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A Portaria SAE/PR nº 47, de 8 de abril de 2010, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República, publicada no Diário Oficial da União de 9 de abril de 2010, institui o Ciclo 
de Planejamento Estratégico do Ipea para o biênio 2010-2011, consubstanciado em metas associa-
das ao cumprimento de sua missão institucional referentes ao ano de 2010.
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esde a sua criação, em 1964, o Ipea 
busca contribuir, de maneira efetiva, 

para o melhor desenho e avaliação das políti-
cas públicas, por meio da realização de estudos 
e pesquisas de naturezas social e econômica, 
e da disseminação do conhecimento resultan-
te, fornecendo apoio técnico e institucional ao 
Governo e oferecendo, à sociedade, elementos 
para o conhecimento e a solução dos proble-
mas e desafios ao desenvolvimento do País. 
Por sua relevância, passou a ser conhecido, ao 
longo de sua existência, como a entidade que 
tem a missão de “pensar o Brasil”.

A vinculação do Instituto à Secretaria de 
Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República, em setembro de 2007, suscitou um 
amplo repensar institucional, que transcende, 
em muito, as questões de subordinação à nova 
pasta e o novo foco da sua ação, doravante 
concentrada nas questões de longo prazo, com 
vistas ao desenvolvimento nacional. Nesse 
contexto, o Ipea empreendeu um conjunto de 
ações visando ao seu fortalecimento institucio-
nal, por meio da criação de valor sustentável 
baseado na excelência do desempenho de 
suas atividades e, sobretudo, pelo reconheci-

mento de sua relevância pelos seus principais 
stakeholders: governo e sociedade brasileira. 

A institucionalização do Planejamento 
Estratégico no Ipea, em 2008, adquire especial 
relevância, representando um marco na história 
do Instituto, um esforço de natureza articulada 
e coletiva de pensar a Instituição com um olhar 
no futuro. Como resultado, foram (re)definidas 
a Missão, os Valores e Princípios, a Visão e as 
Formas de Atuação Institucional, elementos es-
senciais, que correspondem ao DNA de qual-
quer organização. 

Nesse contexto, ao indicar que sua Missão é 
“produzir, articular e disseminar conhecimento 
para aperfeiçoar as políticas públicas e contri-
buir para o planejamento do desenvolvimento 
brasileiro”, o Ipea estabelece a razão de sua 
existência. 

Por fim, foram identificados cinco grandes 
desafios, com suas respectivas estratégias, 
além de sete eixos temáticos estratégicos para 
o desenvolvimento, segundo os quais toda a 
produção técnica do Ipea passaria a se articu-
lar, apresentados na figura 1:

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

D

Eixos temáticos para o desenvolvimento
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T endo em vista que não se 
pode gerenciar 

o que não se mede, 
o próximo passo 
consistiu na tradu-
ção da estratégia 
em termos 
operacionais, 
por meio da 
instituição de 
metas e indica-
dores associados à 
consecução dos objetivos estratégi-
cos institucionais. Assim, a Portaria nº 
36 da Secretaria de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República (SAE/PR), pu-
blicada em 16 de abril de 2009, institui o Ciclo 
de Planejamento Estratégico do Ipea, consubs-
tanciado em metas institucionais. Tal fato representa 
um momento singular para o Ipea, já que o Instituto 
passa a organizar a sua ação de acordo com metas 
a serem cumpridas para a consecução de seus 
objetivos estratégicos.

Com a publicação da Portaria SAE/PR nº 47 
de 08 de abril de 2010, é instituído o Ciclo de Planejamento 
Estratégico do Ipea para o biênio 2010-2011 e apresentado 
o Plano de Metas para o exercício de 2010. Finalmente, a 
Portaria SAE/PR nº 118, de 30 de dezembro de 2010, apresen-
ta o Plano de Metas do Ipea para o exercício de 2011, objeto 
de consideração do presente documento.
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META 1. Realizar ao menos 190 estudos e pesquisas sobre as
dimensões e estratégias do desenvolvimento brasileiro

O alcance da meta pelo Ipea será determi-
nado por meio da realização de estudos e pes-
quisas sobre as dimensões e estratégias do 
desenvolvimento brasileiro, incluídos nesse rol 
os subsídios à formulação de políticas públicas. 
A estruturação dessas ações será feita com base 
nos Eixos Temáticos do Desenvolvimento e po-
derá envolver articulações com outras institui-
ções nacionais e internacionais. Entre as ações 
previstas para o cumprimento da meta supraci-
tada, é possível destacar os seguintes projetos:

Brasil em Desenvolvimento 

O projeto tem por objetivo institucionalizar, 
no Ipea, sistemática de acompanhamento, 
análise, avaliação e prospecção das princi-
pais políticas públicas de orientação federal no 
Brasil, visando à produ-
ção e organização de um 
documento anual, de ca-
ráter institucional, que, a 
partir do recorte analítico 
adotado, consiga forne-
cer, ao longo dos anos, 
uma visão abrangente e 
aprofundada acerca dos 
problemas nacionais e 
da capacidade das polí-
ticas públicas de âmbito 
federal de enfrentá-los 
adequadamente. Nesse 
sentido, planos de ação, 
políticas, programas e 
outras ações nas áreas 
regional, urbana, am-

biental, produtiva, social e de promoção de 
direitos são examinados, no que tange ao seu 
desenho, alcance, implementação, resulta-
dos recentes, desafios e perspectivas futuras. 
Assim, ao reforçar sua vocação em associar-se 
a órgãos e instâncias governamentais para o 
acompanhamento e avaliação de políticas pú-
blicas, bem como para a produção de estudos 
e pesquisas aplicadas nas mais variadas áreas 
do conhecimento nas quais atua, o Ipea logra 
não apenas fornecer subsídios técnicos aos 
processos governamentais de tomada de de-
cisão, como também gerar análises de caráter 
mais amplo sobre os rumos e os desafios do 
desenvolvimento nacional.

Sensor Econômico

O objetivo do projeto é 
expressar perspectivas dos 
principais indicadores ma-
croeconômicos para o ano, 
conforme previsões ou pro-
jeções feitas por um grupo 
seleto de entidades asso-
ciativas do setor produtivo. 
Em sua maioria, o grupo é 
composto de associações, 
câmaras, sindicatos, fede-
rações e confederações 
que se caracterizam como 
de indústria, de comércio e 
serviços, ou de agropecuá-
ria. A pesquisa aborda pre-
visões de oito indicadores 
relativos ao ano em curso 

Capa do livro Brasil em Desenvolvimento 2010 - Estado Planejamento 
e Políticas Públicas - Volume 1
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ou ao ano por iniciar: taxa de crescimento do 
produto interno bruto (PIB) real; taxa de cresci-
mento do investimento em termos reais (forma-
ção bruta de capital fixo); número de empregos 
formais gerados segundo o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados do Ministério 
do Trabalho e Emprego (Caged/MTE); taxa de 
inflação medida pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IPCA/IBGE); taxa de ju-
ros Selic no fim do ano; taxa de câmbio à vista 
do dólar comercial de venda no fim do ano; ex-
portações e importações medidas em bilhões de 
dólares. Eventualmente, inclui-se uma questão 
adicional sobre previsão do crescimento do PIB 
ao longo de vários anos. O folheto de divulga-
ção separa as respostas em três grupos, apre-
sentando primeiro os indicadores-chave: PIB, 
inflação, taxa de juros e taxa de câmbio; depois 
vêm indicadores reais adicionais (investimento 
e emprego) e indicadores de comércio externo 
(exportações e importações).

 

Diálogos para o Desenvolvimento

O projeto consistirá nas atividades de elabora-
ção, seleção e organização de entrevistas e estu-
dos temáticos focados nas diversas características 
e dimensões do processo de desenvolvimento 
econômico vivenciado pelo Brasil na atualidade, 
bem como na editoração e posterior publicação 
de um documento final consolidando esse esforço 
analítico.

Segurança Pública no Brasil

O projeto tem por objetivo propor formas para 
o aprimoramento das pesquisas realizadas pela 
SENASP, bem como subsídios para a tomada de 
decisão no âmbito das políticas de segurança pú-
blica do MJ.

Capa IEF - Índice de Expectativas das Famílias

IEF – Índice de Expectativas das Famílias

O projeto tem por objetivo dar continuidade à 
apuração do IEF: um indicador econômico que 
possibilita a antecipação de comportamentos 
econômicos dos indivíduos e, principalmente, 
das famílias, que pode servir como referência 
para tornar as ações e políticas públicas muito 
mais eficazes, além de servir como base para 
planejamento da iniciativa privada.

IQD – Índice de Qualidade do 
Desenvolvimento

O projeto tem por objetivo dar continuidade à 
apuração do IQD: um indicador econômico que 
capta se o desenvolvimento vivido pelo país 
contempla os requisitos de crescimento econô-
mico com distribuição dos frutos do progresso 
e, também, aponta se esse movimento tende a 
sustentar-se no tempo.
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Sistema de Indicadores de Percepção 
Social (SIPS) 

O projeto tem por objetivo implementar um 
sistema de indicadores sociais com foco no 
usuário de serviços públicos que possibilite ao 
Estado e à sociedade avaliar a efetividade dos 
serviços públicos disponibilizados ou postos à 
disposição da população, contribuindo para o 
processo de formulação de políticas públicas. 

A Institucionalização da Participação 
Social no Brasil 

Este projeto dá continuidade a iniciativa cons-
tante do Plano de Trabalho de 2010, envolvendo 
parcerias com a UFMG e diversas instituições li-
gadas ao projeto Proredes – Instituto Polis, Inesc 
e Unitrabalho –, e tem por objetivo desenvolver 
e aplicar metodologias para a avaliação da pre-
sença e da efetividade da participação social no 
Brasil, além de propor inovações na forma de 
promovê-la. Busca-se, assim, oferecer subsí-
dios para potencializar as contribuições das cha-
madas “instituições participativas” – Conselhos, 
Conferências e Orçamento Participativo – na 
formulação, implementação e controle de polí-
ticas públicas, bem como fortalecer práticas de-
mocráticas de governança.

Mudanças Climáticas, Desigualdades Sociais 
e Populações Vulneráveis no Brasil: cons-
truindo capacidades subprojeto empresas

O projeto objetiva produzir conhecimento so-
bre as ações voluntárias de empresas públicas 
e privadas destinadas a preparar e capacitar co-
munidades mais vulneráveis para as mudanças 
climáticas (mitigação e adaptação) e eventos 
extremos relacionados ao clima.  

Garantia do Direito ao Trabalho no Brasil

O projeto tem por objetivo a geração de sub-
sídios à construção de política de garantia de 
trabalho no Brasil

Estudos sobre a Oferta de Trabalho e o 
Bolsa Família

O projeto tem por objetivo analisar, para fins 
das políticas públicas, qual o efeito de transfe-
rências de renda focalizados sobre a oferta de 
trabalho.

Análise de impacto educacional do Bolsa 
Família

O projeto tem por objetivo a produção de 
conhecimento sistemático sobre o papel das 
condicionalidades de educação nos programas 
de transferência condicionada de renda no 
desenvolvimento de capital humano, tendo o 
Programa Bolsa Família como estudo de caso.

Situação Social Brasileira – 2001 a 2009

O projeto objetiva apresentar um quadro da 
situação social brasileira aos diversos níveis de 
governo e a sociedade, no intuito de subsidiar 
os debates e a formulação de soluções para os 
problemas detectados.

Desafios para a consolidação do Benefício 
de Prestação Continuada na Seguridade 

Social brasileira.

O projeto tem por objetivo a elaboração de es-
tudo sobre o Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) desde sua criação, pela Constituição 
Federal de 1988, até os dias atuais.
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Governança Global, Redes Transnacionais 
e os Países em Desenvolvimento: O Caso 
dos Regimes de Propriedade Intelectual

O projeto tem por objetivo analisar os su-
cessos e limitações dos países em desenvol-
vimento nas negociações dos regimes globais 
e regionais de propriedade intelectual.  Em 
particular, tem por fim explicar por que esses 
países obtiveram maior êxito nas negociações 
relativas às patentes farmacêuticas do que na-
quelas relativas a outras áreas da propriedade 
intelectual negociadas em âmbitos multilaterais 
e regionais, quais sejam o patenteamento de 
recursos genéticos e sementes e as leis que 
visam combater a biopirataria e proteger o co-
nhecimento tradicional.

Regulação do Comércio Global

O projeto tem por objetivo fazer um estu-
do de como as taxas de câmbio influenciam o 
comércio internacional e a indústria brasileira, 
como também fazer uma análise dos Acordos 
Bilaterais de Comércio e da regulação do co-
mércio internacional dos BRIC.

Investimento Direto Estrangeiro e 
Empresas Multinacionais

O projeto objetiva compreender o funcio-
namento dos investimentos diretos realizados 
pelas empresas multinacionais, o processo de 
reestruturação em curso das cadeias produti-
vas globais e como o Brasil se insere e/ou pode 
ser inserido nesse processo.

Avaliação de políticas públicas de promoção 
de exportações

No ano de 2010, realizou-se um trabalho 
que identificou o foco das principais políticas de 
promoção de exportação brasileiras, mapean-
do o perfil médio das firmas apoiadas por esses 
instrumentos. A pesquisa aqui proposta preten-
de avançar nessa linha, contribuindo para uma 
análise da eficiência dessas três políticas de 
promoção das exportações brasileiras.

Sistemas financeiros nacionais e inovação

Trata-se de compreender e sistematizar o 
padrão de financiamento das corporações e 
da inovação tecnológica no Brasil e experiên-
cias comparadas, com destaque para o papel 
dos sistemas financeiros nacionais de países 
desenvolvidos e em desenvolvimento no finan-
ciamento de longo prazo de áreas estratégicas 
para o progresso tecnológico.

Estudos Econômico-Financeiros para o 
Setor Elétrico Brasileiro

O projeto tem por objetivo o desenvolvimen-
to de estudos e pesquisas em diversas áreas 
relacionadas à regulação do setor de energia 
elétrica que tenham vinculação com aspectos 
econômicos, financeiros ou estatísticos, carac-
terísticos da expertise do Ipea.
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Crescimento das Firmas

O objetivo geral deste projeto é propor polí-
ticas de indução tecnológica direcionadas para 
oportunidades tecnológicas setoriais, a partir 
da análise das competências e do comporta-
mento dos principais grupos econômicos de ca-
pital nacional e estrangeiro fornecedor de bens 
e serviços na economia brasileira durante os 
anos 2000. O projeto irá analisar esses grupos 
do ponto de vista de seu núcleo de negócios e 
de suas capacitações tecnológicas e, especifi-
camente, avaliar se a demanda por capacita-
ções científicas e tecnológicas desses grupos 
está ou não aderente à oferta de capacitações 
científicas pelas universidades e instituições de 
pesquisa brasileiras. A partir dessas análises, o 
projeto também deverá propor políticas públi-
cas de C,T&I com vistas à ampliação e diversi-
ficação dos domínios tecnológicos dos grupos 
econômicos nacionais nas próximas décadas.

Rede Urbana e Integração Produtiva no 
Brasil e na América do Sul

O projeto objetiva analisar e apresentar as ten-
dências de integração produtiva e dos sistemas 
urbanos dos países da América do Sul median-
te a análise da dinâmica territorial e da identifi-
cação 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. Têm-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 ge-
ográfico; sinalizar os gargalos e as deficiências 
que impedem uma melhor integração; e identifi-
car os programas e projetos que melhoram a in-
tegração produtiva e logística.

Novas Institucionalidades: Propostas para 
o Desenvolvimento Regional

Proposta de desenvolvimento para o Nordeste 
a partir de políticas públicas negociadas.

Composição setorial da produção, produ-
tividade e emprego da economia brasileira

O projeto objetiva estudar a evolução da 
composição setorial da produção, produtivida-
de e emprego da economia brasileira a partir 
de dados da matriz de insumo-produto. Trata-
se de um estudo anterior para subsidiar a pes-
quisa sobre impactos da taxa de câmbio e de 
outras variáveis macroeconômicas na estrutura 
produtiva.

Impacto da taxa de câmbio na estrutura 
produtiva

O projeto tem por objetivo debater os efeitos 
da variação cambial na composição setorial da 
economia a partir de um modelo econométrico 
integrado à matriz de insumo-produto. Ademais, 
esse modelo permitirá avaliar o impacto setorial 
de outras variáveis macroeconômicas.

Dívida pública e a relação entre as políticas 
monetária e fiscal

O projeto objetiva estudar a dívida pública e a 
sua relação com as políticas monetária e fiscal.

Panorama das Finanças Públicas

O projeto objetiva analisar o comportamento 
das finanças públicas brasileiras.
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Construção de um Modelo Econométrico 
Trimestral para a Economia Brasileira

O projeto visa estimar um modelo de consis-
tência macroeconômico que permita a execu-
ção de projeções de curto e médio prazo, além 
de simulações de política para a economia bra-
sileira. Será um modelo de média escala, com 
periodicidade trimestral, tendo como base as 
principais identidades do Sistema de Contas 
Nacionais e do Balanço de Pagamentos.

Os Condicionantes da Inflação de Serviços 
no Brasil

O objetivo principal desta pesquisa é fornecer 
um melhor entendimento sobre a formação dos 
preços dos serviços no Brasil, que possa servir 
de subsídio para medidas de política monetária 
que visem o controle inflacionário no país.

Um modelo de projeção das importações 
brasileiras

O projeto objetiva elaborar um modelo de 
projeção das importações brasileiras.

Investimento público federal, infraestrutura 
e crescimento econômico

O projeto tem por objetivo estudar o papel 
do investimento público no crescimento econô-
mico brasileiro.
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META 2. Participar de pelo menos 65 processos de 
acompanhamento e avaliação de políticas públicas

O alcance da meta será determinado por 
meio da realização de atividades de acompa-
nhamento e avaliação de políticas públicas. 

• Avaliação de Políticas Públicas Federais de Meio Ambiente no Brasil.
• Avaliação dos Resultados Atingidos pelo Plano de Ação para a Prevenção e Controle ao 

Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAM).
• Avaliação da execução do programa de revitalização do rio São Francisco.
• Avaliação do sistema de gestão das águas no Brasil.
• Avaliação do programa Cultura Viva.
• Avaliação do programa Mais Cultura. 
• Avaliação de impacto do Projeto Jovem de Futuro.
• Avaliação de instrumentos de Política Agrícola.
• Avaliação dos sistemas de financiamento à inovação para a indústria de equipamentos de tele-

comunicações e empresas de serviços para telecomunicações em países avançados.
• Avaliação de resultados do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento regulado pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica.
• Avaliação da qualidade da execução orçamentária nos programas federais.
• Avaliação de políticas públicas de promoção de exportações.
• Acompanhamento e análise das políticas de Saúde.
• Acompanhamento e análise das políticas de Desenvolvimento Rural.

No âmbito dos projetos e atividades que contri-
buirão para o cumprimento da meta é possível 
destacar:
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META 3. Participar em, pelo menos, 45 conselhos, 
comitês e órgãos colegiados de políticas públicas ou 

atividades de assessoramento governamental

Para determinação do alcance da meta, serão 
consideradas participações de servidores do Ipea 
em conselhos, comissões, comitês, grupos de 
trabalho e em atividades de assessoria direta ao 

• Comitê de Acompanhamento da Pesquisa de Trajetórias dos Jovens Envolvidos com Violência 
Letal no Brasil.

• Grupo de Trabalho Interministerial “Política Nacional de Florestas Plantadas”.
• Consórcio ZEE Brasil.
• Comitê de Articulação Federativa – CAF.
• Comitê Coordenador do Fórum das Empresas Estatais sobre Inovação.
• Comitê de Articulação e Monitoramento do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres.
• Comitê Técnico de Estudos de Gênero e Uso do Tempo.
• Comitê Consultivo Organizador da Biblioteca Virtual em Economia da Saúde (BVS-Ecos).
• Grupo Executivo de Contas de Saúde (GE-Contas) e no Comitê Gestor de Contas de Saúde.
• Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) - Comitê de Gestão de Indicadores 

de Socioeconômicos (CGI Socioeconômicos).
• Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde (Cofin-CNSI).
• Comitê Técnico-Executivo do Projeto “Redução da Informalidade por meio do Diálogo Social”.
• Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) - Comitê Temático Interdisciplinar – 

Plataforma de Indicadores (CTI-PI).
• Câmara Técnica de Orientação e a Avaliação do Sistema de Informações sobre Orçamentos 

Públicos em Saúde (CT-SIOPS).
• Equipe Técnica do Observatório da Equidade – Conselho de Desenvolvimento Econômico e 

Social – Presidência da República.
• Comitê Gestor Nacional do Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária.
• Observatório Brasil da Igualdade de Gênero - Grupo de Trabalho ‘Indicadores’.
• Grupo de Trabalho Interfederativo (GTI) que objetiva elaborar proposta de regulamentação do 

Art. 18, § 4º da Constituição.

governo federal sobre questões relacionadas à 
formulação, acompanhamento e avaliação de po-
líticas públicas. Nesse contexto, é possível desta-
car a participação do Ipea nos seguintes órgãos: 
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META 4. Oferecer oportunidades de capacitação em 
questões relacionadas ao desenvolvimento brasileiro e 
à formulação, acompanhamento e avaliação de políticas 

públicas para, no mínimo, 30 servidores

META 5. Estabelecer ao menos 20 relações de 
cooperação técnica nacionais e/ou internacionais em 

temas relacionados ao desenvolvimento

META 6. Implementar 20 ações para o fortalecimento 
institucional do Ipea

Serão contabilizadas para o resultado da 
meta as ações de capacitação relacionadas 
à temática do desenvolvimento ou à formula-
ção, acompanhamento e avaliação de políticas 

públicas e o número de servidores atendidos. 
Como destaque para 2011, a realização do 
II Curso de Mestrado Profissionalizante em 
Desenvolvimento e Políticas Públicas.

O alcance da meta será determinado com 
base nas cooperações estabelecidas com insti-
tuições nacionais e internacionais por meio da ce-
lebração de convênios, acordos de cooperação 
técnica, termos de cooperação e congêneres. 
Nesse contexto, destacam-se as cooperações 
a serem celebradas entre o Ipea e o Conselho 
Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas – 
CONICET; o Instituto Social do Mercosul – ISM; 
o Vietnam Academy of Social Sciences – VASS; 

a Secretaria Nacional de Juventude – SNJ; a 
Sociedade Brasileira de Sociologia; o China 
Youth and Children Research – CYCRC, e o 
China Youth and Children Research Association 
– CYCRA; Instituto Nacional de Pesquisa 
Econômica – INIE, de Cuba; a Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Educação – ANPED; a Organização Mundial de 
Propriedade Intelectual; a Policy Network; e o 
Sistema Econômico Latino-Americano – SELA.

O alcance dessa meta será determinado com 
base nas ações instituídas rumo ao fortalecimen-
to do Ipea com vistas ao melhor cumprimento de 
sua missão institucional. Entre as ações previstas 
no âmbito da meta destacam-se a realização do 
Plano Anual de Capacitação 2011, cuja meta é 
viabilizar 600 participações em ações de capaci-
tação nos níveis técnico e gerencial, em sintonia 
com o Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 
2006, que institui a Política e as Diretrizes para 

o Desenvolvimento de Pessoal da Administração 
Pública Federal direta, autárquica e fundacional; 
a criação de um núcleo de revisão em inglês na 
Coordenação do Editorial, a realização de ofici-
nas de redação e padronização; a realização do 
Curso Ipea de Economia para Jornalistas; a estru-
turação do Núcleo de Metodologias e Desenhos 
de Pesquisa e Gestão da Informação; e a consti-
tuição de grupo interdiretorias sobre Federalismo.

Por fim, o estímulo à transparência públi-
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META 7. Organizar ao menos 65 eventos sobre estratégias e 
perspectivas para o desenvolvimento nacional com a 

participação de atores sociais

ca é um dos objetivos essenciais da moderna 
Administração Pública. Nesse sentido, em sinto-
nia com o disposto na Portaria Interministerial nº 
140, de 16 de março de 2006, o Ipea busca am-
pliar ainda mais a divulgação de suas ações para 

Para fins de contabilização dos resultados da meta, serão considerados lançamentos, seminá-
rios e oficinas de trabalho organizados pelo Ipea e relacionados à temática do desenvolvimento, 
abertos ao público externo.

META 8. Publicar ao menos 25 livros sobre as temáticas do 
desenvolvimento brasileiro e formulação e aperfeiçoamento 

das políticas públicas

Serão contabilizados como resultado da meta os livros publicados pelo Ipea, isoladamente ou 
em cooperação com outras instituições.

toda a sociedade brasileira. Nesse contexto, um 
dos objetivos é tornar público no sítio do Ipea, na 
internet, o conjunto de informações sobre  instru-
mentos de parcerias institucionais e desembolsos 
financeiros efetuados.

Conferência do Desenvolvimento novembro de 2010
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META 9. Publicar ao menos 130 
Textos para Discussão Ipea

META 10. Publicar ao menos 45 Notas Técnicas e 
Comunicados Ipea

META 11. Publicar 12 
edições da Revista Desafios do 

Desenvolvimento

Serão contabilizados para o resultado da meta os Textos 
para Discussão (TD) – publicação seriada do Ipea contendo 
os resultados parciais e finais de estudos e pesquisas elabo-
rados pelo Instituto, seja isoladamente, seja em cooperação 
com instituições congêneres. Os estudos a serem publica-
dos, no geral, estarão baseados nos sete Eixos Temáticos 
para o Desenvolvimento, anteriormente apresentados.

As Notas Técnicas do Ipea são textos curtos e sem pe-
riodicidade regular, direcionados para a análise das questões 

e problemas em debate no País ou de pontos específicos de 
assuntos mais amplos. Os Comunicados do Ipea têm por ob-

jetivo antecipar estudos e pesquisas mais amplos conduzidos 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com uma 
comunicação sintética e objetiva e sem a pretensão de en-

cerrar o debate sobre os temas que aborda, mas motivá-
lo. Em geral, são sucedidos por notas técnicas, textos 

para discussão, livros e demais publicações.

1518

O BANCO CENTRAL DO BRASIL: 
INSTITUCIONALIDADE, RELAÇÕES 
COM O ESTADO E COM A SOCIEDADE 
CIVIL, AUTONOMIA E CONTROLE 
DEMOCRÁTICO  

Carlos Eduardo Carvalho
Giuliano Contento de Oliveira
Marcelo Balloti Monteiro

CAPA TD_1518

quinta-feira, 23 de dezembro de 2010 12:22:21

Capas da Revista do Desenvolvimento

Capa dos Textos para a Discussão publicados pelo IPEA

Desafios do Desenvolvimento é uma publicação 
mensal com o objetivo de contribuir para a organi-
zação do debate na sociedade e junto aos agen-

tes públicos em torno dos grandes problemas e 
avanços da agenda do desenvolvimento do País. 
Fortemente ancorada na produção do Ipea, bus-
ca a difusão do conhecimento em temas de eco-
nomia e tecnologia, sociedade e cidadania.
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META 13. Publicar 2 edições da Revista Planejamento e 
Políticas Públicas

A revista Planejamento e Políticas Públicas é 
uma publicação semestral de reflexão e debates, 
de excelência acadêmica, que objetiva contribuir 

para o avanço das políticas públicas brasileiras. 
Com 20 anos de existência, a revista ocupa im-
portante espaço na produção acadêmica do País.

META 14. Publicar 3 
edições da Revista Tempo 

do Mundo

A revista Tempo do Mundo é uma publica-
ção quadrimestral que conta com versões em 
português e inglês e tem por objetivo promo-
ver debates contemporâneos no campo da 
economia política, com ênfase na temática do 
desenvolvimento, a partir de uma perspectiva 
Sul-Sul. Nesse contexto, apresenta proposi-
ções para a elaboração de políticas públicas, 
privilegiando comparações internacionais e 
a interdisciplinaridade, sempre destacando o 
papel do planejamento. O nome da publica-
ção é uma referência ao termo formulado por 
Fernand Braudel, historiador francês e um dos 
fundadores da Universidade de São Paulo.

Capa da Revista Tempo do Mundo

META 12. Publicar 3 edições da Revista Pesquisa e 
Planejamento Econômico.

Publicação quadrimestral de enfoque aca-
dêmico, Pesquisa e Planejamento Econômico 
é reconhecida como uma das principais revis-
tas na área no Brasil. Divulga, desde 1971, 

artigos resultantes de análises teóricas e em-
píricas que contribuam para o equacionamento 
dos problemas econômicos do País.
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META 17. Publicar 
6 edições do Radar

Tecnologia, Produção e 
Comércio Exterior

De periodicidade bimestral, o Radar - 
Tecnologia, Produção e Comércio Exterior 
aborda temas relacionados à tecnologia, à pro-
dução e ao comércio exterior. A publicação é 
formada por textos curtos que privilegiam aná-
lises conjunturais, além de textos de natureza 
mais estrutural. O objetivo é monitorar os as-
pectos conjunturais que possam subsidiar a 
formulação e a avaliação de políticas públicas.

META 16. Publicar 8 edições do Conjuntura em Foco

Conjuntura em Foco tem por objetivo ana-
lisar a conjuntura brasileira em seus aspectos 
mais relevantes, por meio de uma pequena 

nota com análise pontual de algum tema rele-
vante da conjuntura e uma seção com breve 
apresentação de números recentes da econo-
mia. O objetivo dessa publicação é fazer um 
acompanhamento mensal de temas específi-
cos da conjuntura econômica brasileira.

Capa do Radar - Tecnologia, Produção e Comércio Exterior 

META 15. Publicar 4 edições da Carta de Conjuntura

A Carta de Conjuntura é uma publicação tri-
mestral que busca situar a economia brasileira 
em perspectiva. Trata-se de estudo conjuntural, 
realizado por intermédio de pesquisa e acom-
panhamento analítico do desempenho de seus 
setores constitutivos: i) produção, nível de ati-
vidade e utilização do estoque de capital ins-
talado; ii) emprego e formalização da força de 
trabalho, distribuição setorial e regional do em-

prego, distribuição funcional e pessoal da renda; 
iii) inflação de bens e serviços e evolução dos 
preços relativos; iv) evolução e perspectivas da 
economia internacional, protecionismo e políti-
ca comercial, restrições externas e balanço de 
pagamentos; v) condições do crédito doméstico, 
precificação de ativos no mercado financeiro e 
política monetária; e vi) finanças e dívida públi-
cas, investimento do governo e política fiscal.
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META 18. Publicar 4 edições do Boletim Mercado de Trabalho 
Conjuntura e Análise

O Boletim Mercado de Trabalho é uma 
publicação trimestral que objetiva contribuir 
para um maior conhecimento da dinâmica do 
mercado de trabalho, promovendo a difusão 
e organização de informações e análises so-
bre a sua evolução conjuntural e relações de 
cunho estrutural. Nesse sentido, procura for-

necer uma visão sobre o mercado de trabalho 
no País por meio de notas técnicas, disponibi-
lizando, ainda, um anexo estatístico com da-
dos sobre população economicamente ativa, 
ocupação, movimentação de mão de obra, de-
semprego, seguro-desemprego, rendimentos 
e informalidade.

META 19. Publicar 1 
edição do Boletim 

de Políticas Sociais  
Acompanhamento e Análise

Tendo como subsídio as atividades per-
manentes de acompanhamento das políti-
cas sociais no âmbito do governo federal e 
de monitoramento das condições de vida 
da população, o projeto Políticas Sociais: 
Acompanhamento e Análise tem como ob-
jetivo fornecer aos formuladores, executo-
res e avaliadores das políticas públicas um 
quadro completo e periódico de informações 
e análises sobre a conjuntura e a implemen-
tação 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.Capa do Livro Políticas Sociais: Acompanhamento e Análise
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META 21. Publicar 4 edições do Boletim de Economia e 
Política Internacional

O objetivo do Boletim de Economia e Política 
Internacional é apresentar, a cada três meses, o 
resultado de discussões desenvolvidas no âm-
bito do Ipea nas áreas de economia e política 

internacional, abordando questões relevantes 
da conjuntura internacional, temas regionais e 
estudos de caso e análises de políticas públi-
cas domésticas.

META 22. Publicar 1 edição do Boletim Estado, Instituições e 
Democracia

O objetivo do Boletim de Estado, Instituições 
e Democracia é sistematizar/reunir reflexões e 
debates acerca da organização, do funciona-

mento e do desempenho institucional do setor 
público brasileiro, além de oferecer subsídios e 
propostas para seu aprimoramento.

META 20. Publicar 2 
edições do Boletim 
Regional, Urbano e 

Ambiental

O Boletim Regional, Urbano e Ambiental é 
uma publicação semestral que objetiva levar 
aos pesquisadores, aos formuladores de polí-
ticas, aos governos federal, estaduais e muni-
cipais e ao público em geral informações sobre 
os diagnósticos, análises e prognósticos resul-
tantes de pesquisas que contemplem os temas 
relevantes que estejam relacionados ao meio 
ambiente, política urbana e setorial, federalis-
mo e economia.

Capa do Livro Boletim Regional, Urbano e Ambiental 
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