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APRESENTAÇÃO 

Em respeito aos servidores e servidoras do Ipea, mormente aqueles e aquelas que são filiados à Afipea-Sindical, 

bem como em cumprimento aos princípios e diretrizes contidos na Carta Programática de candidatura da atual 

gestão Por Direitos e Democracia (2019 a 2023), realizamos no mês de Junho de 2021 uma série de Reuniões 

Abertas, respectivamente, nos dias 09, 16, 23 e 30 daquele mês, com vistas a apresentar e debater com a 

comunidade ipeana e com a própria direção do Ipea quatro temas de suma importância para o futuro e 

aperfeiçoamento institucional de nossa organização. 

No dia 09 de junho o tema debatido foi o das condições de ocupação e trabalho nas novas sedes do Ipea no Rio 

e em Brasília; no dia 16 de junho fizemos a reunião sobre os temas da comunicação institucional e liberdade de 

expressão no Ipea; no dia 23 de junho o tema abordado foi o das carreiras, cargos e concursos públicos; e no dia 

30 de junho fechamos as Jornadas de Junho com a apresentação e discussão dos resultados agregados das duas 

pesquisas feitas pela Afipea sobre as condições e preferências de trabalho durante e após a pandemia do covid-

19. 

Especificamente sobre o tema das condições de ocupação e trabalho nas Novas Sedes do Ipea no Rio e em 

Brasília, constatamos a preocupação geral da comunidade ipeana acerca do processo em curso de mudança de 

sede do Ipea em Brasília. Entendemos que, da maneira como vem sendo apresentado o layout da nova sede no 

edifício Brasília 50 - Centro Empresarial, anuncia-se uma possível desarticulação operacional do Instituto. Neste 

sentido a Afipea sugere que medidas sejam tomadas para mitigar tal ameaça. 

No caso do layout da nova sede em Brasília, importante frisar, nota-se que o cuidado com a acústica foi 

devidamente tomado para criar um ambiente de trabalho adequado (vale dizer, em escritórios fechados) apenas 

para os procuradores, os coordenadores de uma única diretoria, a Dides, e para os diretores das demais 

diretorias, cujas divisórias chegam até o teto e há portas que isolam o ambiente de trabalho do ambiente externo. 

Não é aceitável que os pesquisadores não contem com o mesmo cuidado na definição do seu espaço de trabalho. 

Portanto, os pesquisadores também necessitam de escritórios fechados para a realização de suas atividades. 

Por sua vez, sobre o tema da Comunicação Institucional do Ipea, debatemos e reforçamos a importância 

de elaborar algo que seja condizente com as tradições e vocações derivadas das atividades finalísticas que são 

desenvolvidas pelos servidores e servidoras desta Casa. 

Entendemos que, quando se trata de trabalhos não assinados por seus respectivos autores e autoras, assume-

se que sejam documentos de índole propriamente institucional do Ipea, para os quais cabe determinado tipo de 

tratamento e priorização em termos comunicacionais, tanto internamente como, sobretudo, externamente, via 

trabalho específico da Ascom junto aos diversos veículos de mídia. 

Mas quando os trabalhos são autorais, em todas as publicações do Ipea constam os dizeres de praxe com relação 

à autonomia e responsabilidade autoral sobre as mesmas, o que, não obstante, não as tornam menos 

institucionais ou menos importantes que as demais, ou umas relativamente às outras. Isso para dizer que uma 

política institucional de comunicação de um órgão como o Ipea deveria primar por garantir total isonomia de 

tratamento a todos os trabalhos autorais validados pelos trâmites internos e divulgados pela Ascom, 

respeitando-se, assim, o entendimento geral segundo o qual é missão do Ipea produzir e disseminar – 

publicamente – informações e conhecimentos derivados de todas as formas de atuação do órgão, visando 

subsidiar decisões (estratégicas, táticas e operacionais) para o aperfeiçoamento institucional do Estado e para a 
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efetividade do desenvolvimento nacional, sem o que a própria razão de existir do Instituto poderia ser 

formalmente questionada por terceiros. Em uma frase, sendo o Ipea um órgão singular do Estado nacional, cabe 

a ele produzir, sob rigores técnicos (metodológicos, teóricos e empíricos), o melhor que puder sobre os variados 

temas e problemas das políticas públicas brasileiras, trabalho este que apenas se completa com a divulgação 

externa e debates públicos (especializados e laicos), todos eles amplos, irrestritos e desimpedidos. 

O terceiro dos temas abordado durante as Jornadas de Junho tratou da questão das Carreiras, Cargos e 

Concursos no Ipea. Inicialmente, destaca-se o contexto político altamente incerto e de grandes riscos 

institucionais postos pelo conjunto de alterações constitucionais e infraconstitucionais, em curso desde 2016, 

que ameaçam severamente as condições de existência e de trabalho em organizações públicas tais quais o Ipea. 

Neste sentido, em relação ao tema, não parece exagero afirmar que o órgão já vive atualmente um certo apagão 

de servidores públicos, tanto em suas áreas de pesquisa, assessoramento e capacitação (Técnicos de 

Planejamento e Pesquisa), como principalmente em suas áreas administrativas (informática, recursos humanos, 

biblioteca, livraria, orçamento, assessoria de comunicação, gestão interna etc.). 

Desde 1995, os concursos vêm sendo realizados de modo intermitente e claramente insuficiente para a garantia 

de um fluxo adequado de novos servidores. O órgão tem atualmente 348 servidores e 647 cargos vagos, um 

déficit de 65%. O último concurso foi realizado há 13 anos. Outro problema é o envelhecimento: a média de 

idade é de 52 anos e 23% dos servidores já recebem Abono de Permanência. Segundo estimativas nossas, a 

previsão é de o Ipea logo contar com força de trabalho de pouco mais de 200 servidores, o que representa uma 

perda de aproximadamente dois terços frente ao potencial-legal do momento. Por isso, caso seja mantida a 

proibição de novos concursos, ou caso seja aprovada a PEC 32/2020 da reforma administrativa ora em 

tramitação no Congresso, em poucas décadas caminharemos para a extinção por inanição completa do órgão. 

Ainda em relação às carreiras do Ipea, é importante mencionar que, desde a MP 440/2008, dos quatro cargos 

de nível superior do quadro de servidores do Ipea, apenas o de Técnico de Planejamento e Pesquisa (TPP) foi 

estruturado em carreira e passou a ter regime remuneratório por subsídio. Os demais cargos de nível superior 

da instituição (Técnico de Desenvolvimento e Administração, Analista de Sistemas e Assessor Especializado) 

ficaram de fora da carreira e, desde então, recebem remunerações inferiores à do cargo de TPP. Também foram 

excluídos os cargos de nível médio (Auxiliar Técnico e Auxiliar Administrativo), tendo inclusive recebido 

tratamento diverso daquele concedido aos cargos de mesmo nível nas demais carreiras do Ciclo de Gestão, da 

CVM e da Susep. 

E recentemente, para piorar a situação, o Decreto 10.185/2019 colocou em extinção cargos vagos de Assessor 

Especializado (AS) e Auxiliar Técnico (AT). No caso do cargo de Analista de Sistemas (AN), também aqueles que 

vierem a vagar. Esse Decreto congela e reduz o provimento de cargos públicos, com isso a prestação de serviços 

da União será consideravelmente afetada ou piorada com a terceirização. No caso do Ipea, estão extinguindo 

cargos administrativos cujas funções estão sendo crescentemente assumidas por terceirizados e bolsistas, 

gerando situações de precarização no nível intermediário do órgão, aumento da rotatividade, nenhum incentivo 

ao aprendizado ou à transmissão de conhecimentos entre áreas e gerações de funcionários, baixa densidade 

técnica e nenhuma perspectiva associativa ou sindical para a defesa de interesses coletivos. Em suma: a mera 

extinção desses cargos põe em risco o funcionamento adequado do Ipea, pois vai torná-lo dependente de cargos 

alheios aos do Instituto, para suprir necessidades cotidianas que são permanentes ao órgão. 

Por fim, o quarto e último dos temas tratados foi o das condições de trabalho e expectativas futuras em torno do 

Programa de Gestão do Ipea, dentro do qual se insere a problemática do Trabalho Remoto, objeto de duas 

pesquisas amostrais feitas por iniciativa da Afipea-Sindical. Tendo em vista o amplo apoio que a implementação 

de um Programa de Gestão que possibilite o teletrabalho recebeu da comunidade ipeana por meio da pesquisa 
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conduzida pela Afipea em novembro de 2020, foi realizado um segundo levantamento em maio de 2021 para 

aprofundar nossa discussão acerca do teletrabalho. 

Há que se destacar que apesar de as condições de teletrabalho emergencial serem bastante únicas devido ao 

contexto pandêmico, alguns elementos dessa experiência podem contribuir para nortear a formulação e 

implementação desse regime de trabalho no pós-pandemia. Assim, através dessas pesquisas, a Afipea mantém 

seu compromisso em colaborar com medidas para a melhoria de nossas condições de vida e para o 

fortalecimento institucional do Ipea. 

Os resultados da pesquisa mostram claramente a importância que o teletrabalho emergencial e sua continuidade 

teve para a preservação da saúde dos funcionários e de seus familiares, dada a importância nesse contingente 

daqueles que se encontram em grupos de risco. 

Em particular, a experiência do teletrabalho emergencial mostrou, de um lado, maior flexibilidade no 

cumprimento da carga horária e crescimento da produtividade. Isso a despeito do aumento do tempo dedicado 

aos afazeres domésticos e aos cuidados com crianças e outros dependentes, bem como das dificuldades na 

adaptação da moradia às demandas do trabalho de pesquisa. Pode-se crer que com o avanço da vacinação para 

o nível de proteção – 70% com duas doses – e o retorno às condições de mobilidade e de desenvolvimento do 

trabalho presencial, a sobrecarga do trabalho doméstico se reduzirá, assim como as dificuldades relacionadas 

ao ambiente de trabalho.  

De outro lado, com base no trabalho emergencial, os funcionários apontaram que para o bom desempenho do 

teletrabalho é imprescindível um ambiente adequado que depende de mobiliário e equipamentos, ou seja, de 

infraestrutura. E que, segundo a maioria dos entrevistados, deve ser fornecida parcialmente ou totalmente pelo 

Ipea, especialmente quanto à infraestrutura computacional e digital. Computadores, notebooks, impressoras, 

softwares e acesso à rede são bens e serviços para os quais se demanda o apoio institucional. Há, portanto, que 

se buscar institucionalizar medidas de apoio à infraestrutura dos funcionários para o teletrabalho. 

Ainda se apurou na pesquisa um elevado percentual dos que pretendem aderir a regimes de trabalho integral ou 

semipresencial, mesmo que com alterações em seu local de trabalho. Vale dizer que com números bastante 

próximos da pesquisa anterior, ou seja, o teletrabalho emergencial reforçou o desejo em desenvolver seus 

trabalhos integralmente ou parcialmente do modo remoto, mesmo que com mudanças no espaço de trabalho. 

Em suma, sempre com o intuito de bem representar e encaminhar à direção do Ipea as opiniões e sugestões do 

seu corpo funcional, a Afipea conta com a sensibilidade da Presidência e Diretorias do órgão para aprofundar o 

diálogo com os técnicos da Casa, sobre todos esses e outros temas, no sentido de pavimentarmos, coletivamente, 

o caminho do Ipea rumo ao seu 60º aniversário e além. 

Desnecessário dizer que os temas abordados nas Jornadas de Junho (notadamente: novas sedes, carreiras e 

concursos, e possibilidades a futuro do teletrabalho) possuem alta correlação entre si, e foram aqui tratados 

separadamente apenas para facilitar, em termos didáticos, a conversação sobre cada tema. 

Assim, na sequência desse documento procedemos ao registro documental que embasou as Jornadas de Junho 

de 2021, a saber: i) as notas técnicas da Afipea sobre cada um dos temas e ii) a troca de ofícios interinstitucionais 

que buscaram demarcar cada um dos pontos principais acerca de cada tema, sob as óticas da Afipea e da direção 

do Ipea. Por fim, nas considerações finais, reiteramos, sob a forma de uma pauta de reivindicações gerais, as 

principais demandas do corpo funcional do Ipea para cada um dos quatro temas das Jornadas de Junho. 

Boa leitura e reflexão a todos e todas! 

Afipea-Sindical, agosto de 2021 
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CAPÍTULO 01: NOVA SEDE 

A Nova Sede do IPEA. (Nota Pública) 

Por Afipea – Associação de Funcionários do Ipea. 

Prezados filiados da Afipea, da Afipea Sindical e comunidade ipeana. 

Alguns filiados têm externado preocupações com a iminente mudança do Ipea Brasília, do Edifício BNDES no 

SBS para o recentemente adquirido Centro Empresarial Brasília 50, no SRTVS. Listamos, abaixo enumerados, 

alguns pontos levantados pelos colegas, que merecem alguma reflexão. Estes pontos já foram levantados por 

técnicos da casa e levados ao conhecimento dos diretores, mas não é do nosso conhecimento que a Casa tenha 

se manifestado em resposta aos questionamentos. 

1. Os novos ambientes de trabalho não contam com isolamento acústico, sendo os andares abertos em 

ambiente chamado de ‘open office’. Para os ambientes destinados aos técnicos de planejamento e 

pesquisa, as divisórias entre as estações de trabalho, mormente duplas, não passam de um metro e 

oitenta centímetros, sem portas que dividam o ambiente coletivo e os corredores das estações de 

trabalho. Um suposto argumento para isso seria a circulação de ar, devido ao sistema de ar-

condicionado, que é centralizado. Todavia, ao que parece já ter sido levantado por colegas, é, sim, 

possível levar o ar a cada estação de trabalho se divididos, de fato, em gabinetes, com divisórias até o 

teto. Entendemos que o ambiente ruidoso é incompatível com o trabalho de pesquisa. 

2. O número de estações de trabalho para coordenadores parece não atender a todos os coordenadores 

de cada diretoria. 

3. Foram levantadas questões acerca da motivação da retirada dos diretores de suas respectivas 

diretorias, agrupando-os no mesmo andar da presidência, o que dificultaria o contato entre os 

servidores e seus respectivos diretores e secretárias de apoio da diretoria. 

4. Não ficaram claros os critérios para definição do layout que deixou os coordenadores das diretorias de 

pesquisa em salas compartilhadas e procuradores, coordenadores da DIDES e a Ascom em salas 

individuais espaçosas e com isolamento acústico. 

Gostaríamos de ouvir se há outros pontos que a comunidade gostaria de esclarecer ou mesmo sanar em relação 

à mudança, que precisa ser entendida num contexto de novas formas de trabalho. Além disso, uma nova sede 

precisa levar em consideração as características de trabalho intelectual que são inerentes à produção técnica 

ipeana. 

Neste sentido, pensamos ser de extrema relevância que possamos ter um debate entre aqueles que efetivamente 

ocuparão o espaço para trabalhar na nova sede, pelos próximos muitos anos. Entendemos que a Afipea/Afipea 

Sindical possui legitimidade para representar os trabalhadores do Ipea frente à sua direção. Para tanto, 

sugerimos, também, que seja redigida uma carta contendo o consenso encontrado nesse debate sobre esses 

principais temas e outros que venham a ser levantados e consensuados. 

Tais são os objetivos de uma reunião aberta, que será realizada, por videoconferência, via plataforma Zoom, no 

dia 9 de junho, das 17h30min às 19h30min. Toda a comunidade ipeana está convidada a participar! 
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Ofício da Afipea Sobre a Nova Sede: 
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Ofício Resposta do IPEA: 
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CAPÍTULO 02: POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO 

Política de Comunicação do IPEA. (Nota Pública) 

Por Afipea – Associação de Funcionários do Ipea. 

A presente Nota pretende ser um documento de base para a discussão aprofundada de uma política de 

comunicação para o Ipea, bem como para o acompanhamento de ações já iniciadas em prol da liberdade de 

expressão dos servidores e das servidoras do Ipea. 

Uma reunião aberta será realizada com essas finalidades, no dia 16 de junho de 2021, das 17h30min às 

19h30min. Como tem sido a prática recente, durante a pandemia da Covid-19, os eventos da Afipea têm sido 

realizados por videoconferência, por meio da plataforma Zoom. 

Convidamos os servidores e as servidoras do Ipea a participarem desta reunião! 

 

Antecedentes: a Portaria nº 225/2018 e uma proposta de política de comunicação para o Ipea, 

elaborada em 2019 

Passados quase três anos da publicação da Portaria do Ipea nº 225, de 3 de outubro de 2018, a política de 

comunicação do Ipea continua a ser regida por essa norma de exceção. Ainda que a Portaria reconheça que “o 

Ipea ainda não dispõe de uma política de comunicação”, na prática é essa norma, editada no período eleitoral 

de 2018 e nunca revogada, que segue fazendo as vezes de política de comunicação do órgão. 

Nessa Portaria estão evidentes dois objetivos maiores: utilizar a Assessoria de Imprensa e Comunicação (Ascom) 

como um instrumento de controle das entrevistas jornalísticas dos servidores do Ipea, o que é tratado pelos Art. 

3º e 4º; e disciplinar as publicações e as inserções na mídia, tais como entrevistas e matérias citando trabalhos 

e posições dos servidores, tema do Art. 5º. 

Cabe destacar o Art. 4º e seus parágrafos 2º, 3º e 4º, que avançam em uma série de afirmações, sem, contudo, 

explicitar as definições que as deveriam embasar. 

“Art. 4º A comunicação institucional é realizada diretamente pela Assessoria de Imprensa e 

Comunicação – Ascom, ou sob sua coordenação e orientação técnica.  

[...] 

2º Os agentes públicos do Ipea, quando se relacionarem com os órgãos de imprensa na condição de 

servidores ou colaboradores, devem fazê-lo mediante intermediação e orientação da Assessoria de 

Imprensa e Comunicação. 

3º Quando, por força das circunstâncias, não seja possível a prévia orientação técnica da Assessoria de 

Imprensa e Comunicação no relacionamento com a imprensa, os agentes públicos deverão cuidar para 

que opiniões pessoais não sejam expressas como manifestação institucional. 

4º Ao emitir opinião sobre temas relativos à missão estatutária do Ipea sem orientação técnica da 

Assessoria de Imprensa e Comunicação, o servidor ou colaborador deve fazer expressa ressalva quanto 

ao caráter estritamente pessoal da manifestação.” 
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Em nenhum trecho da Portaria nº 225/2018 ou em qualquer outro documento normativo do Ipea há definição 

do que venha a ser posição ou manifestação institucional. Fica subentendido que o institucional seja sinônimo 

de oficial, ou seja, posição assumida ou comunicação emitida pela direção do Ipea. Todavia, a maioria 

esmagadora das matérias publicadas pela mídia referentes a trabalhos realizados pelo Instituto tem como base 

estudos, pesquisas e notas técnicas dos servidores e das servidoras, que são publicados apenas após avaliação 

por pares na instituição. São eles e elas que conformam a imagem institucional do órgão perante o grande 

público. São eles e elas que construíram a seriedade, a credibilidade, a avaliação externa de excelência de que 

desfruta o Ipea. A Portaria nº 225/2018, portanto, está em desacordo com a história do Ipea e com a imagem 

pública consolidada da instituição. 

Os servidores e as servidoras do Ipea são responsáveis pela produção técnica, mas é a Ascom a responsável pela 

publicação de todos os Textos para Discussão, das Notas Técnicas, dos Relatórios de Pesquisa, dos livros, das 

revistas e dos boletins do Instituto. Portanto, a Ascom tem um papel de validação, uma vez que, em última 

análise, é ela que seleciona o que será ou não será divulgado. 

Vale lembrar que a Ascom difundiu internamente, durante o ano de 2019, documentos contratados a um 

consultor privado, selecionado para bolsa do Ipea, que tratam de tópicos de uma proposta de política de 

comunicação, que então estaria em elaboração. Em nota da Afipea, publicada em 13 de janeiro de 2020, foi feita 

uma análise desses documentos, reconhecendo-se seus acertos, bem como seus equívocos e suas omissões. Em 

resumo, a Afipea apontou que a proposta demonstrava o desconhecimento da natureza da produção técnica do 

Instituto, bem como de sua singularidade institucional (a partir da análise do documento denominado “A 

divulgação da pesquisa do Ipea”). Por sua vez, para o enfrentamento da gestão de crises no Instituto, a Afipea 

avaliou que a proposta trazia forte reducionismo, ao lidar com tais situações apenas na dimensão da 

comunicação social (conforme análise do documento “Comunicação e gestão de crise”). 

Até o momento, não chegou ao conhecimento da Diretoria da Afipea alguma informação de que esses 

documentos, elaborados como subsídio a uma eventual política de comunicação do Ipea, tenham sido avaliados 

pela Diretoria Colegiada, ou que tenha havido alguma deliberação sua, no sentido de instituir uma política de 

comunicação baseada naquela proposta. Desse modo, a Portaria nº 225/2018 segue vigente, afrontando 

qualquer perspectiva de uma política de comunicação democrática para o Ipea. 

A Afipea reitera que a concepção que presidiu a elaboração da Portaria nº 225/2018, e que está 

fortemente presente nos documentos da citada proposta, tem como foco instaurar a tutela da 

Presidência do Ipea, por meio da Ascom, sobre as intervenções públicas dos servidores do Ipea 

para a divulgação e difusão dos resultados de seus trabalhos ou, mais amplamente, na 

intervenção pública dos servidores, seja com a mídia ou em outros espaços públicos. 

Neste contexto, a Ascom poderá ser um instrumento da alta direção do Ipea para o controle político-ideológico 

do que será divulgado. Não será a facilitadora institucionalmente interessada ou sequer a mediadora isenta, se 

não abarcar o conteúdo histórico do Instituto e as práticas correntes adotadas nos processos internos de 

produção de conhecimentos sobre políticas públicas. E tais conhecimentos dificilmente serão internalizados 

com um quadro de funcionários em grande parte terceirizado e dirigido por coordenadores vindos do setor 

privado, de seletiva escolha do presidente do Instituto. Aliás, pergunta-se: seria possível pensar em uma política 

de comunicação com um dirigente da Ascom externo à casa? Não deveria ele ou ela ser servidor do Ipea, a liderar 

tal processo? 

Reitera-se ainda que a Ascom do Ipea, como é da natureza de qualquer assessoria de imprensa e comunicação, 

não dispõe, isoladamente, de capacidade para fazer avaliações de conveniência, oportunidade e pertinência do 

que deve e como deve ser divulgado externamente, e para quais públicos prioritários. Somente o trabalho 
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conjunto da Ascom, da Diretoria e das áreas de pesquisa do Ipea possibilitará que essas escolhas sejam feitas da 

melhor maneira. Novamente, a atuação isolada da Ascom poderá ter forte seletividade político-ideológica, 

discriminando negativamente a formulação crítica, a revelação inconveniente de aspectos da realidade 

econômica e social, o pensar independente, enfim. Tudo isso não condiz com a tradição que fez o nome do Ipea, 

nem o tornou internacionalmente uma das mais respeitadas instituições de pesquisa aplicada ao processo de 

planejamento governamental. 

 

Ataques recentes e as respostas da Afipea em prol da liberdade de expressão dos servidores e 

das servidoras do Ipea 

Não bastando a vigência da Portaria nº 225/2018, a Afipea foi surpreendida pela expedição, pelo presidente do 

Ipea, do Ofício Circular nº 01, de 5 de março de 2021, que busca “disciplinar” a divulgação externa da produção 

técnica, por parte de seus pesquisadores e colaboradores. Diz o Ofício que “estudos e pesquisas são direito 

patrimoniais do Ipea, a quem cabe definir o momento e a forma de divulgação”. Em anexo ao Ofício, foi 

encaminhado, por e-mail assinado pelo próprio presidente do Ipea e dirigido individualmente a cada servidor, 

através de seus diretores, o Manual de Conduta do Agente Público, para reforçar a mensagem de que a 

inobservância do acima mencionado poderia caracterizar “descumprimento de dever ético e, eventualmente, até 

infração disciplinar”. 

A referida norma atenta frontalmente contra preceitos constitucionais, diretrizes institucionais (tais como 

valores, missão e objetivos estratégicos) do próprio estatuto do Ipea e, sobretudo, contra a tradição democrática 

e as práticas consolidadas de investigação, pelos servidores e pelas servidoras que já passaram, e pelos que hoje 

atuam nesta organização (ainda) de excelência do Estado brasileiro. É neste sentido que não cabe falar de 

“direito patrimonial do Ipea”, pois, sendo este um órgão singular do Estado nacional, cabe a ele produzir, sob 

rigores técnicos (metodológicos, teóricos e empíricos), o melhor que puder sobre os variados temas e problemas 

das políticas públicas brasileiras, trabalho este que apenas se completa com a divulgação externa e debates 

(especializados e laicos), todos eles amplos, irrestritos, desimpedidos. 

No dia seguinte, 6 de março de 2021, a Afipea divulgou Nota Pública condenando tais ameaças e cerceamentos 

internos à divulgação da produção técnica do Ipea. Cabe lembrar que a tentativa de cerceamento da liberdade 

de pesquisadores do Ipea, consubstanciada no Ofício de 5 de março, foi tema de reportagens do UOL, Folha de 

São Paulo, O Estado de São Paulo, El País, Correio Braziliense e Portal Terra. 

Em resposta ao quadro até aqui apresentado, a Afipea promoveu Assembleia Geral Extraordinária, no dia 17 de 

março de 2021, que decidiu, por unanimidade, pelo ajuizamento de ações da entidade no Supremo Tribunal 

Federal (STF), com o objetivo de garantir a liberdade de expressão de servidores do Ipea. 

Para os casos específicos do Ofício Circular nº 01/2021/PRESI/IPEA e da Portaria nº 225/2018, a Assembleia 

Geral Extraordinária autorizou a propositura de uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF) junto ao STF. Argui-se que os atos impugnados na ADPF reduzem e ameaçam a liberdade de expressão, 

dentro e fora do Ipea, a liberdade de pesquisa, a liberdade de publicação de pesquisas que se apresentem 

contrárias aos posicionamentos governamentais e, por fim, a própria autonomia funcional. Tais atos têm 

impactos significativos no regime democrático, de liberdade e de direitos humanos inscrito na Constituição 

Federal (CF) de 1988. Afinal, os atos impugnados determinam que os estudos e as pesquisas elaborados por 

servidores do Ipea passarão pelo crivo de um censor – ora sendo exercido pelo Presidente, ora pela Ascom –, 

que dirá os que serão publicados, como serão publicados e os que não serão publicados, dentro e fora do 

Instituto. Assim, a pretensão judicial é declarar a nulidade desses atos normativos por violação flagrante aos 

seguintes preceitos fundamentais: artigo 5º, IV e IX, da CF, liberdade de manifestação de pensamento; artigo 
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41 da CF, força normativa da estabilidade no serviço público; artigo 193 da CF, participação social em políticas 

públicas; e artigo 220 da CF, liberdade de expressão e manifestação do pensamento. 

A mesma Assembleia Geral Extraordinária autorizou que a Afipea ingresse com uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) no STF, cuja finalidade é realizar interpretação conforme a Constituição do 

disposto do artigo 102, inciso I, da Lei nº 11.890/2008, que estrutura o Plano de Carreiras e Cargos do Ipea, 

especificamente a Carreira de Planejamento e Pesquisa, composta pelo cargo de Técnico de Planejamento e 

Pesquisa (TPP). Objetiva-se o reconhecimento de que o TPP tenha liberdade de pesquisar e de publicar os seus 

estudos e pesquisas, sem sofrer nenhum tipo de censura, nem mesmo lhe gerar receio de retaliação, ainda que 

tais pesquisas se apresentem contrárias ao entendimento governamental, pois são carreiras de Estado e não de 

governo, além de gozarem de estabilidade constitucional. 

 

Situação das ações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária da Afipea 

1.  Ajuizamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 

A ação foi ajuizada em 30 de abril de 2021 e distribuída à relatoria da Ministra Cármen Lúcia. A ação tem o 

seguinte registro: ADPF 834/DF. 

Em 7 de maio, a Ministra despachou no sentido de adotar o rito do art. 10 da Lei n. 9.868/1999 e determinar 

sejam requisitadas, com urgência e prioridade, informações ao Ministro da Economia e ao Presidente do Ipea, 

a serem prestadas no prazo máximo e improrrogável de cinco dias. Na sequência, vista à Advocacia-Geral da 

União e à Procuradoria-Geral da República, sucessivamente, para manifestação, na forma da legislação vigente, 

no prazo máximo e prioritário de três dias cada qual (§ 1º do art. 10 da Lei n. 9.868/1999). 

No dia 10 de maio, os ofícios foram expedidos aos destinatários que constam no despacho exarado pela Ministra. 

Esse despacho demonstra que: (i) a Ministra aceitou dar prosseguimento com a ADPF, isto é, constatou a 

presença dos requisitos formais para uma Associação de âmbito nacional ajuizar uma ADPF; e (ii) a Ministra 

ordenou que a análise da liminar seja feita pelo rito do artigo 10 da Lei n. 9.868/1999, e não do artigo 12, isto é, 

Sua Excelência vai analisar o provimento cautelar (pedido liminar de suspensão dos atos) antes de se analisar o 

mérito da demanda, o que demonstra ser um caso relevante para o Tribunal. Caso a Ministra adotasse o rito do 

artigo 12, a ação seria julgada em 5 anos, sem, contudo, ter a análise da liminar. 

A resposta do Presidente do Ipea foi encaminhada por ofício ao STF em 24 de maio. Em despacho anexo da 

Procuradoria Federal junto ao Ipea, instruem-se informações que buscam deslegitimar a Afipea, mostrar a não 

admissibilidade da ADPF, negar a existência de cerceamento à liberdade de expressão, considerar equivocada a 

própria noção de liberdade de expressão conforme está na petição inicial – impondo, assim, limites à autonomia 

dos técnicos de planejamento e pesquisa do Ipea – etc. A diretoria da Afipea entende que essas alegações são 

infundadas, e elaborará resposta na forma do devido processo legal. 

2. Ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

A ação foi ajuizada em 20 de abril de 2021 e distribuída à relatoria do Ministro Nunes Marques. A ação tem o 

seguinte registro: ADI 6807/DF. 

Atualmente, o processo encontra-se no gabinete do Ministro Nunes Marques para despacho/decisão. 
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Atuação parlamentar em prol da liberdade de expressão dos servidores e das servidoras do Ipea 

A bancada do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) na Câmara dos Deputados elaborou um Projeto de Decreto 

Legislativo que pretende sustar os efeitos do Ofício Circular nº 01/2021/PRESI/IPEA. O Projeto de Decreto 

Legislativo (PDL), subscrito em 18 de março de 2021, tem fundamento no artigo 49, incisos V, X e XI, da 

Constituição Federal. 

Em sua justificativa, o PSOL apontou que o Ofício Circular nº 01 “afrontou o poder regulamentar concedido ao 

Poder Executivo, sendo absolutamente incompatível com os princípios reitores da Constituição Federal de 1988, 

especialmente em relação aos princípios de proteção e defesa da liberdade de expressão e de manifestação, 

cláusulas pétreas do sistema constitucional brasileiro”. O desrespeito à ordem constitucional caracteriza 

“exorbitância do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa”, conforme art. 49, V da CF, cabendo 

assim ao Congresso Nacional, com fundamento na Constituição Federal, sustar a referida normativa. 

Em 22 de março de 2021, o PDL 123/2021 foi apresentado à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. No 

momento, está aguardando despacho do Presidente da Câmara dos Deputados. 

 

Discussão aberta da política de comunicação do Ipea e das respostas às tentativas de 

cerceamento da liberdade de expressão de servidores do Ipea 

A presente Nota pretende ser um documento de base para a discussão aprofundada do quadro aqui descrito, 

bem como para o acompanhamento das ações já iniciadas, em prol da liberdade de expressão dos servidores e 

das servidoras do Ipea. 

Uma reunião aberta será realizada com essas finalidades, no dia 16 de junho de 2021, das 17h30min às 

19h30min. Como tem sido a prática recente, durante a pandemia da Covid-19, os eventos da Afipea têm sido 

realizados por videoconferência, por meio da plataforma Zoom. 

Convidamos os servidores e as servidoras do Ipea a participarem desta reunião! 
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Ofício da Afipea Sobre a Política de  
Comunicação do IPEA: 
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Ofício Resposta do IPEA: 
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CAPÍTULO 03: CONCURSOS E CARREIRAS 

Carreiras, Cargos e Concursos no IPEA. (Nota Pública) 

Por Afipea – Associação de Funcionários do Ipea 

1. Introdução: riscos institucionais ao Ipea. 

No contexto da Reforma Administrativa em tramitação no Congresso Nacional (PEC 32/2020), e de outros itens 

já em implementação pelo governo Bolsonaro/Guedes, há medidas que podem colocar em risco a existência e a 

atuação do Ipea. As medidas apontam para uma mudança estrutural de tal monta, que significará não só uma 

redução da estrutura física e de recursos humanos, mas também um empobrecimento de escala e escopo em 

suas áreas de atuação e uma diminuição da sua capacidade e autonomia para realizar as atividades de pesquisa 

e planejamento, assessoramento e capacitação, tão relevantes para a elaboração e a avaliação de políticas 

públicas. 

Por esta razão, esta Nota se destina a alertar a sociedade brasileira, e os próprios servidores e “consumidores” 

dos trabalhos do Ipea, acerca dos riscos reais que corre a instituição. Eles são diversos, e provém de várias 

frentes, notadamente: 

• Reforma Trabalhista, que permite a terceirização irrestrita (e correspondente precarização), 

inclusive das atividades finalísticas do órgão. 

• Reforma Previdenciária, que pune os atuais e futuros servidores com mais tempo e valores de 

contribuição, além de valores menores de aposentadorias e pensões. 

• Reforma Administrativa, que prevê ou já vem praticando: 

o A extinção de cargos e carreiras: o Decreto 10.185/2019 colocou em extinção o cargo de 

Analista de Sistemas (AN) do Ipea. 

o O rebaixamento remuneratório: não reposição da inflação, não reajuste das tabelas de cálculo 

do IRPF, aumento das alíquotas do RPPS, provável aplicação de alíquotas extraordinárias no 

RPPS em função do déficit atuarial contratado, provável redução de até 25% dos salários se 

aprovada a PEC 188/2019. 

o A proibição de progressão funcional e severas restrições de novos concursos, o que, por si só, 

já estabelece um horizonte de no máximo 25 anos para que TODOS os atuais servidores do 

IPEA se aposentem pelas regras vigentes. 

o As novas e piores formas de contratação e remuneração que serão aplicadas a todos os órgãos 

da administração pública federal, caso avancem as propostas em curso, implicarão, 

inevitavelmente, ou na pura e simples extinção do Ipea e transferência de suas atribuições a 

outros órgãos ou instâncias governamentais remanescentes, ou na sua transformação em OS 

(Organização Social) ou entidade similar, valendo-se de formas de contratação temporária 
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e/ou por projetos autofinanciáveis.1 Isso será, evidentemente, tudo menos o Ipea que se fez 

relevante durante 57 anos e o primeiro no ranking de think tanks governamentais latino-

americanos em 2019. 

o A redução da quantidade de bolsistas e estagiários. Além de reduzir a força de trabalho do 

Ipea, diminui o papel social e acadêmico do estágio, que é o de treinar estudantes e prepará-

los para o mercado de trabalho. 

o A nova e pior prática de capacitação implementada pelo Decreto nº 9.991/2019, e os novos e 

piores critérios de avaliação por desempenho (os quais vão operar segundo a lógica do “vigiar 

e punir”) para fins de demissão (inclusive do estoque atual de servidores ativos) já 

representam desestímulo profissional e fonte de instabilidade e adoecimento pessoal para 

grande número de servidores, resultando em diminuição – ao invés de aumento – das 

capacidades institucionais e laborais, mormente em organizações de escolarização e 

desempenho elevados como o Ipea. 

o As medidas de cerceamento às entidades representativas (sindicatos e associações) como a 

Afipea-Sindical, dificultando, ou quase inviabilizando, qualquer tipo de ação coletiva, busca 

por direitos, democracia e desenvolvimento no Brasil. 

Importante frisar que o Ipea já vive atualmente um verdadeiro apagão de servidores públicos, tanto em suas 

áreas de pesquisa, assessoramento e capacitação (Técnicos de Planejamento e Pesquisa), como principalmente 

em suas áreas administrativas (informática, recursos humanos, biblioteca, livraria, orçamento, assessoria de 

comunicação, gestão interna etc.). 

Desde 1995, os concursos vêm sendo realizados de modo intermitente e claramente insuficiente para a garantia 

de um fluxo adequado de novos servidores. O órgão tem atualmente 348 servidores e 647 cargos vagos, um 

déficit de 65%. O último concurso foi realizado há 13 anos. Naquela ocasião, o concurso de 2008 elevou o número 

de servidores de 547 para 632, mas desde 2014 a situação vem se deteriorando e já está pior que a identificada 

antes daquele concurso. 

Outro problema é o envelhecimento: a média de idade é de 52 anos e 23% dos servidores já recebem Abono de 

Permanência, isto é, já têm o direito reconhecido de se aposentarem. Segundo estimativas nossas, a previsão é 

do Ipea logo contar com força de trabalho de pouco mais de 200 servidores, o que representa uma perda de 

aproximadamente dois terços do que se tinha no início da atual década. E, caso seja mantida a proibição de 

novos concursos, em poucas décadas caminharemos para a extinção por inanição completa do órgão. 

Ainda em relação às carreiras do Ipea, é importante mencionar que, desde a MP 440/2008, dos quatro cargos 

de nível superior do quadro de servidores do IPEA, apenas o de Técnico de Planejamento e Pesquisa (TPP) foi 

estruturado em carreira e passou a ter regime remuneratório por subsídio. Os demais cargos de nível superior 

da instituição (Técnico de Desenvolvimento e Administração, Analista de Sistemas e Assessor Especializado) 

ficaram de fora da carreira e, desde então, recebem remunerações inferiores à do cargo de TPP. Também foram 

excluídos os cargos de nível médio (Auxiliar Técnico e Auxiliar Administrativo), tendo inclusive recebido 

 
1 Lembre-se que pela Medida Provisória 922/2020, o poder público já ficara autorizado a contratar por regime temporário de trabalho, 

em diversas áreas, incluindo pesquisadores, professores, profissionais de saúde, nacional ou estrangeiro, e pessoal da área tecnológica 

(leia-se automação e digitalização de serviços públicos) ao longo de todo o mandato, contrariando princípios elementares da 

Administração Pública até então consagrados e conduzindo o país ao mesmo formato (patrimonial-oligárquico) de contratação que 

vigorava antes do DASP criado em 1937. 



 

26 
 

tratamento diverso daquele concedido aos cargos de nível médio das demais carreiras do Ciclo de Gestão, da 

CVM e da Susep. 

E recentemente, para piorar a situação, o Decreto 10.185/2019 colocou em extinção cargos vagos de Assessor 

Especializado (AS) e Auxiliar Técnico (AT). No caso do cargo de Analista de Sistemas (AN), também aqueles que 

vierem a vagar. Esse Decreto congela e reduz o provimento de cargos públicos, com isso a prestação de serviços 

da União será consideravelmente afetada ou piorada com a terceirização. No caso do Ipea, estão extinguindo 

cargos administrativos cujas funções estão sendo crescentemente assumidas por terceirizados e bolsistas, 

gerando situações de precarização no nível intermediário do órgão, aumento da rotatividade, nenhum incentivo 

ao aprendizado ou à transmissão de conhecimentos entre áreas e gerações de funcionários, baixa densidade 

técnica e nenhuma perspectiva associativa ou sindical para a defesa de interesses coletivos. Em suma: a mera 

extinção desses cargos põe em risco o funcionamento adequado do IPEA, pois vai torná-lo dependente de cargos 

alheios aos do Instituto, para suprir necessidades cotidianas que são permanentes ao órgão.2 

 

2. Nefastas implicações da PEC 32/2020 sobre o tema das carreiras públicas. 

O tema das carreiras públicas e cargos típicos de Estado está entre os mais importantes no debate corrente 

sobre a reforma administrativa, embora seja um dos mais mal compreendidos e mal tratados pelas pessoas e 

organizações envolvidas com o assunto. Seja por causa da imensa insegurança jurídica e fragilidade de 

fundamentos e argumentos ensejada pela PEC 32/2020,3 seja em função da precariedade do debate público 

sobre tema tão relevante ao futuro do país, o fato é que nunca antes se disse tanta estultice e com tão baixa 

fundamentação teórica, histórica, empírica etc. acerca das carreiras e cargos públicos na realidade brasileira. 

Em vista disso, esta nota representa um esforço inicial para avançarmos rumo a uma proposta que visa superar 

o anacronismo dos conceitos e modernizar o Estado, vale dizer, otimizando sua atuação no sentido de ampliar 

e qualificar a oferta de serviços públicos e a sua gestão, mormente em relação ao Ipea e sua posição institucional 

dentro do aparato governamental brasileiro. 

No que tange ao tema das carreiras e cargos públicos, a PEC 32/2020 prevê o fim do RJU para novos 

ingressantes, com o que – supõe-se – todos os atuais servidores passarão a pertencer a cargos e carreiras em 

extinção.4 Desta feita, a estabilidade (desde sempre, relativa) estaria preservada apenas àqueles novos 

servidores que ingressarem nos chamados cargos típicos de Estado, os quais tampouco estão definidos na PEC, 

reforçando a ideia de que esse conceito já está, em si mesmo, ultrapassado. Afinal, o que seria mais típico de 

 
2 Cabe lembrar que em janeiro de 2018, houve ameaça semelhante com o Decreto nº 9262, que extinguiu os cargos de Secretária, 

Assessor Especializado, Técnico Especializado, Médico, Auxiliar Administrativo e Auxiliar Técnico. A Afipea reagiu e, com o apoio da 

direção do Ipea, conseguiu reverter a extinção dos cargos, com exceção do cargo de Secretária. 

3 A esse respeito, ver Parte 1 (Críticas à Reforma Administrativa do Governo Federal), particularmente seus capítulos 1 e 2, do livro 

publicado pelo Fonacate, Rumo ao Estado Necessário: críticas à proposta de governo para a reforma administrativa e alternativas para 

um Brasil republicano, democrático e desenvolvido. (Marques, R. e Cardoso Jr., J. C., orgs., Brasília: Fonacate, 2021). Disponível em: 

https://fonacate.org.br/wpcontent/uploads/2021/03/Livro-Fonacate-2021-V8.pdf 

4 Dizemos “supõe-se” porque na prática não mais haverá contratações nos mesmos moldes para as atuais carreiras e cargos públicos. 

Deste modo, ainda que o texto final da PEC 32/2020, se aprovado, não coloque explicitamente em extinção os atuais cargos e carreiras, 

essas estarão extintas quando os últimos servidores nelas investidas se aposentar. Ou seja, superada a atual unicidade de regimes, 

haverá na mesma carreira servidores com e sem estabilidade, ainda que subordinados ao mesmo regime jurídico. Exceto quanto à 

estabilidade, as demais regras do novo (e pior) regime jurídico de pessoal serão as mesmas. Segundo a proposta da PEC 32/2020 para o 

Art. 39-A, haveria apenas um único regime jurídico, que compreenderá todos os 5 novos tipos de vínculo. Essa confusão decorre da total 

ausência de qualidade técnica dessa PEC. 
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Estado no atual contexto pandêmico que as carreiras das áreas de saúde, assistência social, educação e meio-

ambiente? 

Ao propor a extinção do RJU, criam-se cinco novas formas de contratação, a saber: cargo típico de Estado; 

contrato de experiência; contrato por prazo determinado; vínculo por prazo indeterminado sem estabilidade; 

cargo de liderança e assessoramento. Com isso, a reforma amplia as possibilidades de contratação temporária,5 

precarizando-se os processos de seleção/demissão e inviabilizando, na prática, trilhas de capacitação e 

profissionalização da burocracia pública. Fica claro o intuito de ampliar o uso de contratos temporários de forma 

irrestrita (PEC 32, Art. 39-A) e fazer com que funções de confiança e cargos em comissão, doravante renomeados 

para cargos de liderança e assessoramento, possam ser exercidos integralmente por não servidores (PEC 32, 

Art. 37), revertendo, neste particular, processo até então em curso de profissionalização no que tange à ocupação 

desses cargos de livre provimento, já que a maior parte dos mesmos deveria ser ocupado apenas por servidores 

estáveis em cada caso concreto. 

É nesse contexto de alta complexidade e indefinições que se pretende contrapor a frágil (poder-se-ia dizer: 

nefasta) proposta governamental para a transformação do Estado brasileiro, como se rápido e fácil fosse obter 

melhorias de desempenho institucional do setor público com reformas de cunho autoritário, fiscalista e 

privatista que caracterizam a PEC 32/2020. Em outras palavras: a proposta do governo Bolsonaro/Guedes, 

com o pretexto de aperfeiçoar o funcionamento do Estado, na verdade, coloca em xeque a sustentabilidade e a 

direcionalidade dos avanços recentemente alcançados pelo país, ao basear-se em premissas e diagnósticos 

equivocados acerca da situação fiscal e administrativa do Estado, o que o leva à demonização dos servidores 

públicos e à exaltação infundada e inconsequente acerca das irreais virtudes do mundo privado sobre o público. 

Aliada ao teto de gastos (Emenda Constitucional nº 95/2016), à extinção de vários dos conselhos de políticas 

públicas e de direitos (Decreto nº 9.759/2019), ao desmantelamento do planejamento plurianual federal (PEC 

188/2019) e à ameaça de privatização e extinção de várias organizações e carreiras públicas (PEC 32/2020), 

conforma-se um cenário em que a vulnerabilidade institucional tende a aumentar substancialmente, 

comprometendo, no limite, a atuação do Estado em diversas áreas estratégicas, com destaque para todas aquelas 

de atendimento social direto à população.6 

Desta forma, com o fim da estabilidade funcional dos servidores nos respectivos cargos públicos, exacerbar-se-

ão problemas notórios de assédio moral, sexual e institucional contra funcionários(as) e organizações, riscos de 

fragmentação e descontinuidade das políticas públicas de caráter permanente e aumento da incerteza da 

população e dos empresários com relação à qualidade, tempestividade e cobertura social e territorial das 

entregas de bens e serviços por parte do Estado. 

 

 

 
5 Segundo previsão expressa do art. 39-A, § 2°: “Os servidores públicos com o vínculo de que trata o inciso II do caput serão admitidos 

na forma da lei para atender a: I - necessidade temporária decorrente de calamidade, de emergência, de paralisação de atividades 

essenciais ou de acúmulo transitório de serviço; II - atividades, projetos ou necessidades de caráter temporário ou sazonal, com indicação 

expressa da duração dos contratos; e III - atividades ou procedimentos sob demanda.” Decorre, ainda, do proposto para o art. 37, §8, 

que passa a permitir nova hipótese de contrato temporário anômalo, vinculado a contratos de gestão: “IV - a possibilidade de 

contratação, mediante processo seletivo simplificado, de pessoal com vínculo por prazo determinado, com recursos próprios de custeio.” 

6 Sobre a relação entre os temas da austeridade fiscal e o da vulnerabilidade institucional, incluindo exemplos recentes concretos, ver o 

livro Desmonte do Estado e Subdesenvolvimento: riscos e desafios para as organizações e as políticas públicas federais (Afipea-Sindical, 

2019), especialmente o prefácio “Reformas ou Austericídio? A economia discursiva do corte de gastos”, assinado por Bruno Moretti, e 

o posfácio “Da vulnerabilidade institucional à institucionalização das vulnerabilidades”, assinado por Tatiana Sandim. 
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3. Estado atual de indefinições e preconceitos acerca das carreiras públicas. 

De acordo com os advogados João Pereira Monteiro Neto e Vitor Candido Soares, “a expressão ‘Carreira Típica 

de Estado’, embora de uso corrente, tem sua origem e fundamentos pouco abordados, o que lhe pode 

embaraçar a exata compreensão conceitual.”7 

Pela CF-1988 (Art. 37), sabe-se que funções públicas se referem a um conjunto (indefinido) de atribuições e 

responsabilidades legais imputadas aos servidores efetivos ou temporários. Em outro trecho da mesma CF-1988 

(Art. 247), procura-se correlacionar o termo carreiras típicas de Estado a determinadas atividades exclusivas de 

Estado, expressão esta decorrente da EC. 19/1998, a reforma liberal-gerencialista aprovada naquele ano no 

âmbito da então reforma do aparelho de Estado do governo FHC. Esta, como se sabe, foi formulada e 

implementada em um contexto histórico de predomínio de uma visão ideológica neoliberal negativista e 

reducionista acerca do peso e papel do Estado em suas relações com os domínios econômico e social do país. 

Dizemos isso para enfatizar a ideia de que os conceitos de carreiras típicas, atividades exclusivas e Estado 

mínimo possuem, evidentemente, forte correlação entre si. 

As tais atividades exclusivas de Estado, por sua vez, encontram alguma fundamentação jurídica nos marcos da 

Lei nº 6.185/1974, como sendo aquelas "atividades inerentes ao Estado como Poder Público sem 

correspondência no setor privado", a saber:8 

“Art. 2º Para as atividades inerentes ao Estado como Poder Público sem correspondência no setor 

privado, compreendidas nas áreas de Segurança Pública, Diplomacia, Tributação, Arrecadação e 

Fiscalização de Tributos Federais e Contribuições Previdenciárias, Procurador da Fazenda Nacional, 

Controle Interno, e no Ministério Público, só se nomearão servidores cujos deveres, direitos e 

obrigações sejam os definidos em Estatuto próprio, na forma do art. 109 da Constituição Federal. 

(Redação dada pela Lei nº 6.856, de 1980)” 

Daí se compreende que na exposição de motivos da EC. 19/1998, afirme-se que “os servidores que desenvolvam 

atividades exclusivas de Estado, conforme vierem a ser definidas pela legislação, devem receber tratamento 

singular inclusive quanto aos pressupostos para a perda do cargo público” (cf. Neto e Soares, op. cit). 

Ressaltam, Neto e Soares, que: 

“Não obstante, até hoje, a norma legal remetida pelo art. 247 da Constituição Federal, que definiria 

textualmente as denominadas "atividades exclusivas de Estado", ainda não foi editada pelo 

Congresso Nacional. O projeto de lei (PL) 3.351/12 (arquivado), com esse escopo, propunha a 

seguinte definição (art. 2º): 

Art. 2º São consideradas atividades exclusivas de Estado: 

I - no âmbito do Poder Legislativo, as relacionadas à atividade-fim de produção e consultoria 

legislativa; 

II - as relacionadas à atividade-fim dos Tribunais e Conselhos de Contas; 

 
7 Ver o texto de ambos os autores citados em: https://www.migalhas.com.br/depeso/323613/carreiras-tipicas-deestado: Carreiras 

Típicas de Estado: por uma proposta conceitual, publicado em 03 de abril de 2020. Ver também, sobre o mesmo tema, Marcelo Dias 

Ferreira, Carreiras Típicas de Estado: profissionalização no serviço público e formação do núcleo estratégico. Disponível em: 

https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direitoadministrativo/carreiras-tipicas-do-estado-profissionalizacao-do-servico-publico-e-

formacao-do-nucleoestrategico/ , publicado em 31 de agosto de 2020. 

8 A bem da verdade, o desenvolvimento desses conceitos é mais antigo na história da administração pública brasileira. Luiz Alberto dos 

Santos (2020), num trabalho de fôlego intitulado Diretrizes para o Sistema de Carreiras no Serviço Público Federal, remonta aos anos da 

década de 1930 as suas origens. 
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III - no âmbito do Poder Judiciário, as exercidas pelos integrantes das carreiras jurídicas de 

magistrado e as relacionadas à atividade-fim dos tribunais; 

IV - no âmbito das funções essenciais à justiça, as exercidas pelos membros do Ministério Público, 

da Advocacia Pública e da Defensoria Pública, e as relacionadas às suas atividades-fim; e 

V - no âmbito do Poder Executivo, as exercidas pelos militares, policiais federais, policiais 

rodoviários e ferroviários federais, policiais civis, guardas municipais, membros da carreira 

diplomática e fiscais de tributos, e as relacionadas às atividades-fim de fiscalização e arrecadação 

tributária, previdenciária e do trabalho, controle interno, planejamento e orçamento, gestão 

governamental, comércio exterior, política monetária nacional, supervisão do sistema financeiro 

nacional e oficiais de inteligência.” 

Tal proposta se aproxima da que o Fonacate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado) 

defende como tal, previstas no artigo 247 da Constituição Federal e no artigo 4º, inciso III, da Lei nº 11.079, de 

2004, a saber: 

“As carreiras consideradas típicas de Estado seriam as relacionadas às atividades de Fiscalização 

Agropecuária, Tributária e de Relações de Trabalho; Arrecadação, Finanças e Controle; Gestão 

Pública; Comércio Exterior; Segurança Pública; Diplomacia; Advocacia Pública e Defensoria 

Pública; Regulação; Política Monetária; Inteligência de Estado; Planejamento e Orçamento 

Federal; Magistratura e Ministério Público.” 

Como afirmam Neto e Soares (op. cit.): 

“Costuma-se mencionar que os agentes públicos integrantes de carreiras típicas de Estado 

desempenham atividades relativas à ‘essência’ do poder estatal, mas na realidade, sendo essa noção 

demasiadamente aberta ou subjetiva, os aspectos que melhor definem os respectivos cargos são o 

tipo de vínculo e a finalidade do múnus público. Em outras palavras, caso as atividades 

exercidas pelos servidores públicos integrantes de carreiras típicas de Estado fossem 

realizadas por agentes privados, haveria o desvirtuamento das próprias atividades, 

que deixariam de atender às finalidades públicas visadas. Eis o critério fundamental para 

distinguir uma atividade típica de Estado de uma atividade não exclusivamente estatal.” 

Concordando com os autores citados, mas indo além, é possível alargar o espectro de funções públicas 

consideradas essenciais, típicas ou exclusivas de Estado. Ao fazer isso, consideramos 

institucionalmente necessárias ao desenvolvimento nacional e ao bom funcionamento da máquina pública, 

todas as atividades estratégicas finalísticas que permitam a implementação das políticas 

públicas indicadas na Constituição Federal de 1988, bem como todas as atividades transversais 

estruturantes dos macroprocessos administrativos correlatos ao funcionamento constitucional 

adequado dos Poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário).9 Desde logo, ambos os 

conjuntos de atividades devem estar em plena sintonia com os objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil, contidos no seu Art. 3º, e que nunca é demais relembrar: “... i) construir uma sociedade livre, justa e 

solidária; ii) garantir o desenvolvimento nacional; iii) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

 
9 É claro que a diferença é tênue entre ambos os tipos de carreiras, e não fazem diferença quanto aos atributos considerados essenciais 

em ambos os casos para o bom desempenho individual e agregado das mesmas. Já com relação ao contingente de trabalhadores de 

apoio propriamente administrativo e outras correlatas, cujas funções são permanentes, mas vem sendo terceirizadas pela administração 

pública, com relação a essas, deveriam seguir sendo contratadas diretamente pelo poder público, mas sob guarida não do RJU e sim da 

CLT. Essas são as atividades que possuem mais chances de serem substituídas ao longo do tempo por novas tecnologias de informação, 

comunicação, governo digital etc., e não as funções públicas finalísticas ou estruturantes, que seguirão sendo de tipo “trabalho humano 

intensivas”. 
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desigualdades sociais e regionais; iv) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação.” 

Desta maneira, ao mesmo tempo em que se supera a indefinição jurídico-conceitual acerca dos 

termos “essencial”, “típico” ou “exclusivo” de Estado, caminha-se para uma definição mais 

ampla e bem fundamentada, que condiz com a natureza inescapavelmente pública (vale dizer: 

universal, integral e gratuita) da ação estatal, a única que realmente justifica (tecnicamente) e 

legitima (politicamente) sua razão de ser e de agir. Ainda mais em contexto de dominância do 

modo de produção, acumulação e exclusão capitalista, que é, sabidamente, incapaz de 

promover, sem a presença e atuação de um Estado republicano e democrático de direito, tal qual 

o sugerido pela CF-1988, os objetivos fundamentais acima enunciados. 

São essas características apontadas acima que justificam e legitimam a proposta desta nota, em torno de uma 

visão alternativa (progressista e contemporânea) acerca do tema das carreiras públicas para o desenvolvimento 

nacional, em contraposição à forma liberal-gerencialista anacrônica com a qual tal assunto vem sendo imposto 

pela PEC 32/2020. Para sintetizar essas ideias iniciais sobre o tema, remetemos o leitor para a figura 1, onde as 

partes dos triângulos representam o tamanho relativo de cada componente da burocracia pública em cada um 

dos dois modelos ali representados. 

 

Figura 1: Visão progressista e contemporânea versus anacrônica sobre Carreiras Públicas. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

Já o quadro 1 aponta vícios e problemas da PEC 32/2020, à luz da visão liberal-gerencialista e anacrônica de 

Estado que a caracteriza. 
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Quadro 1: Visão liberal-gerencialista sobre carreiras públicas, vícios e problemas da PEC 

32/2020. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

Por sua vez, na figura 2, apresentamos os fundamentos e atributos da ocupação que consideramos necessários 

para o bom desempenho institucional agregado do setor público. 

 

Figura 2: Visão Progressista e Contemporânea sobre Carreiras Públicas para o 

Desenvolvimento. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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O quadro 2 evidencia implicações positivas para a administração e políticas públicas, a partir de uma visão 

progressista e contemporânea de Estado com a qual trabalhamos. 

 

Quadro 2: Visão progressista e contemporânea sobre carreiras públicas e implicações positivas 

para a administração e as políticas públicas. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

Desta maneira, o aumento de produtividade e a melhoria de desempenho institucional agregado do setor público 

será resultado desse trabalho – necessário e permanente – de profissionalização da burocracia pública ao longo 

do tempo. Por isso, uma verdadeira política nacional de recursos humanos no setor público deve ser capaz de 

promover e incentivar a profissionalização da burocracia pública a partir do conceito de ciclo laboral no setor 

público, algo que envolve as seguintes etapas interligadas organicamente: i) seleção; ii) capacitação; iii) 

alocação; iv) remuneração; v) progressão; vi) aposentação.10 

Em síntese, as evidências disponíveis demonstram a relevância das organizações e carreiras públicas para 

qualquer projeto de desenvolvimento que ainda se almeje ao Brasil neste século XXI. Desmontar tais 

capacidades em nome de um fundamentalismo liberal vai, ao mesmo tempo, destruir o potencial transformador 

que a sociedade brasileira construiu por meio do Estado ao longo de mais de cem anos de República, como 

comprometer as chances de emancipação e desenvolvimento social de sua população – sobretudo a mais 

 
10 Sobre o tema, ver Queiroz e Santos (Fonacate, 2020), O Ciclo Laboral no Setor Público Brasileiro. Ademais, atentar para fatores que 

realmente garantem ganhos de produtividade e de desempenho institucional no Setor Público: i) ambiente de trabalho; ii) incentivos 

não pecuniários e técnicas organizacionais; iii) trilhas de capacitação permanente; iv) critérios para avaliação e progressão funcional; v) 

remuneração adequada e previsível; vi) critérios justos para demissão; vii) condições de realização dinâmica e retroalimentação sistêmica 

entre as dimensões citadas. 
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vulnerável – justamente num contexto econômico (nacional e internacional) marcado por enorme 

complexificação e exclusão, frente às quais soluções aparentemente rápidas e fáceis se mostram, de saída, 

fadadas ao fracasso. 

 

4. O Caso do Ipea. 

 

4.1 O PL 6788/2017 

As propostas da Afipea-Sindical inseridas no PL 6788/2017, já aprovadas no âmbito da CTASP (Comissão de 

Trabalho, Administração e Serviço Público), visam corrigir distorções no que se refere ao Plano de Cargos e 

Carreiras do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, que a Lei 11.890/2008 introduziu na estrutura 

de recursos humanos do instituto. 

Ainda tramitando na CFT (Comissão de Finanças e Tributação) da Câmara dos Deputados, sob relatoria do Dep. 

Gilberto Nascimento (PSC/SP), recebeu apoio explícito quanto ao mérito de que trata, especialmente no que se 

refere à situação do IPEA, pois a solução proposta atende a pleito racional e justo dos seus servidores, sendo que 

os quantitativos envolvidos, tanto em número de servidores, quanto em termos das implicações orçamentário-

financeiras, são modestos. 

Para recuperar rapidamente o histórico do caso, veja-se que na MP 440/2008 (posteriormente convertida na 

Lei 11.890/2008 que veio a criar e disciplinar a carreira de Técnico de Planejamento e Pesquisa – TPP – do 

IPEA), dos quatro cargos de nível superior do quadro de servidores, apenas o de Técnico de Planejamento e 

Pesquisa (TPP) foi estruturado em carreira e passou a ter regime remuneratório por subsídio. Os demais cargos 

de nível superior do instituto (Técnico de Desenvolvimento e Administração – TDA, Analista de Sistemas – AS 

e Assessor Especializado – AE) ficaram de fora desse enquadramento e, desde então, recebem remunerações 

inferiores à do cargo de TPP, além de conviverem com incertezas e fragilidades relativamente ao futuro e 

desempenho de suas funções. Também foram excluídos do tratamento concedido aos TPP os cargos de nível 

médio do instituto (Auxiliar Técnico – AT e Auxiliar Administrativo – AA), tendo esses, inclusive, recebido 

tratamento diverso dos cargos de nível médio das demais carreiras do Ciclo de Gestão, da CVM e da Susep. 

Tais anomalias internas podem vir a ser resolvidas se e quando o PL 6788/2017 for aprovado nos termos 

vigentes em que trata do IPEA. Para tanto, Afipea-Sindical trabalha e luta para que sejam observados os 

seguintes aspectos relativamente à tramitação em curso:11 

• Que seja incorporada pela CFT a proposta de Emenda Saneadora que permite a implementação dos 

artigos 75 e 76 do substitutivo ao PL 6788/2017 adotado pela CTASP quando cumpridos os requisitos 

do art. 169 da Constituição Federal. Com isso, resolver-se-ia a questão do enquadramento dos cargos 

acima citados, doravante em carreiras específicas dentro do IPEA, ao mesmo tempo que o impacto 

orçamentário-financeiro advindo do mesmo ficaria postergado para um momento futuro no qual haja 

dotação orçamentária específica para sua implementação efetiva; 

• Que seja aprovado pela CFT o texto substitutivo ao PL 6788/2017 adotado pela CTASP; 

 
11 Aos interessados no detalhamento da situação que motiva este pleito, bem como nos impactos financeiros decorrentes das alterações 

relacionadas aos cargos do IPEA na Lei 11.890, sugerimos a leitura da Nota Técnica da AFIPEA aos membros da Comissão de Finanças e 

Tributação da Câmara dos Deputados sobre o Projeto de Lei 6.788 de 2017, disponível no endereço eletrônico 

https://afipeasindical.org.br/pl6788/ 
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• Que sejam realizadas e incorporadas pela CFT as correções técnicas necessárias às nomenclaturas de 

cargos do IPEA que estão erradas na redação do substitutivo adotado pela CTASP. 

É importante frisar que a proposta da Afipea-Sindical contida no PL 6788/2017 está em sintonia com propostas 

(ainda em construção) para o tema das carreiras e cargos da administração pública federal brasileira, em 

discussão no âmbito do Ministério da Economia (ME), na medida em que a nossa proposta de redesenho 

promove a racionalização e a formalização da estrutura organizacional interna do IPEA, ao mesmo tempo em 

que sugere postergar para momento fiscal mais consistente no futuro a implementação efetiva dos respectivos 

impactos orçamentário-financeiros ali previstos. 

Não obstante tal convergência de interesses entre a proposta da Afipea-Sindical e a possível proposta do 

Ministério da Economia, é de suma importância que os servidores do Ipea tomem pé da situação e ajudem a 

Afipea-Sindical nas atividades de mobilização interna (junto aos colegas de trabalho direta e indiretamente 

interessados na aprovação do PL 6788/2017) e de sensibilização externa (junto aos parlamentares da CFT e 

também junto às instâncias do ME responsáveis pela proposta governamental para o tema). O mesmo vale para 

a atual Presidência e Direção do IPEA, para que não se desresponsabilizem da missão de seguir defendendo a 

aprovação do PL 6788/2017, tal como vinha sendo feito pelas gestões anteriores. 

 

4.2 A extinção de cargos 

Em 2019 foi publicado o Decreto nº 10.185, que extingue cargos vagos e que vierem a vagar. Os cargos do Ipea 

atingidos foram os de Analista de Sistemas (AN), Assessor Especializado (AS) e Auxiliar Técnico (AT). 

No caso do AN, tornam-se extintos os cargos vagos e que vierem a vagar, ou seja, nunca mais haverá concurso 

para estes cargos. Já para o AS e AT, serão declarados extintos apenas os cargos vagos, podendo haver reposição, 

limitados à quantidade atual de ativos. 

Não há impacto financeiro imediato com a extinção, no entanto a Afipea defende que os cargos não podem ser 

extintos pois cumprem importante papel institucional dentro do Ipea. A Afipea aceita discutir a aglutinação de 

cargos, que é a fusão de cargos que possuam o mesmo requisito de investidura, o mesmo patamar remuneratório 

e similaridade de atribuições, tal qual proposto pelo PL 6788 acima apresentado. Contudo, a mera extinção põe 

em risco o funcionamento adequado do Ipea, pois vai torná-lo dependente de outros cargos alheios ao do 

Instituto, para suprir suas necessidades permanentes. 

Há também o risco da perda de paridade para aqueles servidores aposentados ou que se aposentarem, que 

entraram no serviço público antes de 2003. Quando não houver mais nenhum servidor ativo no cargo, quebra-

se a referência para manter a paridade entre ativos e inativos. 

A exposição de motivos do Decreto não está publicado, mas a Afipea conseguiu uma cópia eletrônica por meio 

de um pedido conforme a Lei de Acesso à Informação. Na peça, não há referência ao cargo de Analista de 

Sistemas, pois o decreto extingue 27.611 cargos efetivos vagos e que vierem a vagar. No entanto, o cargo não 

poderia ser extinto porque não pode ser terceirizado, uma vez que envolve a gestão de TI, inclusive a da 

segurança dos serviços de TI, a qual não deve ser terceirizada em nenhuma organização. O cargo tampouco pode 

ser suprimido, pois é peça fundamental para a criação e disponibilização de recursos tecnológicos, de forma 

eficiente, para pesquisa aplicada e planejamento. 

Desde o início, a Afipea encaminhou diversos ofícios para a Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da 

Economia e para o presidente do Ipea, solicitando revisão desses atos e discussão sobre a estrutura 

organizacional e de cargos do órgão, mas não houve, até o momento, respostas adequadas de nenhuma das 

instâncias responsáveis pelo tema. 
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O Ipea jamais autorizou a extinção do cargo de Analistas de Sistemas, que foi feita à revelia do órgão. A Afipea 

teve acesso, também por meio de pedido LAI a toda a comunicação que envolveu o tema e, em nenhum momento 

houve anuência do Ipea. Foi a Secretaria de Governo Digital que indicou a extinção de cargos de Analistas de 

Sistemas em diversos órgãos, o que desrespeita a autonomia das autarquias e fundações públicas. 

Particularmente grave é a situação de fragilidade institucional que deriva da extinção do cargo de Analista de 

Sistemas (AN), pois não se faz transformação digital sem investimentos governamentais de monta. É algo que 

envolve processos de amadurecimento institucional; não é uma mudança passível de ser feita abruptamente, 

como um “choque de digitalização” via terceirização dessa atividade-fim. A Transformação Digital é um processo 

de evolução tecnológica que permite a migração de processos antes executados de forma manual, em papel ou 

em meio digital não sistematizado para sistemas automatizados, com o auxílio de computadores. 

Para tanto, o primeiro passo é definir uma estratégia que indique diretrizes e eixos de transformação digital. A 

última versão da Estratégia de Governança Digital disponível no site do governo abrange os anos de 2016 a 2019, 

12 ou seja, o atual governo simplesmente não tem uma estratégia em mãos!12 Voltando ao ponto: a 

transformação digital precisa de investimentos, e é exatamente o contrário o que está acontecendo neste 

governo. Em todo o mundo, o principal investimento em tecnologia da informação, que é basicamente serviço, 

é o investimento em capital humano. 

O governo atual não fez concurso para nenhum cargo da área de Tecnologia da Informação; 

O governo atual, seguindo a (de)forma administrativa já em curso antes da aprovação, fez concurso apenas para 

cargos temporários, nenhum para cargos permanentes. Para agravar a situação, o governo pôs em extinção 

cargos de Analistas de Sistemas em 10 diferentes órgãos, por meio do Decreto 10.185/19. Ademais, o governo 

fez diversas restrições à licença-capacitação, por meio do Decreto 9.991/19, limitando o treinamento de 

servidores. Alternativamente, poderíamos pensar que se trata da opção por “terceirizar tudo”. Poderíamos 

imaginar que o governo investiu na terceirização dos serviços de tecnologia, os quais não são considerados 

estratégicos e, portanto, poderiam ser encontrados no mercado. Muito pelo contrário, o governo fez diversas 

restrições à contratação de terceirizados. 

O primeiro item deste desmonte foi uma orientação de “Boas práticas, Orientações e Vedações para Contratação 

de Software”. Tal documento, que alega ter força normativa legal, proíbe o uso de serviços de Fábrica de Software 

para desenvolver sistema que não seja da área finalística, o que causa insegurança jurídica, pois nem sempre é 

fácil definir se um sistema serve ou não à área finalística. Na dúvida, o gestor que não quer correr riscos, não 

age. Outra peça do desmonte foi a Portaria 424/2019 do Ministério da Economia que suspendeu, para o ano de 

2019, a realização de novas contratações relacionadas a: i) serviços de consultoria; ii) treinamento e capacitação 

de servidores; iii) estágio remunerado; iv) mão de obra terceirizada; v) desenvolvimento de softwares e soluções 

de informática. 

Ou seja, o superministério da Economia, além de não fazer concurso, cortou consultorias, estagiários, proibiu 

contratação de mão de obra terceirizada, cortou todos os gastos com treinamento, desenvolvimento de softwares 

e soluções de informática. Um completo blecaute foi posto em cena. 

 
12 Em uma primeira análise, parece bem ousada a meta de digitalizar mil serviços no governo Bolsonaro. Alega-se que já foram 

digitalizados 500 serviços, mas analisando alguns casos, vemos que nem todos são realmente serviços digitalizados. Alguns são 

informações sobre os serviços do governo e muitos outros envolvem apenas o recebimento de formulários (papéis digitalizados) por 

interface digital. De modo que isso deve ser corretamente contabilizado como a digitalização de um único serviço: o protocolo. É 

tecnicamente incorreto e moralmente condenável contabilizar cada um dos serviços recebidos por protocolo eletrônico como um novo 

serviço digital. 
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Por fim, outras peças do desmonte em curso são as iniciativas que levam à privatização de Empresas Estatais de 

Tecnologia da Informação do governo: SERPRO (Decreto 10.206/20), DATAPREV (Decreto 10.199/20) e venda 

do que ainda restou da sociedade de economia mista Telebrás.13 Tudo somado, como consequências inevitáveis 

do descaso e desconhecimento do atual governo para com os problemas e desafios da área de Tecnologia da 

Informação, já houve alguns graves problemas, um dos mais críticos até o momento, no INSS. O responsável 

pelos sistemas de informação daquele órgão, hoje vinculado ao Ministério da Economia, é a DATAPREV, onde 

os empregados trabalham sob ameaça de demissão em massa e o assédio institucional transformou-se em fato 

dominante. São apenas as primeiras consequências do desmonte do Estado na área de Tecnologia da 

Informação. 

À primeira vista, o discurso do governo de usar a tecnologia para suprimir mão-de-obra, parece agradar a muitos 

e parece alinhado a discursos sobre a tal revolução digital. No entanto, vemos que se trata apenas de populismo 

digital. Em uma análise mais fria, pode-se falar em diversionismo como método de governo. Há uma enorme 

disparidade entre discurso e prática. O governo federal não contrata mais gente porque tem como política cortar 

toda e qualquer despesa. Mas se esquece de que o serviço público é feito por servidores públicos. Essa é a razão 

pela qual ainda há evolução em algumas áreas, não por causa do governo, mas porque ainda há servidores e 

gestores qualificados, que contam com apoio de terceirizados e estagiários esforçados e que também possuem 

compromisso público com o próprio Estado e a população. A tecnologia avança no mundo todo e isso acaba 

respingando no governo, ainda que sua alta cúpula não faça esforço real em absorvê-la. A transformação digital 

no governo ainda acontece, paulatinamente, nos departamentos de tecnologia da informação espalhados pelo 

Brasil. Mas ocorre apesar do governo, e não por causa dele. 

 

5. Considerações finais: o Ipea na encruzilhada. 

Ao longo de 2019, um GT formado por servidores do Ipea realizou um trabalho pormenorizado acerca da atual 

estrutura organizacional do órgão, buscando identificar inconsistências e aportar recomendações. Valendo-se 

da experiência internacional, buscou referências internacionais comparáveis ao Ipea, identificando-as no 

Instituto Holandês de Análise de Política Econômica (CPB) e no Instituto Coreano de Desenvolvimento (KDI). 

Este trabalho demonstrou a relevância de organizações públicas tais quais o Ipea, mas também apontou riscos 

institucionais graves. 

Atualmente, o Ipea encontra-se vinculado ao Ministério da Economia, e o governo federal – tanto por meio da 

administração direta, quanto da indireta – é o principal demandante de sua produção. No entanto, a produção 

do IPEA atinge um público múltiplo, que engloba também os governos subnacionais, instâncias de outros 

Poderes, mediante acordos ou termos de cooperação técnica, bem como setores universitários amplos da 

academia e da própria sociedade civil. Toda a produção institucional é amplamente divulgada por diversos 

canais, tanto sob a forma impressa – cada vez mais rara atualmente – quanto utilizando meios digitais, como o 

portal institucional na internet e as redes sociais. 

De acordo com o artigo 2º do seu Estatuto, em seu formato vigente (aprovado em 30 de novembro de 2016), o 

IPEA tem por finalidades “promover e realizar pesquisas e estudos sociais e econômicos e disseminar o 

conhecimento resultante, dar apoio técnico e institucional ao Governo na avaliação, formulação e 

 
13 Cabe lembrar que, para uma área que o governo considera estratégica, houve investimento em empresa estatal. Foi o caso da 

Emgepron, estatal da área militar que recebeu aporte de R$ 7,6 bilhões em dezembro de 2019. Também o caso de criação da NAV brasil, 

empresa que controlará o tráfego aéreo. 
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acompanhamento de políticas públicas, planos e programas de desenvolvimento e oferecer à sociedade 

elementos para o conhecimento e solução de problemas e dos desafios do desenvolvimento brasileiro.” 

O art. 3º do mesmo regulamento, por sua vez, estabelece-lhe as seguintes competências: “I – promover e 

realizar pesquisas destinadas ao conhecimento dos processos econômicos, sociais e de gestão pública 

brasileira; II - analisar e diagnosticar os problemas estruturais e conjunturais da economia e da sociedade 

brasileira; III - realizar estudos prospectivos de médio e longo prazo; IV - disponibilizar sistemas de 

informação e disseminar conhecimentos atinentes às suas áreas de competência, inclusive por meio de 

atividades de capacitação; V - fomentar e incentivar a pesquisa socioeconômica aplicada e o estudo e gestão 

das políticas públicas e de organizações públicas, visando o desenvolvimento brasileiro sustentável; e VI - 

realizar atividades de pesquisa, planejamento econômico e assessoria técnica ao Governo federal, a fim de 

contribuir para a avaliação e o monitoramento de políticas públicas e programas governamentais nas áreas 

de sua competência.” 

Todas essas competências encontram-se resumidas, de forma simplificada, na missão do Ipea, compromisso 

constante de seu planejamento institucional e amplamente divulgado ao público em geral: "Aprimorar as 

políticas públicas essenciais ao desenvolvimento brasileiro, por meio da produção e disseminação de 

conhecimentos e da assessoria ao Estado nas suas decisões estratégicas." Em resumo, o Ipea é um think tank 

do Estado brasileiro, que fornece suporte técnico e institucional às ações governamentais e disponibiliza para a 

sociedade resultados de pesquisas e estudos (ou seja, dissemina conhecimentos) voltados à avaliação, 

elaboração e aprimoramento de políticas públicas. 

A força de trabalho disponível para que o Ipea execute sua missão institucional é constituída de servidores 

públicos do quadro permanente, funcionários de empresas terceirizadas e bolsistas. Atualmente, segundo 

dados recentes, a nossa força de trabalho está composta por cerca de 697 pessoas. Desses, porém, apenas algo 

como 258 são servidores públicos, dos quais 226 do quadro permanente da instituição e 32 pertencentes a outras 

carreiras. Do total de servidores, 178 - correspondentes a Técnicos de Planejamento e Pesquisa, Especialistas 

em Políticas Públicas e Gestão Governamental (Gestores) e Analistas de Planejamento e Orçamento - atuam em 

atividades de pesquisa e assessoramento, e os demais 80 atuam em atividades administrativas. Outros 

componentes eventuais da força de trabalho do IPEA são bolsistas - contratados para participar de atividades 

de pesquisa e cujos números flutuam grandemente ao longo do tempo, de acordo com a necessidade de 

conhecimento especializado demandada no momento - e empregados de empresas terceirizadas, que 

atuam em atividades administrativas de natureza permanente. Somadas, essas duas categorias, que não 

possuem vínculo direto com o Ipea, totalizam aproximadamente 439 pessoas, ou 63% da força de trabalho, o 

que demonstra parte da fragilidade institucional do órgão. 

Cabe ressaltar que os números apresentados se referem apenas a servidores lotados nas sedes do IPEA, em 

Brasília, e também àqueles lotados na Unidade Descentralizada da instituição, no Rio de Janeiro. Os servidores 

afastados de suas funções no Ipea não estão contabilizados. Segundo o levantamento feito, é comum que 

diversas áreas tenham apenas um servidor público de carreira, além de poucos funcionários de empresas 

terceirizadas e bolsistas. Embora isso ocorra com mais frequência em áreas relacionadas a atividades 

administrativas, é algo que afeta, de modo direto, as atividades de pesquisa da instituição, não sendo incomum 

haver especialidades de pesquisa na casa que contem com apenas um pesquisador. 

De todo modo, no que diz respeito à estrutura organizacional atual, um resultado relevante constatado pelo GT 

é que predominou, de forma bastante ampla, a visão de que a estrutura organizacional do IPEA – sob a forma 

de diretorias temáticas e de desenvolvimento institucional, assessorias, etc.) é adequada e tem permitido à 

instituição tanto o bom atendimento das demandas que chegam, por diversas vias, quanto ao cumprimento de 
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sua missão institucional. Apesar de ser uma estrutura temática, esta apresenta abrangência e diversidade 

adequadas, além de refletir as diversas áreas governamentais. 

Foi destacada, também, a elevada capacidade do quadro técnico da instituição, o que contribui para a 

consecução dos objetivos. Mas com baixa interação e poucos produtos originados de cooperação entre diretorias, 

multidisciplinares (mantido o sonho de, em algum dia distante, alcançarmos a transdisciplinaridade). Desta 

feita, um dos principais gargalos organizacionais identificado está relacionado à necessidade de 

aperfeiçoamento da ciência de dados na Instituição. 

Uma solução seria a junção da ASTEC e da TI em uma única área, com status de diretoria, doravante responsável 

tanto pelos insumos necessários à ciência de dados no IPEA – hardware, software/tecnologias de análise de 

dados – quanto pelo pessoal capacitado para fazê-lo. Uma simples junção das equipes disponíveis nessas áreas, 

porém, não seria suficiente, sendo necessário aumentar o número de servidores qualificados na área. Isso 

porque, atualmente, o desenvolvimento e manutenção de bases de dados e sistemas de informação na casa vem 

sendo suprido por meio da contratação de bolsistas, que só podem permanecer no Ipea por, no máximo, três 

anos, o que gera descontinuidade e custos elevados de capacitação na transição entre equipes, afetando as 

atividades de manutenção e atualização dessas bases. Por outro lado, esse foi o caminho encontrado pelos 

núcleos de análises de dados para dispor de recursos humanos e ferramentas específicas ao atendimento das 

pesquisas realizadas na Casa. 

Para aperfeiçoamento da ciência de dados no Ipea, portanto, é necessário: i) Promover a fusão entre a ASTEC e 

TI em uma área de ciência de dados, com status de diretoria; ii) Investir em pessoal (novas aquisições, 

eventualmente com a retomada o processo de contratação de mão de obra terceirizada, capacitações); iii) 

Investir em equipamentos e ferramentas de análise, para utilizar novas tecnologias, métodos e técnicas de 

processamento dos dados; iv) Promover maior cooperação entre a nova área responsável pela ciência de dados 

e os núcleos de análises de dados, que deverão continuar existindo, dadas as especificidades de pesquisas 

realizadas nas diversas diretorias. 

Em suma, o processo de consulta revelou que há concordância da maioria da Casa sobre vários temas, entre eles: 

1) a estrutura de diretorias temáticas é adequada, mas apresenta desafios para a execução de projetos e 

atividades de assessoramento transversais; 2) há necessidade de promover uma reestruturação para aperfeiçoar 

a gestão de dados e informações, que é algo central para o desenvolvimento e análise de políticas públicas 

baseadas em evidência; 3) há necessidade de fortalecer a Presidência do Ipea, mediante a reorganização de suas 

áreas. Com isso, haveria um melhor assessoramento à Presidência, a quem cabe as decisões estratégicas da Casa. 

Tudo posto, o principal gargalo institucional do Ipea, portanto, é a ausência de uma política clara e sistemática 

de reposição de quadros próprios, tanto para as funções finalísticas como para as administrativas do órgão. A 

par disso, o estabelecimento de uma consciência e uma cultura de aprendizado e aperfeiçoamento institucional 

que redunde em melhores condições e ambientes de trabalho, bem como na criação de um ethos institucional 

próprio e adequado às características e especificidades de um instituto de planejamento, pesquisa, 

assessoramento e capacitação vinculado ao setor público federal e voltado à solução dos problemas brasileiros. 

Infelizmente, é preciso entender que está em curso um processo de enfraquecimento lento, gradual e seguro, 

haja vista as medidas recentes ou em tramitação pelo atual governo, as quais, sem diagnósticos claros nem 

diálogo franco, vão impondo à administração pública um verdadeiro apagão de cargos e de capacidade de 

atendimento, e à sociedade um verdadeiro apagão de serviços diretos e essenciais à população. Para barrar tal 

processo, oxalá a sociedade brasileira, consciente do perigo autoritário/totalitário em curso, possa rapidamente 

perceber a abrangência, a profundidade e a velocidade dessa agenda retrógrada para então se reorganizar 
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coletivamente e se reposicionar politicamente com vistas à recuperação das tendências históricas de construção 

da república, da democracia e do desenvolvimento no espaço nacional. 
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Ofício da Afipea Sobre Concursos e Carreiras do IPEA: 
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Ofício Resposta do IPEA: 
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CAPÍTULO 04: PESQUISA DE  
TELETRABALHO NO IPEA 

1ª Pesquisa Afipea Sobre Teletrabalho no IPEA: resultados 
e recomendações. 

PRINCIPAIS PONTOS 

• Há um apoio expressivo dos servidores/colaboradores ao programa de gestão: os 155 servidores que 

responderam a pesquisa, na média ponderada das respostas, consideram que o percentual máximo 

adequado de servidores em regime de teletrabalho parcial ou integral para o Ipea seria de 76%. 

• Na avaliação da maioria dos servidores/colaboradores, o Programa de gestão do Ipea deve incluir o 

regime de teletrabalho integral. Em média (ponderada), a participação máxima de servidores em 

teletrabalho integral apontada como adequada para a instituição encontra-se ao redor de 46%. 

• 41% gostariam de aderir ao teletrabalho na modalidade integral; 17%, na modalidade parcial de 32 horas 

semanais em teletrabalho e 14%, na modalidade parcial de 24 horas semanais em teletrabalho. 

• Esses resultados estão condicionados às características do espaço físico individual de trabalho, 

aumentando a adesão ao regime integral e àquele com maior número de horas em teletrabalho se não for 

garantido espaço em salas individuais. 

• Na visão de 86% dos respondentes, a adesão ao teletrabalho deve implicar mudanças no espaço físico 

individual de trabalho. Tais mudanças são apoiadas pela maioria inclusive no caso do regime de 

teletrabalho semipresencial. 

• A média ponderada de dias para convocação de quem está em teletrabalho seria de 2,5 dias úteis, o que 

afasta a ideia de que as pessoas querem morar longe das unidades físicas do Ipea. 

• Para a maioria respondentes, caso haja a necessidade de implantação de um processo de seleção de 

servidores/colaboradores para o teletrabalho, este deve ser baseado em uma combinação de atributos. 

Os critérios relevantes apontados com maior frequência pelos trabalhadores do Ipea foram 

características pessoais e a produtividade. 

 

RESULTADOS E RECOMENDAÇÕES 

Teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância, home office são as várias denominações para caracterizar a 

nova realidade laboral que se impôs com a pandemia a um largo espectro de atividades nos setores público e 

privado. Tudo indica que essa mudança continuará a pautar de forma dominante o processo de reorganização 

das condições e relações de trabalho no período vindouro. 

No setor público, há muitas incertezas quanto às formas concretas que o regime de trabalho irá adquirir. A IN 

65/ME de 30 de julho de 2020, que instituiu o chamado Programa de Gestão, autoriza uma flexibilidade para 

que secretarias e fundações, dentre elas o Ipea, estabeleçam as suas próprias normas, em respeito à natureza 
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das atividades principais do órgão e às especificidades que o caracterizam. Diante desse quadro, e considerando 

as incertezas e as demandas dos seus associados, a Afipea concluiu ser importante conduzir um mapeamento 

inicial dos interesses e visões dos trabalhadores do Ipea sobre o tema. 

A pesquisa que a Afipea realizou junto aos trabalhadores em atividade no Ipea (servidores do Ipea, outros 

servidores federais, bolsistas e terceirizados) teve sua realização dificultada pela negativa da diretoria em 

permitir uma divulgação mais ampla via e-mail institucional a que todos os trabalhadores do órgão têm acesso. 

Apesar dessa dificuldade, a mobilização conseguida pelos canais da Afipea e outros meios informais logrou uma 

participação elevada, gerando resultados bastante representativos, os quais permitem apontar o que o corpo 

funcional entende e defende quanto ao teletrabalho para a instituição. 

 

Tabela 1: Número de respostas total, de servidores do Ipea e de colaboradores, bolsistas e outros 

funcionários, e cobertura da pesquisa entre os servidores ativos do Ipea, por unidade 

administrativa interna. 

 

Fonte: Pesquisa Teletrabalho, Afipea-Sindical, 2020. 

 

Com relação à participação máxima dos servidores/colaboradores em Teletrabalho considerada adequada 

institucionalmente para o IPEA, verifica-se um amplo apoio ao programa de gestão, com mais de ¾ dos 

respondentes propondo percentuais entre 70% e 100% de servidores/colaboradores em teletrabalho, e somente 

6% defendendo o limite de 30% (Tabela 2). Somente 1 pessoa respondeu que não considera o teletrabalho 

adequado. A média ponderada sugere que seja permitido que até 76% dos servidores/colaboradores do 

Ipea possam aderir ao teletrabalho. 

Além disso, a pesquisa mostrou que a possibilidade de adoção do teletrabalho integral é vista como apropriada 

para a gestão para o Ipea. Como pode ser notado pela Tabela 2, 55% dos respondentes apoiam que a casa tenha 

até 50% ou mais de seus servidores/colaboradores em tal regime e somente 1/5 dos entrevistados não 

concordam com o regime de teletrabalho integral. Em média (ponderada), a participação máxima de servidores 

em teletrabalho integral, apontada como adequada pela enquete, encontra-se ao redor de 46%. 
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Tabela 2: Distribuição (%) do número de respostas, por participação máxima dos 

servidores/colaboradores em Teletrabalho e em Regime de Teletrabalho integral consideradas 

institucionalmente adequadas para o Ipea. 

 

Fonte: Pesquisa Teletrabalho, Afipea-Sindical, 2020. 

 

Quanto às escolhas individuais, há uma clara defesa por larga flexibilidade de opções. Mais de 40% dos 

respondentes optariam pelo teletrabalho integral, caso não houvesse alteração no espaço físico de trabalho 

(Gráfico 1). As participações nos regimes presencial e de teletrabalho predominantemente presencial atingem 

cada uma delas o máximo de 10% do contingente da pesquisa. Efetivamente, o regime presencial e os 

semipresenciais com 8 e 16 horas em teletrabalho respondem conjuntamente por 27% dos pesquisados. Já os 

regimes semipresenciais com 24 e 32 horas em teletrabalho são a escolha para 14% e 17% dos respondentes, 

respectivamente. 

As alterações na escolha do regime de trabalho, caso sejam realizadas alterações no espaço físico, são 

relativamente maiores para os regimes semipresenciais de 16 e 24 horas de teletrabalho, com queda na 

participação. Redução que se observa, também, no regime semipresencial com maior número de horas no 

instituto (8 horas em teletrabalho). Por outro lado, crescem as participações do trabalho presencial, do 

semipresencial de 32 horas em teletrabalho e do teletrabalho integral. 

 

Gráfico 1: Distribuição (%) do número de respostas, pelo regime de trabalho que seria escolhido, 

sem e com alteração do espaço físico de trabalho. 

 

Fonte: Pesquisa Teletrabalho, Afipea-Sindical, 2020. 
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Para melhor compreender as mudanças na escolha do regime de trabalho devido a alterações na forma de 

ocupação do espaço físico, construiu-se a tabela 3, que deixa claro que a mudança na forma de ocupação 

do espaço físico – que implique menos privacidade e mais compartilhamento de espaço – 

redunda em aumento da adesão ou preferência revelada por regimes de trabalho com maior 

número de horas em modalidade de teletrabalho. 

 

Tabela 3: Mudanças na escolha de regime em razão da alteração do espaço físico de trabalho. 

 

Fonte: Pesquisa Teletrabalho, Afipea-Sindical, 2020. 

*Nota: Não se perguntou aos que escolheram trabalho presencial se preservariam sua escolha pelo regime 

presencial. Assim sendo, o aumento reportado no gráfico 1 refere-se aos que migraram dos demais regimes para 

o regime presencial. Esse movimento de migração representa um aumento de 54% na adesão ao regime 

presencial. 

 

Isso indica que o formato proposto pela diretoria colegiada, de não haver teletrabalho integral 

e com alterações significativas no espaço físico dos que optarem pelo regime semipresencial, 

será fator de forte insatisfação, pois justamente os que escolhem as modalidades semipresenciais são 

aqueles que aumentam suas horas em teletrabalho diante da possibilidade de alteração de seu espaço. 

Essa constatação, no entanto, não significa que os pesquisados sejam contrários à alteração do espaço físico em 

função da adesão ao teletrabalho, uma vez que somente 14% defendem a permanência do mesmo espaço (Tabela 

4). Vale sublinhar, ainda, que tal comportamento não supera 1/5 para os que escolhem o regime de teletrabalho 

integral. E a maior parte apoia que haja mudanças no espaço físico para todos aqueles que 

escolherem regimes de teletrabalho, semipresenciais ou integral. No entanto, reafirmam a 

importância de manutenção de postos individuais de trabalho, preferencialmente em salas 

compartilhadas e não em espaços comuns ampliados. 
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Tabela 4: Avalição a respeito da alteração do espaço físico de trabalho em razão da adesão ao 

teletrabalho, segundo o regime de trabalho escolhido. 

 

Fonte: Pesquisa Teletrabalho, Afipea-Sindical, 2020. 

 

A pesquisa também questionou os trabalhadores em atividade no Ipea a respeito do prazo de antecedência 

mínima de convocação para o comparecimento pessoal à unidade daqueles que estiverem em regime de 

teletrabalho. Os prazos de 1 e 2 dias úteis são considerados adequados por respectivamente por 

32% e 24% dos respondentes. Ao mesmo tempo, 25% dos trabalhadores apontaram que a convocação deverá 

ser feita com pelo menos 5 dias úteis de antecedência. Em média (ponderada), o prazo adequado para 

convocação foi de 2,5 dias úteis. Cabe ressaltar que esses números afastam a ideia de que a adesão ao 

teletrabalho é vista pela maioria dos trabalhadores como uma forma de viabilizar a residência 

em localidades longínquas das sedes do Ipea. 

 

Tabela 5: Distribuição (%) do número de respostas por prazo de antecedência mínima de 

convocação para comparecimento pessoal à unidade 

 

Fonte: Pesquisa Teletrabalho, Afipea-Sindical, 2020. 

 

Caso o número de vagas para adesão ao teletrabalho seja reduzido, o processo de seleção dos participantes se 

tornará elemento importante do Programa de Gestão. Para a maioria dos respondentes, tal processo deve ser 

baseado em uma combinação de atributos. Os critérios relevantes apontados com maior frequência 
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pelos trabalhadores do Ipea foram características pessoais, como idade e dependentes, e a 

produtividade. Do total de respondentes, 74% citaram ao menos um desses dois critérios (isoladamente ou 

associados a outros) como relevantes. 

 

Tabela 6: Critérios para seleção ao teletrabalho: número de citações total e isolada. 

 

Fonte: Pesquisa Teletrabalho, Afipea-Sindical, 2020. 

 

Em conclusão, o conjunto de dados levantados pela pesquisa confirma ao menos dois aspectos que a Afipea vem 

enfatizando há meses. 

Primeiro, a implantação do teletrabalho guarda forte relação com temas relativos a novas sedes do Ipea no Rio 

e em Brasília, ao ritmo de mudança e às configurações e ocupação dos novos espaços físicos. Desta maneira, 

precisam ser tratados conjuntamente pela atual direção do Ipea, sob pena de colocar em risco institucional e 

pessoal a capacidade e a qualidade de trabalho de cada um de nós e do próprio órgão como um todo. 

Segundo, dado o caráter altamente correlacionado entre os temas acima citados, fica claro que há muitas 

combinações possíveis entre eles. Desta feita, os resultados da pesquisa indicam que soluções binárias e 

excludentes são inadequadas. O ideal – e também o possível e o necessário – é conceber um plano de 

reconfiguração do espaço físico e um cronograma de ocupação das novas sedes do Ipea no Rio e em Brasília que 

atentem para o continuum de situações concretas e de possibilidades reais de incorporação e acomodação do 

teletrabalho como modalidade permanente e preferencial de regime de trabalho para o Ipea. 

Como afirmado em outras ocasiões, a Afipea-Sindical está apta e disposta a colaborar com a direção do Ipea 

para – juntos – encontrarmos as soluções mais adequadas aos desafios do presente, às necessidades da nossa 

organização e das pessoas que a constroem e projetam cotidianamente. 
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2ª Pesquisa Afipea-Sindical Sobre Teletrabalho: principais 
resultados e recomendações. 

I. INTRODUÇÃO 

Tendo em vista o amplo apoio que a implementação de um Programa de Gestão que possibilite o teletrabalho 

recebeu da comunidade do IPEA por meio da pesquisa conduzida pela Afipea em novembro de 2020, foi 

realizado um segundo questionário em maio de 2021 para aprofundar nossa discussão acerca do teletrabalho. 

Espera-se através desse esforço compreender melhor as condições do período de teletrabalho emergencial e 

também as expectativas em relação ao teletrabalho em um cenário pós-pandemia. 

Esta segunda pesquisa foi respondida por 90 pessoas da comunidade do Ipea, dos quais 40% são do sexo 

feminino, 68% são servidores, e 92% atuam em pesquisa. Entre as diretorias, a DIEST corresponde a 30% dos 

respondentes, a DISOC, 23% e a DIRUR, 18%. Neste documento, a próxima seção apresentará uma síntese dos 

principais resultados da pesquisa e, sem seguida, serão abordados de forma mais detalhada os seguintes temas: 

saúde, produtividade, infraestrutura, e avaliação geral e expectativas em relação ao teletrabalho. 

Há que se destacar que apesar de as condições de teletrabalho emergencial serem bastante únicas devido ao 

contexto pandêmico, alguns elementos dessa experiência podem contribuir para nortear a formulação e 

implementação do teletrabalho no pós-pandemia. Assim, através dessa pesquisa, a Afipea mantém seu 

compromisso em colaborar com medidas para a melhoria de nossas condições de vida e para o fortalecimento 

institucional do Ipea. 

 

II. PRINCIPAIS RESULTADOS 

• Número de contágios (14% dos respondentes tiveram Covid-19) e fatores de riscos entre profissionais do 

Ipea e seus familiares demonstram que o teletrabalho em regime integral é essencial para garantir a 

saúde e segurança de todos. 

• Mais da metade dos respondentes considera seu ambiente de trabalho em casa adequado e percentual se 

eleva para acima de 80% se trabalhador conseguiu se isolar dos outros moradores. 

• Para um percentual expressivo de respondentes houve aumento da carga horária de trabalho (58%), 

alteração da rotina de horários (86%), e aumento dos afazeres domésticos (77%). Apesar das alterações 

na rotina, trabalhadores declararam que a produtividade ou aumentou (48%) ou não se alterou (24%). 

• Um ambiente mais adequado de trabalho, principalmente quanto ao isolamento, parece colaborar para 

a redução da necessidade de carga horária extra de trabalho e para produtividade. 

• Para o teletrabalho emergencial, grande parte dos entrevistados (80%) melhorou ou modernizou algum 

equipamento/serviço de informática, com custos realizados essencialmente pelos próprios 

trabalhadores. 

• Para o teletrabalho futuro, os respondentes apontam a necessidade de investir ainda mais em 

infraestrutura e sinalizam que o Ipea deveria ter responsabilidade (ao menos parcial) em alguns itens. 

• A avaliação das orientações e serviços prestados pelo Ipea durante o teletrabalho emergencial pelos 

respondentes foi positiva. 
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• Os principais aspectos negativos do período de “teletrabalho emergencial” apontados foram: a falta do 

ambiente de trabalho, as dificuldades na vida doméstica dificuldades e aquelas relacionadas à 

infraestrutura e a maior jornada de trabalho. 

• Ao mesmo tempo, os respondentes consideraram como pontos positivos da experiência do período de 

“teletrabalho emergencial”: a economia (com vestuário, transporte e alimentação), a flexibilidade de 

horários e, especialmente, a redução do tempo de deslocamento para o trabalho. 

• Assim como revelado pela primeira pesquisa realizada pela Afipea, a preferência por algum regime de 

teletrabalho (integral ou semipresencial) é amplamente majoritária, chegando a 82% e a 74% das 

respostas, respectivamente, se houver manutenção ou mudança dos espaços individuais de trabalho no 

Ipea. 

• Menos da metade dos respondentes defende que a experiência-piloto do novo Programa de Gestão deve 

ser iniciada antes do fim da pandemia. 

• A comunidade do Ipea permanece preocupada com as condições sanitárias de retorno ao trabalho – 

70,45% dos respondentes não voltariam ao trabalho presencial antes do fim da pandemia. E manifestou 

preocupação com aspectos diretamente relacionados ao ambiente de trabalho no Ipea, como o sistema 

de climatização, protocolo de segurança sanitária e número de pessoas circulando simultaneamente, e 

com a exposição ao coronavírus no entorno do local de trabalho e no deslocamento por transporte 

público. 

 

III. SAÚDE E TRABALHO 

 

Número de contágios e fatores de riscos demonstram que o teletrabalho em regime 

integral é essencial para garantir a saúde e segurança dos servidores pois o Brasil 

ainda continua com alto risco de contágio. 

 

Em 27 de junho de 2021, o Brasil registrou 18,4 milhões de casos confirmados de Covid-19 (prevalência 

conhecida de mais de 8%) e 513,4 mil óbitos.14 Esses números são alarmantes e ainda não estamos no final do 

ciclo de contágios e, depois de 15 meses tem-se a certeza de que o distanciamento social, o uso de máscaras 

apropriadas e adoção de medidas de higiene pessoal são fundamentais para redução dos riscos de contágio e dos 

óbitos por essa doença. Assim, a adoção do teletrabalho em regime emergencial pelo Ipea e sua manutenção são 

medidas essenciais para garantia da saúde e segurança do trabalho dos seus funcionários e colaboradores, ainda 

mais quando consideramos os números apresentados nessa pesquisa. 

Não é de conhecimento geral entre os servidores e colaboradores do Ipea como está a saúde dos seus colegas, 

quantos estão em regime de teletrabalho e quantos casos de covid foram registrados na instituição. Assim, nessa 

pesquisa foi incluído um bloco sobre a saúde dos trabalhadores e seus familiares, com perguntas sobre: se o 

servidor ou colaborador teve Covid-19; se ele é de algum grupo de risco e, nos casos em que não mora sozinho, 

se alguém com quem reside é de algum grupo de risco; se exerceu o papel de cuidador de membros da família. 

 

 
14 Ver: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html 
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14% dos respondentes tiveram Covid-19. 

 

Dentre os respondentes, 14% responderam afirmativamente à questão se teve Covid-19. Esses percentuais são 

preocupantes visto que em ambientes fechados, como é a característica das condições do trabalho presencial no 

Ipea, os riscos de contágios ambientais são ampliados. Isso significa que 1 em cada 7 funcionários que 

responderam à pesquisa poderia ter transmitido para outros colegas se o regime de teletrabalho não tivesse sido 

adotado em larga escala. 

 

É elevada a prevalência de grupos de riscos entre os familiares dos servidores ou 

colaboradores do Ipea. 

 

Os riscos de agravamento deste quadro são maiores quando se considera que 18% afirmaram ser de grupos de 

risco para Covid-19.15 Além disso, daqueles que residem com outras pessoas (73 pessoas ou 81%), um percentual 

expressivo mora com alguém que é de um grupo de risco para Covid-19: 37%. Assim, ficar em casa representou 

a saúde e segurança no trabalho, mas também uma importante medida de saúde pública, visto que os riscos de 

agravamento são ampliados pela convivência com outras pessoas no mesmo domicílio. Dentre aqueles que não 

moram sozinhos, 46,6% habitam com uma criança ou adolescente (05 a 15 anos), 24,7% com crianças menores 

de cinco anos e 15% com algum idoso. E a maioria dos respondentes (66%) considera que sua presença em casa 

foi fundamental para cuidar dos outros membros da família ao longo dos últimos meses, o que reafirma a 

importância de tal medida. 

 

Regime de teletrabalho integral foi a regra, mas baixa resposta de terceirizados e 

área meio demandam que o Ipea faça uma pesquisa para esse grupo. 

 

Dentre os respondentes, a imensa maioria (90%) está em regime de teletrabalho integral. O elevado percentual 

de pessoas em regime de teletrabalho integral na vigência da pandemia pode representar a diferença em relação 

a um contágio ainda maior entre os trabalhadores do Ipea ou mesmo de manifestação de casos mais graves. 

Portanto, manter o teletrabalho é fundamental como política de saúde e segurança no trabalho, principalmente 

antes de a vacinação alcançar pelo menos 70% da população brasileira e se mostrar efetiva contra as variantes 

do coronavírus. 

 

 

 

IV. CONDIÇÕES DE TRABALHO EM CASA E PRODUTIVIDADE 

 

 
15 Destes, nenhum respondente afirmou já ter tido Covid-19 



 

55 
 

Mais da metade considera seu ambiente de trabalho em casa adequado e percentual 

se eleva para acima de 80% se trabalhador conseguiu se isolar dos outros 

moradores. 

 

Pouco mais da metade dos respondentes considera o seu ambiente de trabalho adequado (54,6%,) e a 

inadequação parece ser relacionada com a dificuldade em se isolar dentro de casa (gráfico 3.2). 

 

 

Houve aumento da carga horária de trabalho (58%), alteração da rotina de horários 

(86%), e aumento dos afazeres domésticos (77%). Apesar das alterações, 

trabalhadores declararam que a produtividade ou aumentou (48%) ou não se 

alterou (24%). 

 

Observou-se também uma maior ocorrência daqueles que aumentaram a carga horária de trabalho (58%) e isso 

não foi exclusivo daqueles cuja presença em casa era fundamental nos cuidados familiares e domésticos. 

Entretanto, ainda que esse aumento tenha ocorrido para metade daqueles que tinham ambiente adequado, 

dentre os que não tinham esse ambiente, 2/3 tiveram sua carga aumentada, sugerindo que um ambiente mais 

adequado principalmente quanto ao isolamento reduz a necessidade de carga horária extra de 

trabalho (gráfico 3.3) 
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A alteração da rotina de trabalho, mais do que por aumento de carga horária, foi observada na flexibilização de 

horário ou dias de trabalho. Apenas 10,2% indicaram não ter alterado em nada sua rotina horária e mais de 85% 

dos respondentes indicaram ter alterado seus horários ou passado a trabalhar também nos finais de semana 

(Gráfico A.1 no anexo). 

Os motivos para essas alterações de rotina foram diversos, mas prevalecendo as demandas 

domésticas/familiares. Em resposta não exclusiva, 58% alegaram afazeres domésticos e 51,1% a rotina familiar 

e cuidado com parentes (como crianças e idosos). 

Houve também um contingente significativo que citou entre os motivos a simples opção por trabalhar em outros 

horários (48,9%) e o aumento da demanda do trabalho (30,7%). 



 

57 
 

 

 

Essas informações se coadunam com o aumento do tempo dedicado aos afazeres domésticos revelado por 77,3% 

dos respondentes durante o teletrabalho emergencial, tendo sido mais acentuado entre as mulheres (85,7%) (ver 

gráficos A.2 e A.3 no anexo). 

Houve mais pessoas aumentando a produtividade (47,7%) do que a reduzindo (21,6%). E ter ou não um 

ambiente adequado parece estar vinculado ao aumento de produtividade. Dentre aqueles que não o tem, 32,5% 

tiveram sua produtividade reduzida (ver gráfico A.4 no anexo). Sugerindo que seria salutar viabilizar melhores 

condições de trabalho em casa. Ao mesmo tempo, a relação com o trabalho doméstico não parece tão clara (ver 

gráficos A.3 e A.4 no Anexo). 
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V. INFRAESTRUTURA 

 

Para o teletrabalho emergencial, grande parte dos entrevistados (80%) melhorou 

ou modernizou algum equipamento/serviço de informática. Houve poucos casos de 

empréstimo de material/equipamento pelo Ipea (8%). 

 

Infraestrutura e logística foram fundamentais para a realização do teletrabalho emergencial e serão ainda mais 

para a implementação do plano de gestão pós-pandemia, pois os trabalhos devem ser executados, examinados 

e publicados em tempo condizente com as métricas de avaliação. 

Durante a pandemia, a experiência com o teletrabalho emergencial mostrou que a maior parte dos profissionais 

realizaram aquisição ou modernização de seus equipamentos de informática ou plano de internet (80%). O 

gráfico 4.1 mostra que os principais produtos foram: melhoria do plano de internet ou telefonia (56%) e/ou 

computador (47%). 

Vale destacar que somente 8% declararam receber algum equipamento ou material cedido pelo Ipea (sendo 6%, 

notebooks). Ou seja, os custos de adaptação à modalidade de teletrabalho emergencial foram realizados 

essencialmente pelos trabalhadores. 

 

 

Para o teletrabalho futuro, os respondentes apontam ainda a necessidade de 

investir ainda mais em infraestrutura e sinalizam que Ipea poderia ter 

responsabilidade (ao menos parcial) em alguns itens. 

 



 

59 
 

Para o futuro, o gráfico 4.2 indica que ainda mais investimentos serão necessários para a realização do 

teletrabalho. Mais de 50% dos profissionais sinalizaram que precisarão adequar para o teletrabalho, com certeza 

ou possivelmente, Cadeira (63%), Computador (desktop, laptop ou monitores) (58%), Softwares (58%), ou Mesa 

(54%). Um percentual também significativo assinalou que será preciso adequar, com certeza ou possivelmente, 

Impressão (impressora, tinta e papel) (49%) e certificado digital (44%), e Internet (banda larga) (42%). Energia 

(31%), Acesso à telefonia (20%) e Serviços de correio e malote (18%) foram os itens em que haverá menor 

necessidade de adequação ou ampliação. 

Quando questionados sobre quem deve se responsabilizar pelos custos de aquisição/ampliação de bens ou 

serviços para o teletrabalho, o gráfico 4.3 indica que mais de 40% dos profissionais entendem que o Ipea deveria 

arcar, pelo menos parcialmente, com os custos. No que se refere à essa responsabilidade a ser compartilhada 

com o Ipea ou ser integralmente do Ipea, é possível identificar 3 grupos de bens ou serviços: o primeiro grupo, 

com sinalização de mais de 70%, Softwares (87%), Certificado Digital (77%), e Computador (desktop, laptop ou 

monitores) (73%). O segundo grupo em que houve sinalização de mais de 50% dos profissionais Impressão 

(impressora, tinta e papel) (62%), Serviços de correio e malote (62%), Internet (banda larga) (58%), e Cadeira 

(54%). E o terceiro grupo, em que mais de 40% assinalaram a importância do Ipea se responsabilizar 

integralmente ou parcialmente pelos custos de Acesso à telefonia (47%), Mesa (46%) e Energia (44%). Destaca-

se que somente 3 dos itens necessários para o desenvolvimento do teletrabalho, deveriam ser de 

responsabilidade exclusiva do Ipea para mais de 50% dos profissionais: Softwares (69%), Certificado digital 

(66%) e Serviços de correio e malote (52%). 
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Em relação às orientações e serviços prestados pelo Ipea durante o teletrabalho 

emergencial, a avaliação dos respondentes foi positiva. 

 

A experiência dos profissionais ao longo da pandemia pode ser considerada como um parâmetro para 

diagnosticar eventuais problemas no teletrabalho associadas à VPN (Virtual Private Network) e aos trâmites 

administrativos, quando a pandemia terminar. Sob a perspectiva dos servidores e colaboradores, as orientações 
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do IPEA para o teletrabalho emergencial foram avaliadas em uma escala de 1 a 4, em que 1 era considerada ruim 

e 4, boa. Preponderou o 3 (com 40% das respostas), com 65% considerando entre razoável e boa, e somente 11% 

classificaram como ruins as orientações da instituição para o teletrabalho emergencial (Gráfico 4.4). 

 

 

A avaliação dos itens oferecidos pelo IPEA no período de teletrabalho emergencial foi também 

preponderantemente positiva, como se observa no gráfico 4.5. A grande maioria das respostas sugere que os 

funcionários do IPEA consideraram a infraestrutura ofertada pela instituição em termos de TI como boa ou 

ótima, assim como o apoio administrativo (que alcançou 92% de avaliações positivas). 
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VI. AVALIAÇÃO GERAL DO TELETRABALHO E PERSPECTIVAS DE RETORNO AO 

TRABALHO 

Em relação à avaliação do teletrabalho, solicitou-se às pessoas que informassem, levando em conta a experiência 

emergencial durante a pandemia, quais elementos do teletrabalho consideram negativos, podendo-se 

assinalar uma ou mais opções. Como mostra o gráfico 5.1, mais da metade das pessoas que responderam 

esta questão apontou a falta do ambiente de trabalho e as dificuldades na vida doméstica. Ainda, 

mais de um terço das pessoas sinalizou dificuldades relacionadas a infraestrutura e maior jornada de trabalho 

durante o teletrabalho emergencial. Em comparação, apenas 12,2% não identificaram nenhum problema com o 

teletrabalho. 

 

 

A seguir, solicitou-se que fossem informados quais elementos do teletrabalho são considerados 

positivos, também levando em conta a experiência do teletrabalho emergencial, podendo-se assinalar uma ou 

mais opções (Gráfico 5.2). Destaca-se que mais de metade das pessoas consideraram positivas, a 

economia (com vestuário, transporte e alimentação), a flexibilidade de horários e, 

especialmente, a redução do tempo de deslocamento para o trabalho, quesito que foi listado por 

94,4%. A melhoria da vida familiar foi apontada por quase metade dos respondentes e outros 4 pontos, relativos 

a melhores condições de trabalho (concentração, organização, privacidade e saúde), por aproximadamente um 

quarto dos respondentes. 
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Considerando as perspectivas de retorno ao trabalho, perguntou-se se o(a) respondente retornaria ao 

trabalho presencial antes de ser declarado o fim da pandemia de Covid-19. Em resposta (gráfico 5.3.), 

70,45% das pessoas informaram que não voltariam. Em comparação, apenas 3,41% informaram que 

retornariam, em período integral; e outros 15,91%, em período parcial. Tais resultados demonstram como 

a comunidade do Ipea permanece preocupada com as condições sanitárias de retorno ao 

trabalho. 
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Também foram perguntadas as preferências sobre o regime de trabalho a ser adotado. Primeiramente, 

considerando que haverá manutenção do espaço físico individual de trabalho no Ipea (gráfico 5.4), 

aproximadamente ¼ das pessoas responderam que adeririam ao teletrabalho integral; a maioria (56,67%) 

aderiria a alguma modalidade de regime semipresencial, com mais adesões quanto maior o número de 

horas em teletrabalho. Por fim, apenas 10% manifestaram preferência pelo regime de trabalho presencial. 

No caso de haver mudanças no espaço físico individual de trabalho, pode ser visto no gráfico 5.5 que a 

preferência pelo regime de teletrabalho integral cresce em relação à condição anterior (manutenção dos espaços 

individuais de trabalho), chegando a 31,11% das respostas. A opção pelos regimes semipresenciais, por sua vez, 

decresce para 43,34% das pessoas. Quanto ao regime presencial, este é preferido por 13,33% das pessoas. 
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Portanto, em ambos os cenários a opção por algum regime de teletrabalho (integral ou 

semipresencial) é amplamente majoritária, chegando a 82% e a 74% das respostas, respectivamente, se 

houver manutenção ou mudança dos espaços individuais de trabalho no Ipea. 

Sabe-se que as normas que tratam da implementação do novo Programa de Gestão, que contempla os regimes 

de teletrabalho, preveem uma experiência-piloto com seis meses de duração. Neste sentido, perguntou-se se 

as pessoas defenderiam que essa experiência-piloto fosse iniciada ainda durante a pandemia da Covid-19. Os 

números mostraram que não houve uma maioria absoluta nas respostas, com um percentual expressivo 

(26,67%) de pessoas que não souberam informar. Relevante o fato de que apenas 3,33% das pessoas defendam 

que o período de ambientação ocorra ainda durante a pandemia ainda que isso implique o retorno de algum 

percentual de trabalhadores ao regime presencial. Trata-se de um percentual bastante reduzido frente aos 

37,78% que defendem a experiência-piloto, desde que mantido o teletrabalho emergencial para 

todas as pessoas que não estiverem participando do piloto. 

Também foi solicitado que os respondentes apontassem uma ou mais de suas preocupações com o 

eventual retorno ao trabalho presencial, ainda que em regime parcial. Os resultados estão na tabela 1, 

ordenados do mais ao menos citado. Constata-se que a maior parte dos quesitos foi escolhida por uma maioria 

absoluta de respondentes, sendo que as três maiores frequências se referem a aspectos diretamente 

relacionados ao ambiente de trabalho no Ipea: sistema de climatização, protocolo de segurança sanitária 

e número de pessoas circulando simultaneamente. Também é grande a frequência de preocupações relacionadas 

à exposição ao coronavírus no entorno do local de trabalho e no deslocamento por transporte público. Cabe 

destacar que ninguém escolheu a opção “não tenho preocupações com o retorno ao trabalho presencial”. 
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VII. CONCLUSÕES 

Mostra-se urgente que a direção do Ipea tome iniciativas como a nossa e realize uma consulta à comunidade 

Ipeana sobre o período de teletrabalho emergencial, sua experiência e aprendizado, e o regime de trabalho a ser 

implementado com o novo programa de gestão. Essa urgência infelizmente não se faz presente na agenda da 

atual direção, pois nem seu apoio para a divulgação dessa pesquisa nos foi franqueado. Ainda assim, esperamos 

que nossa iniciativa leve a direção a abrir canais de comunicação para discutir não apenas o teletrabalho, mas, 

também, as novas sedes, variável chave nas decisões quanto à afiliação ao regime de trabalho não presencial. 

Os resultados da pesquisa mostram claramente a importância que o teletrabalho emergencial e sua continuidade 

teve para a preservação da saúde dos funcionários e de seus familiares dada a importância nesse contingente 

daqueles que se encontram em grupos de risco. 

A experiência do teletrabalho emergencial mostrou, de um lado, maior flexibilidade no cumprimento da carga 

horária e crescimento da produtividade. Isso a despeito do aumento do tempo dedicado aos afazeres domésticos 

e aos cuidados com crianças e outros dependentes, bem como das dificuldades na adaptação da moradia às 

demandas do trabalho de pesquisa. Pode-se crer que com o avanço da vacinação para o nível de proteção – 70% 

com duas doses – e o retorno às condições de mobilidade e de desenvolvimento do trabalho presencial, a 

sobrecarga do trabalho doméstico se reduzirá, assim como as dificuldades relacionadas ao ambiente de trabalho. 

De outro lado, com base no trabalho emergencial, os funcionários apontaram que para o bom desempenho do 

teletrabalho é imprescindível um ambiente adequado que depende de mobiliário e equipamentos, ou seja, de 

infraestrutura. E que, segundo a maioria dos entrevistados, deve ser fornecida parcialmente ou totalmente pelo 

Ipea, especialmente quanto à infraestrutura computacional e digital. Computadores, notebooks, impressoras, 
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softwares e acesso à rede são bens e serviços para os quais se demanda o apoio institucional. Há, portanto, que 

se buscar institucionalizar medidas de apoio à infraestrutura dos funcionários para o teletrabalho. 

Apurou-se na pesquisa um elevado percentual dos que pretendem aderir a regimes de trabalho integral ou 

semipresencial, mesmo que com alterações em seu local de trabalho. Vale dizer que com números bastante 

próximos da pesquisa anterior, ou seja, o teletrabalho emergencial reforçou o desejo em desenvolver seus 

trabalhos integralmente ou parcialmente do modo remoto, mesmo que com mudanças no espaço de trabalho. 

 

Os recados dados pela pesquisa são curtos e diretos: 

1. A adesão ao teletrabalho integral e parcial será expressivo, com mudanças nas escolhas 

decorrente de mudanças no espaço físico de trabalho; 

2. O teletrabalho emergencial, com todas as dificuldades do isolamento social, requerido 

pela pandemia, apresentou vários pontos positivos, entre os quais, um incremento da 

produtividade; 

3. Grande parte dos aspectos negativos da experiência do teletrabalho emergencial se 

devem às medidas de isolamento social tomadas em razão da pandemia, com os aspectos 

positivos se destacando; 

4. O aumento da carga de trabalho durante o teletrabalho emergencial deve ser uma 

preocupação da gestão; 

5. É preciso pensar ações e medidas que garantam aos funcionários em teletrabalho 

condições de trabalho, inclusive com o apoio do Ipea. 
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Ofício da Afipea Sobre a Pesquisa de Teletrabalho do 
IPEA: 
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Ofício Resposta do IPEA: 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 

Com vistas a avançarmos no campo do diálogo democrático interinstitucional, em torno de aspectos concretos 

e imediatos de interesse e preocupação do corpo funcional ipeano em sua maioria, destacamos abaixo alguns 

dos principais pontos de reivindicação a pautar nossos próximos encontros e conversações, sobretudo com a 

direção do Ipea. São eles: 

1. Novas Sedes do Ipea no Rio e em Brasília 

Afipea solicita ao Ipea ampliação das discussões sobre as condições de ocupação e trabalho nas novas sedes, 

com maior abertura para a revisão de posições (mesmo que talvez) já tomadas pela direção, mas que, se 

adotadas, implicarão em perda de capacidade operacional e desmobilização de servidores. 

Está claro que a natureza do trabalho finalístico do Ipea é incompatível com o novo ambiente que está sendo 

preparado para os servidores e colaboradores do Instituto. Sobretudo no caso das atividades de pesquisa, esta 

necessita silêncio e ambientes onde seja possível concentração para leitura, análise de dados e redação de textos 

para discussão, notas técnicas, pareceres, artigos, capítulos e livros. Sem esse ambiente, essas atividades ficarão 

prejudicadas, o que, no limite, comprometerá a principal atividade finalística do Ipea, e por conseguinte, a 

própria existência e excelência do Instituto como o conhecemos hoje. 

Neste sentido, reiteramos que as normas estabelecidas pela Portaria nº 19.385/2020 admitem a criação de 

escritórios fechados para servidores que não se enquadram nos incisos I a III do Art. 39 da referida portaria. 

Afinal, outras demandas já devem ter justificado a criação, no layout da nova sede do Ipea em Brasília, de 

escritórios fechados para os ocupantes de alguns outros cargos em particular. 

2. Comunicação Institucional do Ipea 

Afipea solicita ao Ipea revogar a Portaria interna nº 225, de 3 de outubro de 2018, bem como o Ofício Circular 

nº 01, de 05 de março de 2021, posto tratarem-se, ambos, de instrumentos anacrônicos e desnecessários ao 

bom andamento dos trabalhos e atividades internas ao Instituto. 

Ambos os normativos, acrescidos da tentativa até aqui frustrada de, contratando-se consultor externo para isso, 

elaborar e implementar determinada política de (gestão da) comunicação institucional interna, atentam 

frontalmente contra preceitos constitucionais, diretrizes institucionais (tais como valores, missão e objetivos 

estratégicos) do próprio estatuto do Ipea e, sobretudo, contra a tradição democrática e práticas consolidadas de 

investigação científica, testadas e aprovadas dentro da Casa. 

Ademais, levando-se em conta o contexto atual de assédio institucional amplamente praticado pelo atual 

governo por dentro de praticamente toda a administração pública federal, normativos como esses servem 

apenas para potencializar práticas organizacionais autoritárias e ameaças (mesmo que veladas) a servidores e 

servidoras, semeando, no caso do Ipea, uma cultura de autocensura que em nada se coaduna com as tradições 

e vocações desta importante organização de excelência do Estado brasileiro. Afinal, nada do que vem 
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acontecendo condiz com a tradição profissional e a qualidade técnica dos servidores que fizeram o nome do Ipea, 

e que o tornou uma das mais respeitadas instituições de pesquisa aplicada ao processo de planejamento 

governamental e avaliação de políticas públicas para o desenvolvimento nacional. 

Por isso, desde a Assembleia Geral Extraordinária realizada pela Afipea-Sindical em 17 de março de 2021, da 

qual participaram muitos servidores efetivos, vários dos quais bastante representativos dos demais colegas em 

suas respectivas diretorias, decidiu-se – por unanimidade – pelo ajuizamento de uma APDF e uma ADI no 

Supremo Tribunal Federal (STF), visando chamar atenção da alta direção do Ipea para a gravidade potencial 

dos atos normativos que adota. 

3. Carreiras, Cargos e Concursos no Ipea 

Afipea solicita ao Ipea, diante do grave cenário situacional em tela, ações no sentido de que não se 

desresponsabilizem da missão de seguir defendendo a aprovação do PL 6788/2017, tal como vinha sendo feito 

pelas gestões anteriores. Algumas das anomalias internas poderiam ser resolvidas por meio dele, nos seguintes 

termos: 

• Que seja incorporada pela CFT a proposta de Emenda Saneadora que permite a implementação dos 

artigos 75 e 76 do substitutivo ao PL 6788/2017 adotado pela CTASP quando cumpridos os requisitos 

do art. 169 da Constituição Federal; 

• Que seja aprovado pela CFT o texto substitutivo ao PL 6788/2017 adotado pela CTASP; 

• Que sejam realizadas e incorporadas pela CFT as correções técnicas necessárias às nomenclaturas de 

cargos do IPEA que estão erradas na redação do substitutivo adotado pela CTASP.16 

É importante frisar que a proposta da Afipea-Sindical contida no PL 6788/2017 está em sintonia com propostas 

(ainda em construção) para o tema das carreiras e cargos da administração pública federal brasileira, em 

discussão no âmbito do Ministério da Economia (ME), na medida em que a nossa proposta de redesenho 

promove a racionalização e a formalização da estrutura organizacional interna do Ipea, ao mesmo tempo em 

que sugere postergar para momento fiscal mais consistente no futuro a implementação efetiva dos respectivos 

impactos orçamentário-financeiros ali previstos. 

Por sua vez, com relação ao Decreto nº 10.185/2019, que extingue cargos, no caso do Ipea, de Analista de 

Sistemas (AN), Assessor Especializado (AS) e Auxiliar Técnico (AT), a Afipea aceita discutir a aglutinação de 

cargos,17 que é a fusão de cargos que possuam o mesmo requisito de investidura, o mesmo patamar 

remuneratório e similaridade de atribuições, tal qual proposto pelo PL 6788 acima apresentado ou outro 

instrumento específico que faça avançar essa temática de modo resolutivo e salutar para o Ipea. 

 
16 Aos interessados no detalhamento da situação que motiva este pleito, bem como nos impactos financeiros decorrentes das alterações 

relacionadas aos cargos do IPEA na Lei 11.890, sugerimos a leitura da Nota Técnica da AFIPEA aos membros da Comissão de Finanças e 

Tributação da Câmara dos Deputados sobre o Projeto de Lei 6.788 de 2017, disponível no endereço eletrônico 

https://afipeasindical.org.br/pl6788/ 

17 Embora o STF tenha julgado inconstitucional, em 2020, a reestruturação de quadro funcional por meio de aglutinação de cargos, por 

dispensar o concurso público e sempre que a nova carreira tiver atribuições e responsabilidades diferentes dos cargos originais, ressalve-

se aqui que tal entendimento excepciona as situações nas quais haja 70% ou mais de similaridade de atribuições, segundo acordão do 

próprio STF. 
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Afinal, a mera extinção de tais cargos põe em risco o funcionamento adequado do Ipea, pois vai torná-lo 

dependente de cargos alheios ao do Instituto, para suprir necessidades institucionais que de fato são 

permanentes e estruturantes para os trabalhos aqui realizados. 

4. Programa de Gestão do Ipea 

Afipea solicita ao Ipea atenção especial aos seguintes resultados derivadas das pesquisas que fizemos sobre 

as condições de trabalho e preferências a futuro dos servidores acerca do trabalho remoto: 

• A adesão ao teletrabalho integral e parcial será expressivo, com mudanças nas escolhas decorrente de 

mudanças no espaço físico de trabalho; 

• O teletrabalho emergencial, com todas as dificuldades do isolamento social requerido pela pandemia, 

apresentou vários pontos positivos, entre os quais, um incremento da produtividade global do órgão; 

• Grande parte dos aspectos negativos da experiência do teletrabalho emergencial se devem às medidas 

de isolamento social tomadas em razão da pandemia, com os aspectos positivos se destacando; 

• O aumento da carga de trabalho durante o teletrabalho emergencial deve ser uma preocupação da 

gestão; 

• É preciso pensar ações e medidas que garantam aos funcionários em teletrabalho condições adequadas 

de trabalho à distância, inclusive com o apoio do Ipea para itens de infraestrutura básica tais como: 

computadores, notebooks, impressoras, softwares e acesso à rede são bens e serviços para os quais se 

demanda o apoio institucional. 

Em suma, cientes de que o diálogo democrático interinstitucional é um método adequado e eficaz de resolução 

de conflitos em órgãos tais como o Ipea, colocamos a Afipea como parceira nesta tarefa de redesenhar para 

melhor todas essas e outras dimensões tão relevantes da nossa estrutura e cultura organizacional. 

Esse nos parece ser o melhor – senão o único – caminho para garantir aderência, solidez e longevidade ao 

processo de amadurecimento e fortalecimento institucional ao Ipea na atual quadra nacional de imensos 

desafios – e desatinos – pelos quais passa o Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afipea-Sindical, agosto de 2021 
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