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Empowered lives. 
Resilient nations. 

Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG)

O Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG) é 
um fórum global para o diálogo Sul-Sul sobre políticas de desenvolvimento 
inovadoras, fruto de um acordo de parceria entre o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Governo do Brasil,1 representado 
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG)/Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Há mais de dez anos, o Centro oferece 
serviços e ferramentas para fortalecer as capacidades institucionais de governos 
|do Sul Global, incluindo questões de proteção social e monitoramento e 
avaliação de políticas públicas.

Missão
A missão do Centro é promover o diálogo e facilitar o aprendizado, entre  
países em desenvolvimento, sobre políticas sociais inovadoras para o 
crescimento inclusivo. As abordagens inovadoras realizadas pelo IPC-IG 
fundamentam-se em três pilares: 

  Produção de conhecimento: realizando pesquisas e estudos,  
como análises e avaliações de políticas.

  Compartilhamento de conhecimento: facilitando o intercâmbio  
de experiências inovadoras e iniciativas entre os países do Sul.

  Fortalecimento de capacidades: fornecendo e facilitando a construção 
colaborativa de atividades de capacitação e fluxos de conhecimentos 
entre os países do Sul. 

Parceiros
O IPC-IG tem parceiros nacionais e internacionais que desenvolvem suas 
atividades por meio de acordos específicos ou colaboração mútua. São eles: 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); o Banco 
Mundial (BM); o Escritório de Avaliação Independente do PNUD (IEO); PNUD 
Cabo Verde; o Programa Mundial de Alimentos (PMA); os escritórios do Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em Cabo Verde e na região do 
Oriente Médio e Norte da África (MENA), ONU Mulheres; o Fundo Internacional 
para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA); a Organização das Nações Unidas para 
a Alimentação e a Agricultura (FAO), o Departamento de Relações Exteriores e 
Negócios do Governo da Austrália (DFAT); o Departamento do Reino Unido para 
o Desenvolvimento Internacional (DFID); a Agência Alemã para a Cooperação 
Internacional (GIZ); o Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB); a Comissão 
Econômica para a América Latina (CEPAL); Comissão Econômica e Social para 
a Ásia e o Pacífico (ESCAP); agências das Nações Unidas no Brasil, bem como 
entidades da sociedade civil e de organizações internacionais e bilaterais.

Projetos de 2015
As parcerias do IPC-IG são realizadas por projetos de pesquisa, publicações e 
estudos mais aprofundados. Entre os projetos de 2015, estão:

  Análise da escala de compras públicas de alimentos da agricultura 
familiar no Brasil.

  Análise política do sistema educacional na cidade de Maceió, para 
apoiar a eliminação dos altos níveis de analfabetismo na região 
metropolitana do município.

  Estudos de posicionamento estratégico do Brasil para o FIDA, 
buscando diagnosticar e avaliar os principais determinantes da 
pobreza rural, o estado das políticas fiscais e do desenvolvimento 
rural, bem como as consequências das mudanças climáticas no país. 

  Uma análise das opções para programas de transferência de renda 
em Cabo Verde, prestando suporte técnico para a concepção 

do programa de transferência de renda e o Cadastro Único de 
Proteção Social do país. 

  Ações de M&A do Programa PAA África: diálogo de pesquisa inter-
regional e contribuições técnicas avançadas para apoiar a iniciativa 
conjunta da FAO e PMA, “Promovendo compras locais de alimentos 
para a assistência alimentar no continente africano – Purchase from 
Africans for Africa – PAA África”.

  Lançamento e gestão do portal de compartilhamento de 
conhecimentos sobre proteção social –socialprotection.org.

  Promoção de intercâmbio de conhecimento entre os países e os 
parceiros interessados em promover capacidades de avaliação, 
de acordo com o compromisso estabelecido na Conferência 
Capacidades Nacionais de Avaliação de 2013.

  Apoio à Iniciativa de Aprendizado Brasileira – Mundo Sem  
Pobreza (WWP), ao lado do Banco Mundial, MDS e Ipea.

  Apoio à Comunidade de Prática em Programas de Transferência  
de Renda na África, com o Banco Mundial e UNICEF. 

  Apoio técnico a reformas na proteção social sensíveis à situação 
das crianças em cooperação com o escritório regional da UNICEF 
na região MENA.

  Apoio à elaboração e implementação de curso em M&A com  
a Universidade Eduardo Mondlane (UEM), em Moçambique. 

Impacto
De sua publicação mais importante, a revista Policy in Focus, aos populares 
One Pagers, o IPC-IG já disseminou mais de 1.293 publicações de pesquisa  
no âmbito de políticas públicas, que somam mais de 3 milhões de downloads 
em 180 países. Em 2015, foram 1.269.477 downloads, e foram produzidas 167 
novas publicações. 

O website do Centro recebe, em média, 45.535 visitantes por mês. Sua presença 
nos canais de mídias sociais tem aumentado continuamente. No Twitter, por 
exemplo, são 30.200 seguidores. O IPC-IG também está presente no Facebook, 
LinkedIn, YouTube e Flickr e produz boletins de notícias periódicos em inglês, 
português e francês. 

O Centro estabeleceu e consolidou uma rede global que alcança mais de 
37.000 partes interessadas em áreas relacionadas a seus focos temáticos em 
diferentes âmbitos governamentais, academia, Nações Unidas e organizações 
da sociedade civil. As sessões de treinamento, visitas de estudo e workshops 
promovidos pelo Centro já alcançaram mais de 7.000 representantes de 50 
países em desenvolvimento. 

Como um Centro Global do PNUD, o IPC-IG fortalece relações existentes, 
expande suas atividades com novos parceiros e colabora com outros países  
por meio de suas principais áreas de especialidade. 

Para mais informações, veja o Relatório de Atividades de 2015. 

Atualizado em maio de 2016

Nota:
1. O quadro institucional atual está em conformidade com o acordo de 2009,  
publicado no “Diário Oficial da União”, datado de 29 de julho de 2009, páginas 43 e 44.
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