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Restruturação pode debilitar IPEA e IBGE 

 

O Brasil, com muito investimento público e colaboração de seus servidores, conseguiu 

estruturar entidades produtoras de informações oficiais (IBGE) e pesquisas aplicadas 

(IPEA) respeitadas nacional e internacionalmente. 

Não obstante, preocupados com a “instabilidade, ingerência política e descontinuidade 

administrativa em entidades produtoras de informações oficiais”, várias senadoras e 

senadores da República assinam uma proposta de emenda à Constituição Federal – a PEC 

27/2021 – para “construir uma proteção legal mais robusta para essas entidades no mesmo 

modelo das Agências Reguladoras e do Banco Central, o que significa lhes conferir 

autonomia técnica, administrativa, financeira, orçamentária e  patrimonial para  

desempenhar suas  atribuições legais e subsidiárias referentes às previsões constitucionais 

da União, dos Estados, do Distrito  Federal e dos Municípios, atuando como instituições 

típicas de Estado". 

Neste sentido, é com surpresa que a Afipea (Associação dos Funcionários do Ipea) e a 

Assibge (Associação dos Servidores do Ibge) tomaram conhecimento da suposta intenção 

do governo Bolsonaro, por meio do seu Ministério da Economia, de promover a criação 

de uma nova secretaria (a S3E), que unificaria a Secretaria de Política Econômica (SPE), 

o IPEA, o IBGE e áreas de pesquisa do antigo Ministério do Comércio Exterior. 

Segundo servidores dessas entidades, a proposta, além de ir em direção diametralmente 

oposta à PEC 27/2021, fere princípios constitucionais e da administração pública acerca 

do status institucional autônomo e autárquico dessas fundações. Assim, ambas as 

entidades representativas dos seus servidores revelam preocupação por meio de notas 

públicas à imprensa e à sociedade. Na mesma linha da Associação de Servidores do IBGE 

(Assibge), a Afipea Sindical vem também reforçar sua preocupação com o que vem sendo 

noticiado: 

1) Aventa-se a ideia de converter o IPEA, IBGE e demais órgãos contemplados na suposta 

proposta, de órgãos atualmente vinculados – porém autônomos – ao Ministério da 

Economia, em órgãos subordinados a essa nova secretaria. Essa medida, porquanto não 

trivial de ser implementada do ponto de vista meramente formal-legal, significaria 

rebaixar institucionalmente tais entidades a meras operadoras/executoras de funções 
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burocráticas, numa lógica que não coaduna com as modernas práticas de gestão e 

governança públicas. 

2) Mesmo que tal conversão não se realize formalmente, o mero reenquadramento 

organizacional de IPEA e do IBGE a uma secretaria menor dentro do atual Ministério da 

Economia, ensejaria um rebaixamento institucional e operativo sem precedentes na 

história de quase 60 anos do IPEA e de mais de 80 anos do IBGE, por exemplo. Essa 

medida, tampouco trivial de ser operacionalmente implementada no último ano de um 

governo e dentro de um processo eleitoral, ensejando ainda maior preocupação com a 

perda adicional nas capacidades de trabalho dessas organizações, ampliando a 

possibilidade de tentar enquadrá-las não a uma visão de Estado, mas de um governo. 

3) Mais grave que, ou para além do rebaixamento institucional de IPEA e do IBGE  no 

interior da estrutura administrativa do Governo Federal, tal iniciativa parece flertar com 

o desejo de reduzir, enquadrar e controlar as agendas temáticas e o escopo de atuação 

dessas organizações à dimensão apenas econômica e, diríamos, até mesmo economicista, 

do desenvolvimento nacional. Em outras palavras, para este governo, desenvolvimento e 

crescimento econômico são – ou deveriam ser – sinônimos, de modo que as dimensões 

sociais, culturais, ambientais, regionais, políticas, institucionais, internacionais etc. do 

desenvolvimento nacional tenderiam a ser ou minimizadas ou simplesmente apagadas dos 

planos de trabalho do IPEA e do IBGE. Mas sendo o IPEA, por exemplo, um órgão de 

Estado não diretamente vinculado a nenhum setor ou área específica de governo, goza ele 

de um privilégio e de um dever. O privilégio de poder se estruturar organizacionalmente 

e de trabalhar de modo não estritamente setorial; e o dever de considerar e incorporar 

tantas áreas e dimensões de análise quantas lhe forem possíveis para uma compreensão 

mais qualificada dos complexos e intrincados problemas e processos de políticas públicas. 

4) Por fim, mas não menos importante, a referida proposta – por tudo o que já foi dito 

acima – pode ser mais um factoide em meio ao turbilhão de propostas de reformas 

administrativa, redução da autonomia das instituições públicas, incluindo vários relatos 

de assédio moral a servidores, renúncias coletivas de gestores públicos, que pautam seu 

serviço pelos ideais republicanos e democráticos e que não coadunam com intervenções 

ideológicas e destrutivas do Estado. Essa hipótese, em nada descabida, representaria, 

simultaneamente, o aparelhamento definitivo desses órgãos de Estado pelo governo 

Bolsonaro/Guedes e o seu completo desvirtuamento institucional a serviço de um projeto 

de país. Isso aconteceria em favor de uma visão que tem sido questionada de forma 
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reiterada pelas associações e sindicatos pelo seu caráter antidemocrático e destrutivo do 

Estado brasileiro com consequências deletérias para o país. 

Pelas razões apontadas acima, a Afipea-Sindical se coloca em total alerta e prontidão para 

o debate público indispensável ao esclarecimento absoluto de tal tema, bem como na linha 

de frente do combate a mais esse caso extremo de possível assédio institucional no setor 

público federal. 

 

Afipea-Sindical, dezembro de 2021 
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