respostas ao problema de pesquisa. 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Avaliação das políticas sociais voltadas para a população 
feminina 

Julho/2010 

Subsídios para a formulação de políticas sociais com 
recorte de gênero 

Julho/2010 

Publicação do livro Julho/2010 
   

Informações Básicas sobre o Projeto 
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20 - Título do Projeto: Estudo Retrato das 
Desigualdades de Gênero e Raça, 3a e 4a edições 

Diretoria: Disoc 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
A partir dos dados da PNAD/IBGE, produzir indicadores sobre áreas temáticas, 
desagregados por sexo, raça/etnia, regiões, localização do domicílio e faixas etárias, 
bem como elaborar textos analíticos a partir dos dados produzidos. 
 

O objetivo final corresponde a um resultado que, caso alcançado, deverá fornecer 
respostas ao problema de pesquisa. 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Publicação do Livro Análises das Desigualdades de Gênero 
e Raça 

Junho/2010 

Publicação eletrônica dos metadados do Retrato Outubro/2010 
Construção de indicadores das Desigualdades de Gênero e 
Raça 2009 

Abril/2011 

Publicação do Estudo Retrato das Desigualdades de 
Gênero e Raça 4a edição  

Agosto/2011 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

21 - Título do Projeto: Distribuição desigual do cuidado 
e as políticas sociais 

Diretoria: Disoc 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2011 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Promover estudos e pesquisas, a partir da perspectiva de gênero, que produzam 
conhecimento sobre o impacto do papel do Estado, por meio das suas políticas 
sociais, na transformação e/ou reprodução das convenções sociais de gênero e seus 
rebatimentos sobre a distribuição da responsabilização pelo cuidado dos cidadãos e 
cidadãs nas suas mais diversas dimensões.  

O objetivo final corresponde a um resultado que, caso alcançado, deverá fornecer 
respostas ao problema de pesquisa. 

Resultados e Produtos 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Estudo sobre trabalho doméstico remunerado no 
orçamento das famílias brasileiras 

Dezembro/2010 

Texto sobre contexto e motivações da pesquisa de uso do 
tempo no Brasil sob a perspectiva de gênero e do papel do 

Julho/ 2010 



 

131 

Estudo sobre presença de mulheres homens nos postos de 
comando/poder/decisão das empresas brasileiras; 

Dezembro/2011 

Estudo sobre segregação ocupacional por sexo no 
mercado de trabalho 

Dezembro/2011 

Estudo sobre força de trabalho feminina e masculina nos 
serviços sociais públicos 

Dezembro/2011 

Estudo sobre possibilidades de inclusão do trabalho 
doméstico não remunerado nas contas nacionais 

Dezembro/2011 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

22 - Título do Projeto: Livro Políticas e Financiamento 
da Saúde 

Diretoria: Disoc 

Período de Execução do Projeto: 09/2009 a 06/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral:  

Organizar livro com artigos que estabeleçam os diferentes tipos de associações entre 
políticas e programas de saúde e modalidades de financiamento. 

O objetivo final corresponde a um resultado que, caso alcançado, deverá fornecer 
respostas ao problema de pesquisa. 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Artigos (mais ou menos 15) analisando políticas e o 
financiamento na área da saúde 

 28/02/2010 

Livro publicado 30/06/2010  
Informações Básicas sobre o Projeto 

23 - Título do Projeto: 2a Avaliação Cultura Viva Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Relatório com avaliação 
Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Questionário elaborado Abril/2010 
Dados tabulados Junho/2010 
Relatório parcial e relatórios de campo Setembro-

outubro/2010 
Finalização do relatório Novembro/2010 
Publicação Dezembro/2010  

 
Informações Básicas sobre o Projeto 
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24 - Título do Projeto: Prospecção da Política 
Nacional de Museus para os próximos anos 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Relatório com avaliação. 
Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Questionário elaborado Abril/2010 
Dados tabulados Junho/2010 
Relatório parcial Setembro-

outubro/2010 
Finalização do relatório Novembro/2010 
Publicação Dezembro/2010  

Informações Básicas sobre o Projeto 

25 - Título do Projeto: Acompanhamento do Programa 
Mais Cultura 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Relatório com avaliação. 
Metodologia 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Relatório parcial com aspectos conceituais e marcos 
jurídicos do programa 

Abril/2010 

Entrevistas degravadas Junho/2010 
Relatório com análise das entrevistas e conjunto de dados Setembro/2010 
Discussão do relatório com a equipe da secretaria Setembro-

outubro/2010 
Finalização do relatório Novembro/2010 
Publicação Dezembro/2010  

 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

26 - Título do Projeto: Situação social e as políticas 
de infância e juventude 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: janeiro/2009 a abril/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
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Divulgar para a sociedade um balanço da situação da infância e juventude no Brasil ao 
longo dos últimos 20 anos. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: avaliação dos sucessos e gargalos em termos de 
desenvolvimento infanto-juvenil para orientar as políticas públicas. 

 Produtos do projeto: um livro sobre o tema e um seminário nacional. 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Um livro 30 de abril 
Um seminário 15 de maio  

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA - PROJETO 
 

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

27 - Título do Projeto: Cooperação com o Banco 
Mundial para elaboração do segundo relatório latino-
americano sobre igualdade de oportunidades e criação 
do relatório brasileiro sobre igualdade de 
oportunidades 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: janeiro/2010 a dezembro/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Fortalecer a visão de que a avaliação de desenvolvimento social de um país requer 
olhar o grau de igualdade de oportunidades oferecido por ele. 

Resultados e Produtos 

Discrimine com precisão os principais resultados e produtos esperados do 
trabalho proposto: 

 Resultados do projeto: Atualização e aprimoramento do índice de oportunidades e 
aplicação concreta para o caso brasileiro.  

 Produtos do projeto: Um livro sobre a situação latino-americana, um livro sobre a 
situação brasileira e um seminário para o governo brasileiro. 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Um livro sobre a América Latina 30 de maio 
Um relatório sobre o Brasil 30 de julho 
Um seminário para o governo brasileiro 30 de agosto  

Informações Básicas sobre o Projeto 

28 - Título do Projeto: Avaliação do impacto das 
creches municipais no Rio de Janeiro (seguimento da 
coorte de 2008 e desenho para avaliar nova coorte de 
2010)  

Diretoria: DISOC 
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Período de Execução do Projeto: janeiro/2010 a dezembro/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Investigar o impacto dos serviços de creches sobre os responsáveis e sobre as 
crianças para auxiliar na definição de quais as estratégias mais custo-efetivas para 
investir na primeira infância. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: Disponibilizar para a sociedade brasileira uma escala de 
boa qualidade para mensurar o desenvolvimento infantil. Contribuir para a discussão 
sobre os impactos das creches sobre os pais e as crianças.  

 Produtos do projeto: Relatório preliminar com dados da coorte de 2008 (pais e 
crianças); seminário no IPEA sobre o tema; seminário com a Prefeitura do Rio sobre 
o tema; seminário no Banco Mundial sobre o tema; relatório final da Comissão de 
Validação do ASQ-3; e relatório final da relação entre custo, qualidade e impacto 
das creches.  

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Relatório preliminar com dados da coorte de 2008 (pais e 
filhos) 

30 de julho 

Seminário na prefeitura 30 de abril 
Seminário no IPEA 30 de abril 
Seminário no Banco Mundial 30 de junho 
Relatório final da Comissão de validação do ASQ-3 30 de dezembro 
Relatório preliminar da relação custo – qualidade – impacto 15 de fevereiro 
Relatório final da relação custo – qualidade – impacto 30 de agosto  

Informações Básicas sobre o Projeto 

29 - Título do Projeto: Apoio ao Ministério do 
Desenvolvimento Social para definição da população-
alvo do programa Bolsa Família  

Diretoria: DISOC 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Auxiliar na definição de uma regra geral para definir a população-alvo do Bolsa 
Família, de forma que o programa não seja arbitrariamente cortado enquanto o grau 
de pobreza absoluta no país estiver caindo.  

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: Propor ao Governo Federal uma regra geral nova para 
definir a população-alvo do Bolsa Família, levando em conta que a pobreza vem 
caindo, mas o programa ainda é extremamente necessário.  

 Produtos do projeto: Seminário no MDS para discutir linhas híbridas e regras 
alternativas; texto com proposta (versão preliminar e versão final).  

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Primeiro seminário no MDS para discutir regras alternativas 
para definição da população-alvo do Bolsa Família 

15 de janeiro 



 

135 

Texto preliminar com proposta de regras para definição da 
população-alvo do Bolsa Família 

25 de janeiro 

Segundo seminário no MDS para discutir regras 
alternativas 

15 de abril 

Texto final 30 de novembro  
Informações Básicas sobre o Projeto 

30 - Título do Projeto: Apoio ao Ministério do 
Desenvolvimento Social para pesquisa de validação do 
Cadastro Único  

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: janeiro/2010 a dezembro/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Avaliar a fidedignidade das informações do Cadastro Único e definir estratégias para 
melhor utilizá-las em termos de predição da renda familiar per capita. Além disso, 
pretende-se investigar como os municípios fizeram o recadastramento a fim de se 
relacionar essas tecnologias com a qualidade dos cadastros e assim poder-se-á retirar 
recomendações de melhores práticas. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: Dois textos para discussão no IPEA 
 Produtos do projeto: Um texto contendo alternativas para o desenho da avaliação 

e outro contendo uma análise da qualidade das informações do Cadastro Único  

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Reunião com o MDS 15 de janeiro 
Produção de texto para orientar possibilidade para o campo 30 de maio 
Reunião com o MDS para apresentar resultados 30 de outubro 
Texto final 30 de dezembro  

Informações Básicas sobre o Projeto 

31 - Título do Projeto: Apoio ao Ministério do 
Desenvolvimento Social para produção de livro sobre o 
Programa Bolsa Família 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: janeiro/2010 a dezembro/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Consolidar conhecimento acumulado desde 2003 sobre a integração dos programas 
de transferência de renda no Brasil, a formação do Bolsa Família, suas características, 
seus sucessos e gargalos.  

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: Sociedade civil bem informada e gestores com acesso 
irrestrito a todo o conhecimento produzido. 

 Produtos do projeto: Um livro e um seminário. 

Descrição  Entrega Prevista 
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Reunião com o MDS para definição da estrutura do livro 21 de janeiro 
Reunião com o IPEA para definição da estrutura do livro 10 de fevereiro 
Produção do volume 1 sobre cobertura e focalização 01 de março 
Lançamento do volume 1 30 de março 
Produção do volume 2 sobre impactos 30 de julho 
Lançamento do volume 2 30 de setembro 
Produção do volume 3 sobre usos alternativos do CadUni 30 de outubro 
Lançamento do volume 3 30 de dezembro  

Informações Básicas sobre o Projeto 

32 - Título do Projeto: Apoio ao BNDES para 
elaboração de estratégia de perspectivas de 
investimentos sociais no Brasil 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: janeiro/2010 a dezembro/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Desenvolver uma reflexão conceitual sobre como melhor desenhar a 
política social para que ela possa sustentar o progresso observado por novas 
décadas. 

O déficit social do país permanece elevado e sua eliminação exige a continuidade do 
esforço, mas a política social deve ser flexível e se adaptar ao novo cenário para que 
continue sendo efetiva. A reflexão proposta é de cunho conceitual e oferecerá ao 
gestor um arcabouço para pensar a realidade atual. 

 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: Aumentar a reflexão dos gestores sobre alternativas para 
tornar as políticas atuais mais eficazes.  

 Produtos do projeto: Um texto, participação em um seminário e uma publicação.  

 

Descrição  Entrega Prevista 
para: 

Elaboração do texto conceitual em versão preliminar 10 de fevereiro 
Seminário para discussão do texto 30 de março 
Elaboração do texto conceitual em versão final 30 de maio 
Publicação do texto 30 de outubro  

Informações Básicas sobre o Projeto 

33 - Título do Projeto: Apoio ao governo do Espírito 
Santo para diagnóstico social e desenho de políticas 
sociais mais eficazes  

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: janeiro/2010 a dezembro/2010 
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Objetivos 

Objetivo Geral: 

Apoiar o desenho de políticas mais efetivas por meio de elaboração de diagnósticos, avaliações 
ex ante de programas sociais, elaboração de avaliações ex post de programas sociais e 
capacitação de gestores do estado. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: Aumentar o conhecimento sobre diversas políticas sociais tendo o 
Espírito Santo como importante laboratório de práticas.  

 Produtos do projeto: Elaboração de 3 textos (sobre Bolsa Qualificação, evolução da 
distribuição de renda e avaliação de um programa social em vigor no estado) e publicação de 
um livro sobre educação.  

Descrição  Entrega Prevista 
para: 

Elaboração do texto sobre evolução da distribuição de renda 
no estado 

15 de fevereiro 

Publicação de texto relativo à evolução da distribuição de 
renda no estado nos últimos dez anos 

30 de março 

Publicação do texto sobre Bolsa Qualificação 30 de março 
Edição do livro sobre educação 30 de dezembro 
Texto com o desenho da avaliação de um programa social 
escolhido pelo estado 

30 de julho 

Capacitação de técnicos – módulo 1 30 de abril 
Capacitação de técnicos – módulo 2 30 de agosto 
Capacitação de técnicos – módulo 3 30 de outubro  

Informações Básicas sobre o Projeto 

34 - Título do Projeto: Apoio ao governo do Acre para 
elaboração de diagnósticos sociais e desenho de uma 
estratégia de geração de renda, de combate à pobreza com 
respeito ao meio ambiente  

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: janeiro/2010 a dezembro/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral:Avaliar a evolução dos indicadores sociais no Acre e, a partir daí, desenhar uma 
estratégia de geração de renda para o estado, compatível com a preservação da floresta. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: Maior compreensão sobre como compatibilizar desenvolvimento 
econômico-social e preservação do meio ambiente.  

 Produtos do projeto: Elaboração de 3 textos, 3 seminários e capacitação de técnicos e 
gestores locais.  

Descrição  Entrega Prevista 
para: 

Apresentação de seminário sobre a evolução dos indicadores 
sociais no Acre  

20 de março 

Elaboração de texto sobre a evolução dos indicadores sociais 
no Acre  

30 de julho 

Apresentação de seminário sobre os gargalos que ainda 
existem em termos sociais no estado 

20 de março 

Elaboração de texto sobre os gargalos que ainda existem em 
termos sociais no estado 

30 de julho 
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Elaboração de texto sobre a estratégia de combate à pobreza 
e o respeito ao meio ambiente 

30 de agosto 

Reunião da Comissão de Especialistas formada em 2009 
para reavaliação da estratégia de combate à pobreza e 
respeito ao meio ambiente 

30 de setembro 

Capacitação de técnicos – módulo 1 15 de abril 
Capacitação de técnicos – módulo 2 15 de julho 
Capacitação de técnicos – módulo 3 15 de outubro  

Informações Básicas sobre o Projeto 

35 - Título do Projeto: Estratégias públicas e privadas frente à 
desigualdade, à discriminação e à exclusão social  

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: janeiro/2010 a dezembro/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Acompanhar a evolução da distribuição de renda brasileira e identificar os principais fatores 
responsáveis pela redução na pobreza e queda na desigualdade a partir de informações da PNAD 
ou outras de cobertura nacional. 

Justificativa 
Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: Atualizar as estimativas de pobreza e desigualdade com a PNAD 2008 
e aprofundar a discussão sobre mudanças necessárias nas políticas para manter a queda na 
desigualdade sustentável; 

 Produtos do projeto: 1 relatório. 

Descrição  Entrega Prevista 
para: 

Atualização das estimativas de pobreza e desigualdade com 
a PNAD 2008 

30 de setembro 

Texto analítico 30 de outubro  
Informações Básicas sobre o Projeto 

36 - Título do Projeto: Avaliação do PROEP Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: janeiro/2010 a dezembro/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Avaliar o impacto do PROEP.  

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: Ter uma proposta estruturada para avaliação do programa 
 Produtos do projeto: Uma proposta para o desenho da avaliação 

 

Descrição  Entrega Prevista 
para: 

Proposta técnica para o desenho da avaliação do programa 30 de abril 
Reunião com o FNDE para discussão da proposta 30 de maio  

Informações Básicas sobre o Projeto 

37 - Título do Projeto: Acompanhamento da redução do Diretoria: DISOC 
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analfabetismo no Brasil e seus principais fatores determinantes 

Período de Execução do Projeto: janeiro/2010 a dezembro/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Monitorar a evolução do analfabetismo de jovens e adultos no Brasil e analisar seus fatores 
determinantes.  

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: Ter uma proposta estruturada para avaliação do programa 
 Produtos do projeto: Uma proposta para o desenho da avaliação 

Descrição  Entrega Prevista 
para: 

Proposta técnica para o desenho da avaliação do programa 30 de abril 
Reunião com a SECAD-MEC para discussão da proposta 30 de maio 
   

Informações Básicas sobre o Projeto 

38 - Título do Projeto: IV Relatório Nacional de 
Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

Diretoria: Coordenação Disoc, 
Dirur e Dicod 

Período de Execução do Projeto: junho/2009 a abril/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Apoiar o Governo Brasileiro na elaboração do relatório, verificando a situação dos indicadores e 
das políticas voltadas para o alcance das metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Resultados do projeto: Estudo para atender a uma demanda 
do Governo Federal 

Março de 2010 

Relatório Março de 2010 
   

Informações Básicas sobre o Projeto 

39 - Título do Projeto: Assistência Social no Brasil: 
situação atual, desafios e perspectiva internacional 
comparada 

Diretoria: Diretoria de Estudos 
Sociais – Disoc 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Analisar a evolução das políticas nacionais de assistência social e transferência de renda no 

contexto federativo, suas perspectivas e desafios, comparando-as às experiências internacionais 

nesse campo nas últimas décadas.  

Resultados e Produtos 
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• Resultados do projeto: análise de política pública; subsídios à formulação ou 

reformulação das políticas públicas de assistência social e transferência de renda 

• Produtos do projeto:  

1) Elaboração de capítulo específico do periódico “Políticas Sociais: acompanhamento e 

análise” 

2) Elaboração de quatro Textos para Discussão, sendo: um sobre a pesquisa sobre 

financiamento da política de assistência social; um sobre o tema do Benefício de 

Prestação Continuada; um sobre o Programa Bolsa Família e o mercado de trabalho; e o 

último, sobre a experiência internacional no campo dos benefícios monetários não 

contributivos. 

3) Realização de seminário sobre as experiências internacionais no campo da assistência 

social e os desafios para a assistência social brasileira. 

 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

 
Subsídios à formulação ou reformulação de políticas públicas 
de assistência social e transferência de renda/Boletins 19 e 
20 
 
 

 
Junho de 2010  
(Boletim 19) 
Dezembro de 2010 
(Boletim 20) 
 

Subsídios à formulação ou reformulação de políticas públicas 
de assistência social e de proteção social/Seminário 

Agosto de 2010 

 
Subsídios à formulação ou reformulação de políticas públicas 
previdenciárias e de proteção social/TDs 1, 2, 3 e 4 
 
 

 
Dezembro de 2010 

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

40 - Título do Projeto: Brasil em Desenvolvimento 
2010: análise em políticas sociais 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: 03/2010 a 11/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Analisar políticas sociais selecionadas com vista a colaborar para o debate nacional sobre 
avanços e limites das políticas sociais e desafios a serem enfrentados. 

Resultados e Produtos 
 Revisão dos quadros das Contas Satélites de Saúde 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Versão preliminar dos textos  
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Pareceres  
Versão final dos textos    

Informações Básicas sobre o Projeto 

41 - Título do Projeto: Contas Satélites de Saúde 2a 
fase e 3a Fase 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: 01/2009 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Elaborar as Contas Satélites de Saúde para o Brasil em conjunto com Ministério da Saúde (MS), 
Área de Economia da Saúde e Desenvolvimento (AESD), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) e 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto:  

 Subsídios à formulação de políticas públicas: os números gerados a partir das Contas Satélites 
têm sido utilizados e citados pelo Ministro da Saúde para ratificar a posição de que é necessário 
investir mais em saúde, inclusive com aumento da participação dos recursos públicos no seu 
financiamento 

 Os dados da última publicação sobre gasto com medicamentos também já estão sendo objeto 
de debates com o Ministério da Saúde e permitem avaliações preliminares sobre a política de 
medicamentos no SUS 

 A coordenação de Contas Nacionais do IBGE tem afirmado que esse projeto tem ajuda na 
melhoria das estimativas da Conta Central, a partir da qual se estima o PIB brasileiro. 

 A organização institucional do projeto tem sido utilizada como referência para a implantação de 
outras Contas Satélites no IBGE 

 Os trabalhos desenvolvidos no projeto têm permitido ao IBGE participar das discussões 
metodológicas que estão acontecendo no âmbito da OCDE e mesmo nas revisões do Sistema 
de Contas Nacionais no âmbito da ONU 

 Produtos do projeto:  

 2a Fase 

 Publicação “Contas Satélites de Saúde 2005-2007” (do IBGE, com a colaboração do 
Ipea) 

 Publicação “Prontuário de Bases de Dados” – Conclusão em Abril de 2010 

 Divulgação na mídia dos resultados das Contas Satélites 

 Nota técnica sobre gastos federais dos hospitais universitários (em fase de conclusão) 

 Nota técnica sobre gastos da Defesa (em fase de conclusão) 

 3a Fase  
 Nota técnica sobre gastos federais com benefícios a servidores  

 Texto sobre experiências dos países no desenvolvimento de contas de saúde 

 Resumo das discussões com Ministério da Saúde e CONASS 

 Glossário de Termos Técnicos em Contas de Saúde 

 Nota técnica sobre gastos dos hospitais federais 

 Revisão dos quadros das Contas Satélites de Saúde 
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Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Prontuário de Bases de Dados Setembro 2009 
(concluído) 

Contas Satélites de Saúde Dezembro 2009 
(concluído) 

Nota técnica sobre gastos federais dos hospitais 
universitários 

Abril 2010 

Nota técnica sobre gastos da Defesa Abril 2010 
Nota técnica sobre gastos federais com benefícios a 
servidores  

Julho 2010 

Nota técnica sobre gastos dos hospitais federais Setembro 2010 
Glossário de Termos Técnicos em Contas de Saúde Setembro 2010 
Experiências dos Países Novembro 2010 
Revisão metodológica dos quadros das Contas Satélites de 
Saúde 

Dezembro 2010 

   
Informações Básicas sobre o Projeto 

42 - Título do Projeto: Desenvolvimento de 
Metodologia(s) em Custos de Doenças e Agravos à 
Saúde aplicada(s) ao Brasil 

Diretoria: DISOC 

 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

 

Objetivos 

Objetivo Geral: Estudar e propor metodologia(s) de custos de doenças e agravos em saúde que 
possa ser aplicada ao Brasil. 

Resultados e Produtos 
 Revisão dos quadros das Contas Satélites de Saúde 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Texto contendo revisão da literatura 8 meses 
Texto contendo revisão das bases de dados e sistemas de 
informação 

9 meses 

Texto contendo proposta de metodologia(s)  12 meses  
Informações Básicas sobre o Projeto 

43 - Título do Projeto: Reforma Hospitalar  Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: 02/2009 a 07/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Analisar como algumas mudanças de política que vêm sendo propostas ou 
implantadas pelo governo federal para o setor hospitalar desde o ano de 2004 devem afetar o 
desempenho dos hospitais. O objetivo final corresponde a um resultado que, caso alcançado, 
deverá fornecer respostas ao problema de pesquisa. 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
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para: 

Nota técnica interna documentando a revisão da literatura 31/05/2010 
Nota técnica interna documentando as mudanças de política 30/06/2010 
Artigo a ser submetido para publicação como Texto para 
Discussão 

31/07/2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 
44 - Título do Projeto: Reforma Agrária: Fatores do sucesso 

ou insucesso dos assentamentos rurais Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: jan/2010 a dez/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Identificar as variáveis e as condições essenciais ao sucesso de assentamentos 
de reforma agrária, bem como a responsabilidade por cada uma delas, com vista a subsidiar a 
proposição de políticas públicas voltadas para a viabilização econômica e social dos 
assentamentos rurais, em particular, e da produção familiar, em geral. O objetivo final corresponde 
a um resultado que, caso alcançado, deverá fornecer respostas ao problema de pesquisa. 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

1 – Identificação dos principais fatores de sucesso e de 
insucesso dos assentamentos rurais pesquisados 

Dezembro de 2010 

   
2 – Sugestões para a elaboração de novas estratégias de 
implantação de projetos de assentamento rural 

 

3 – Sugestões de ações para superar entraves ao 
desenvolvimento identificados nos assentamentos 
pesquisados 

 

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

45 - Título do Projeto: Estudo dos dados do Censo 
Agropecuário 2006 Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: jan/2010 a dez/2010 

Objetivos 
Objetivo Geral:  
 
Realizar estudos a partir dos dados do Censo Agropecuário 2006, por meio de parceria com 
instituições de pesquisas selecionadas. 

O objetivo final corresponde a um resultado que, caso alcançado, deverá fornecer respostas ao 
problema de pesquisa. 

 
Informações Básicas sobre o Projeto 

46 - Título do Projeto: A Economia das Filas para 
Internações no Sistema Único de Saúde 

Diretoria: DISOC 

 

Período de Execução do Projeto: 01/2009 a 12/2010 

 

Objetivos 

Objetivo Geral:  
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Estudar os aspectos econômicos das filas para internações no Sistema Único de Saúde, de 
acordo com os pressupostos teóricos da Economia da Saúde. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto para 2010: Comparação da eficiência do sistema de saúde 
brasileiro com os sistemas de países da América Latina e do Caribe.  

 Produtos do projeto para 2010:  

 Relatório Preliminar  

 Relatório Final 

 Seminário ou workshop 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Seminário ou workshop sobre o Projeto 11/2010 
Relatório preliminar do Projeto 09/2010 
Relatório final do Projeto 12/2010  

 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

47 - Título do Projeto: Avaliação da Eficiência de 
Sistemas de Saúde  

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: 01/2009 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Avaliar a eficiência de sistemas de saúde de diversos países. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: Investigação dos instrumentos de políticas internacionais 
relacionadas com as filas em saúde, e atualização dos indicadores e parâmetros 
relacionados com as filas para os dados disponibilizados para as internações no SUS.  

 Produtos do projeto para 2010:  

 Relatório Preliminar  

 Relatório Final 

 Seminário ou workshop 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Seminário ou workshop sobre o Projeto 11/2010 
Relatório preliminar do Projeto 09/2010 
Relatório final do Projeto 12/2010  

Informações Básicas sobre o Projeto 

 

48 - Título do Projeto: Análise dos Indicadores de 
Saúde relacionados à Política Nacional de Atendimento 
às Urgências no Estado do Rio de Janeiro 

 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral:  
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Analisar os indicadores de saúde relacionados à Política Nacional de Atendimento às 
Urgências (PNAU) no Estado do Rio de Janeiro. 

O objetivo final corresponde a um resultado que, caso alcançado, deverá fornecer respostas 
ao problema de pesquisa. 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Seminário ou workshop sobre o Projeto 11/2010 
Relatório preliminar do Projeto 09/2010 
Relatório final do Projeto 12/2010  

Informações Básicas sobre o Projeto 

49 - Título do Projeto: Impactos das regras 
previdenciárias sobre a arrecadação da Previdência 
Social 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: 10/2009 a 10/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Avaliar e dar subsídios às políticas públicas na área de Previdência Social.  

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Resultado: Avaliação de políticas públicas – Produto: Estudo 
final 

Outubro de 2010 

Resultado: Subsídios à formulação de políticas públicas – 
Produto: Estudo final 

Outubro de 2010 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

50 - Título do Projeto: Políticas Públicas de Emprego 
– limites e possibilidades 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: 03/2010 a 02/2012 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Avaliar a capacidade das políticas públicas de emprego de prover acesso a oportunidades 
de trabalho. 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

1o relatório de pesquisa:  
- debate contemporâneo acerca das políticas públicas de 
emprego 
- síntese dos indicadores de resultados e dos achados das 
avaliações externas acerca políticas federais de emprego no 
Brasil 
- proposta de metodologia de avaliação dos resultados dos 
serviços de emprego no Brasil 

Jun./2010 

2o relatório de pesquisa:  Set./2010 
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- experiências internacionais de emprego garantido pelo 
Estado 
- experiências nacionais de obras e serviços públicos não 
especializados 
TD 1 – Elementos para uma Política Pública de Garantia de 
Trabalho  

Dez./2010 

3o relatório de pesquisa: 
- análise dos dados oriundos de pesquisas de percepção e 
das bases de dados gerenciais 

Mar./2011 

TD 2 – Alcance e limites das políticas de emprego e de 
geração de trabalho e renda 

Mai./2011 

4o relatório de pesquisa: 
- perspectivas de crescimento e geração de emprego nos 
próximos anos 
- dimensionamento das situações de desemprego de longa 
duração, de trabalho precário e de baixa mobilidade 
ocupacional 

Jul./2011 

TD 3 – Crescimento, oportunidades de trabalho e 
desemprego 
Proposta de Livro “Uma Nova Agenda para Políticas Públicas 
de Emprego no Brasil” 

Set./2011 

Entrega dos textos para livro Dez./2011 
Seminário de discussão do livro Fev./2012  

Informações Básicas sobre o Projeto 

51 - Título do Projeto: Previdência Social Brasileira: 
Realidade Atual e Perspectiva Comparada 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Avaliar a evolução recente da Previdência Social brasileira, inscrevendo-a no contexto das 
reformas dos sistemas de bem-estar, ocorridas no ambiente internacional, nas duas últimas 
décadas. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: Subsídios à formulação ou reformulação de políticas públicas 
previdenciárias e de proteção social; 

 Produtos do projeto:  

 Dois seminários, sendo um sobre o panorama previdenciário internacional; e outro 
sobre os desafios para a previdência social brasileira; 

 Cinco Textos para Discussão, sendo um sobre o panorama internacional da 
previdência social; um sobre o tema da cobertura e do financiamento da previdência 
social brasileira; um sobre o Fator Previdenciário; um sobre as políticas de inclusão 
previdenciária do Governo Federal; e o último sobre o Perfil da desproteção 
previdenciária no país. 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Subsídios à formulação ou reformulação de políticas públicas 
previdenciárias e de proteção social/Seminário Internacional 

Outubro de 2010 

Subsídios à formulação ou reformulação de políticas públicas 
previdenciárias e de proteção social/Seminário Nacional 

Novembro de 2010 

Subsídios à formulação ou reformulação de políticas públicas 
previdenciárias e de proteção social/TDs 1, 2, 3, 4 e 5 

Dezembro de 2010 
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Informações Básicas sobre o Projeto 

52 - Título do Projeto: Sistema de informações, 
construção de indicadores e institucionalidade da 
Saúde e Segurança no Trabalho no Brasil 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: Novembro de 2009 a Dezembro de 2010 

 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Elaborar livro coletânea direcionado à descrição e análise dos sistemas de informação 
disponíveis nos órgãos federais que permitam realizar análises estatísticas e produzir 
indicadores na área de saúde e segurança no trabalho (SST) no país, bem como 
descrever a organização e inserção institucional dessa área no âmbito dos ministérios da 
Previdência Social, Saúde e Trabalho, na elaboração de políticas setoriais. 

Resultados e Produtos 

Resultados: 

1. Avaliação da inserção da Segurança e Saúde no Trabalho na esfera federal; 

2. Descrição e avaliação das bases de informação em SST. 

Produtos: 

1. Capítulos – versão preliminar 

2. Capítulos – versão final 

3. Livro – editoração 

4. Seminário de lançamento 
 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

3. Elaboração da versão preliminar dos capítulos 
 

Junho/2010 

6. Elaboração da versão final dos capítulos 
 

Setembro/2010 

7. Revisão e editoração do livro Outubro/2010 
8. Seminário de lançamento Dezembro/2010  

Informações Básicas sobre o Projeto 

53 - Título do Projeto: Mudanças Climáticas, 
Desigualdades Sociais e Populações Vulneráveis no 
Brasil: Construindo Capacidades – Suprojeto Empresas

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: 01/01/2010 a 31/12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Produzir conhecimento sobre as ações voluntárias de empresas públicas e privadas, 
destinadas às populações pobres, para: (a) reduzir as emissões de gases efeito estufa e 
aumentar os sumidouros de carbono (mitigação); e (b) preparar as comunidades para 
enfrentarem as consequências das mudanças climáticas (adaptação). 

Resultados e Produtos 
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Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Identificar, nas organizações, o nível de conhecimento sobre 
o tema 

31/12/2010 

Analisar o perfil da atuação das organizações em 
comunidades pobres 

31/12/2010 

Identificar os arranjos institucionais estabelecidos 31/12/2010 
Identificar as tendências/perspectivas da atuação  31/12/2010 
Identificar dificuldades/sugestões/recomendações 31/12/2010  

Informações Básicas sobre o Projeto 

54 - Título do Projeto: Uma Análise da Questão 
Previdenciária Brasileira sob a Ótica da Economia 
Comportamental 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: 01/2009 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

O trabalho tem por objetivo analisar a relação entre decisões reais dos agentes quanto à 
aposentadoria e às previsões dos modelos econômicos. Dessa forma, almeja-se fornecer 
aos formadores de políticas públicas informações essenciais à manutenção do sistema 
previdenciário. 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Elaboração de TD Set.-out. de 2010  
Realização de Seminários Nov.-dez. de 2010  

Informações Básicas sobre o Projeto 

55 - Título do Projeto: Juventude e Políticas Sociais 
no Brasil 

Diretoria: Diretoria de Estudos e 
Políticas Sociais (DISOC) 

Período de Execução do Projeto: 03/2010 a 03/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

 

• Conhecer o papel da internet na vida dos jovens brasileiros; 
 

Gerar informações que possam fornecer aos gestores de políticas públicas, 
educadores e pais um quadro factual que lhes permita compreender o 
comportamento dos jovens face às novas mídias eletrônicas. 

 
 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: subsídios à formulação de políticas públicas 

 Produtos do projeto: Instrumento de coleta de informações; pesquisa (questionário); 
informações sistematizadas sobre o papel da internet na vida dos jovens brasileiros; 
relatório final por regiões, desagregado por UFs 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
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para: 

Instrumento de coleta de informações (questionário) Abril/2010 

Dados tabulados sistematizados Outubro/2010 
Relatório preliminar de pesquisa  Dezembro/2010 
Relatório final por regiões, desagregado por UFs 
 

Março/2011 
 

 
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

56 - Título do Projeto: Situação social brasileira - 2008 Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: 01/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Apresentar um quadro da situação social brasileira aos diversos níveis de governo e à 
sociedade, no intuito de subsidiar os debates e a formulação de soluções para os problemas 
detectados. 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Livro: Situação social brasileira – 2008 09/2010 
Seminário de lançamento do livro 09/2010  

Informações Básicas sobre o Projeto 

57 - Título do Projeto: Gasto Social Federal: 
dimensionamento e análise 1995-2009 (amplia CPE283) 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: 02/2010 a 12/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: Dimensionar e analisar o gasto público social federal destinado a dar 
sustentação aos programas e às ações que compõem a política social brasileira, sob 
diferentes enfoques – destacando a sua prioridade macroeconômica, a sua prioridade fiscal 
e sua trajetória por áreas de atuação –, de forma a subsidiar a discussão, formulação e 
implementação de políticas públicas destinadas à área social. 

Resultados e Produtos 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Tabulações dos dados referentes a 2007 Fev. e Março/2010 
Tratamento dos dados referentes a 2008 Março/2010 
Recebimento dos dados referentes a 2009 Março/2010 
Tabulações dos dados referentes a 2008 Março e Abril/2010 
Tratamento dos dados referentes a 2009 Abril/2010 
Tabulações dos dados referentes a 2009 Abril e Maio/2010 
Elaboração de relatório parcial apresentando as tabulações 
1995 a 2009 

Maio e Junho/2010 

Análise da série 1995 a 2009, por área de atuação  Junho a Agosto/2010 
Elaboração de relatório com a análise do GSF de 1995 a 
2009 

Agosto e 
Setembro/2010 

Envio do texto para publicação/realização de seminário Outubro/2010 
Análise da série 1995 a 2009, tratando do perfil das despesas Outubro/2010 
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correntes  
Elaboração de relatório com a análise das despesas 
correntes de 1995 a 2009 

Novembro/2010 

Envio do texto para publicação/realização de seminário Dezembro/2010  
 

Informações Básicas sobre o Projeto 

58 - Título do Projeto: 16. Uma Avaliação da Oferta de 
Serviços Educacionais no Brasil 

Diretoria: DISOC 

Período de Execução do Projeto: janeiro/2010 a dezembro/2010 

Objetivos 

Objetivo Geral: 

Elaborar uma análise a respeito dos principais dilemas entre público e privado que permeiam 
a oferta de serviços educacionais no país. 

Resultados e Produtos 

 Resultados do projeto: Apoiar as decisões de políticas públicas sobre o papel dos 
investimentos públicos e privados em educação  

 Produtos do projeto: Um relatório de pesquisa 

 

Descrição dos Resultados e Produtos Esperados Entrega Prevista 
para: 

Compêndio com estatísticas educacionais atualizadas 30 de outubro 
Uma apresentação 15 de outubro 
Relatório preliminar 30 de agosto 
Relatório final 30 de dezembro  
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PLANO DE TRABALHO 2010 – OUVIDORIA  
 
 
 

I. Introdução 
 
A Ouvidoria do IPEA, parte integrante da Assessoria da Presidência (PRESI), encontra-se estruturada no 

IPEA/Rio e no IPEA/Brasília, e tem por objetivo divulgar, mensalmente, na Intranet e em sua página, os 

dados estatísticos dos acessos e questionamentos realizados, bem como enviar relatórios aos gestores 

sugerindo melhorias a partir dos questionamentos dos usuários. Sua principal função é a defesa 

permanente dos interesses dos cidadãos perante a Instituição. 

 

II. Ações Previstas 

Estão sendo programadas as seguintes ações para o exercício de 2010: 

1 - Inclusão da Ouvidoria do IPEA no estatuto da Fundação; 

2 - Criação e implantação do Prêmio Ouvidoria/IPEA, que será aberto a estudantes e profissionais da 

área; 

3 - Celebração de convênios de pesquisa com universidades e a CGU/OGU, com o objetivo de 

aprofundar os estudos sobre ouvidorias no âmbito do Poder Público Federal; 

4 - Ampliação e divulgação do espaço acadêmico e da videoteca; 

5 - Criação de uma rede de ouvidorias de âmbito nacional: esta iniciativa depende ainda de contatos com 

a Ouvidoria Geral da União, a partir do que se poderá definir planos para o estreitamento das relações 

entre as ouvidorias; 

6 - Pesquisa de satisfação: será realizada a terceira pesquisa de satisfação dos serviços prestados pela 

Ouvidoria, dando continuidade, dessa forma, a um trabalho de aprimoramento contínuo; 

7 - Pesquisa de visibilidade: será realizada a segunda pesquisa de visibilidade da Ouvidoria do IPEA, 

cujo resultado norteará sua atuação com o objetivo de aumentar sua efetividade; 

8 - Implantação do novo portal da Ouvidoria; e 

9 - Realização de seminários e palestras internas sobre temas pertinentes às funções da 

Ouvidoria.  

 

III. Considerações Finais 

Vale destacar que a implementação dessa agenda contribui para consolidar o papel da Ouvidoria, 

como um espaço de exercício da democracia e defesa da cidadania através do controle das 

instituições públicas pela sociedade. 

 

 


	Os convênios, principalmente os que vêm sendo recorrentemente renovados, tais como os com entidades ligadas à universidade (Anpec, Anpocs, Abet e INAE), deverão ser objetos de acompanhamento no que se refere à execução física e financeira. Essa ação, cuja abrangência estará restrita à sede, possui um grau médio de risco e atende a uma demanda interna.
	Assim, essa ação consiste em verificar a execução física e financeira de convênios, bem como de produtos dos anos anteriores. Para tanto, serão analisados os convênios com a ANPEC, a ANPOCS, a ABET e o INAE durante o período de maio a junho de 2010, com abrangência apenas no IPEA/Brasília.  
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	Diretoria de Estudos Regionais e Urbanos (DIRUR)
	 

	Diretoria: DIRUR/DISET
	 
	 
	 
	 
	 

	Diretoria: DIRUR/DISET
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Livro sobre a economia das mudanças climáticas
	 
	 

	Relatórios com os dados e as análises dos diversos setores
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	Discutir as responsabilidades e as possibilidades de um modelo institucional de cuidados de longa duração para a população idosa frágil.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 - Título do Projeto: Reforma Agrária: Fatores do sucesso ou insucesso dos assentamentos rurais
	45 - Título do Projeto: Estudo dos dados do Censo Agropecuário 2006



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


