
PROJETOS IPARDES – Atualizado em Fevereiro/2019 

Em linha com a sua missão de produzir e disseminar o conhecimento sobre a realidade econômica e 
social do Paraná para subsidiar as políticas públicas estaduais, o IPARDES tem como principais 
projetos: 

 

 

BASE DE DADOS DO ESTADO (BDEweb) 

Objetivo: Coletar, consistir e sistematizar dados estatísticos das áreas econômica, social, financeira, 
política, física e administrativa, disponibilizando-os por municípios, total do Estado e para as seguintes 
agregações: microrregiões geográficas do IBGE, regiões geográficas, regiões metropolitanas e regiões 
administrativas do Paraná (planejamento, saúde, educação, família (trabalho), agricultura, 
comarcas/foros e regiões turísticas). 

Fase de Execução: Atividade permanente. 

Resultados Auferidos: Divulgação de séries históricas de dados estatísticos do Paraná e de seus 399 
municípios, com opções de agregações regionais e regiões administrativas. 

ANUÁRIO ESTATÍSTICO 

Objetivo: Reunir as principais informações e dados estatísticos a fim de conhecer o comportamento 
econômico, social, ambiental e demográfico do Paraná e de seus municípios. 

Fase de Execução: Atividade permanente. 

Resultados Auferidos: Divulgação através de mídia eletrônica (CD-ROM e internet). Produto da Base 
de Dados do Estado (BDEweb). 

PERFIL AVANÇADO DOS MUNICÍPIOS 

Objetivo: Permitir ao usuário ter uma visão rápida das principais características do município, da 
microrregião geográfica e do Estado. O conteúdo do Perfil abrange informações do território, das 
áreas político-administrativa e social, economia, infraestrutura e os principais indicadores 
considerados relevantes para a tomada de decisão dos gestores. 

Fase de Execução: Atividade permanente. 

Resultados Auferidos: Divulgação através de mídia eletrônica (internet). Produto da Base de Dados do 
Estado (BDEweb). 

PERFIL DAS REGIÕES 

Objetivo: Apresentar algumas agregações municipais que formam as regionalizações, podendo ser 
regiões geográficas, microrregionais, metropolitanas, turísticas ou administrativas. Contempla as 
mesmas informações que são apresentadas no Perfil Avançado dos Municípios. 

Fase de Execução: Atividade permanente. 

Resultados Auferidos: Divulgação através de mídia eletrônica (internet). Produto da Base de Dados do 
Estado (BDEweb). 

 
 

 
 

 



CADERNOS MUNICIPAIS 

Objetivo: Oferecer para o gestor um conjunto detalhado de informações que o auxilie na tomada de 
decisão e na elaboração de políticas públicas. Para tanto, são abordadas áreas de relevante interesse, 
como: território, movimento eleitoral, agropecuária, habitação, demografia, estatísticas vitais, 
educação, trabalho, produto e renda, finanças públicas, energia, saneamento, indicadores e outros. 

Fase de Execução: Atividade permanente. 

Resultados Auferidos: Divulgação através de mídia eletrônica (internet). Produto da Base de Dados do 
Estado (BDEweb). 

 

ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC) 

Objetivo: Mensurar a evolução dos preços ao consumidor no Município de Curitiba para as famílias 
que recebem de 1 a 40 salários mínimos, num determinado período de tempo; disponibilizando à 
sociedade e aos agentes econômicos, além de um índice geral, uma gama de dados com elevada 
desagregação, como, por exemplo, em nível de grupos de produtos e serviços. 

Fase de Execução: Atividade permanente. 

Resultados Auferidos: Resultados quadrissemanais do IPC, com defasagem não superior a 10 (dez) 
dias no caso da divulgação de dados específicos de um mês completo. 

 

CESTA NUTRICIONAL  

Objetivo: Mensurar o custo mensal e a evolução dos preços (ao consumidor, no Município de 
Curitiba) de uma cesta de produtos alimentícios, considerada como ideal para uma dieta balanceada, 
para uma família composta por 4 pessoas; disponibilizando à sociedade e aos agentes econômicos, 
além do custo da Cesta, também um índice de variação dos itens considerados individualmente e no 
total.  

Fase de Execução: Atividade permanente. 

Resultados Auferidos: Resultados mensais da CESTA, com defasagem não superior a 10 (dez) dias. 

 

ÍNDICE IPARDES DE DESEMPENHO MUNICIPAL (IPDM) 

Objetivo: Calcular o índice de desempenho da gestão e ações públicas dos 399 municípios do Estado 
do Paraná considerando três dimensões: renda, emprego e agropecuária, saúde e educação, 
sintetizadas em um índice geral de desempenho. 

Fase de Execução: Atividade permanente. 

Resultados Auferidos: Divulgação anual do Índice. 

 

ANÁLISE DE CONJUNTURA 

Objetivo: Avaliar os movimentos de curto prazo das economias paranaense e brasileira, de modo a 
subsidiar os agentes públicos e privados em processos decisórios e informar a sociedade em geral. 

Fase de Execução: Atividade permanente. 

Resultados Auferidos: 06 (seis) boletins de conjuntura produzidos anualmente. 

 

 

 

 



COMÉRCIO EXTERIOR 

Objetivo: Analisar o desempenho do comércio exterior paranaense, com o intuito de contribuir para 
as atividades de planejamento relativas à área, sejam elas executadas pelo setor público ou pela 
iniciativa privada. 

Fase de Execução: Atividade permanente. 

Resultados Auferidos: 01 (um) Boletim produzido anualmente. 

 

CADERNO IPARDES 

Objetivo: Aprofundar discussões sobre temas socioeconômicos de relevância, principalmente em 
âmbito regional.  

Fase de Execução: Atividade permanente. 

Resultados Auferidos: 01 (um) Caderno produzido anualmente.  

 

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) DO PARANÁ E DOS MUNICÍPIOS PARANAENSES 

Objetivo: Calcular o PIB do Paraná e dos 399 municípios do Estado, em rede liderada pelo IBGE, 
objetivando mensurar a dinâmica econômica local e contribuir para a elaboração de planos de 
desenvolvimento regional. 

Fase de Execução: Atividade permanente. 

Resultados Auferidos: Divulgação anual dos resultados, seguindo calendário definido pelo IBGE. 

 

CONTAS REGIONAIS TRIMESTRAIS DO PARANÁ 
Objetivo: Melhorar o acompanhamento, bem como ampliar o entendimento das tendências 
conjunturais da economia paranaense. 

Fase de Execução: Atividade permanente. 

Resultados Auferidos: Divulgação trimestral dos resultados, seguindo calendário definido pelo IBGE. 

 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Objetivo: Monitorar e avaliar programas estaduais, em especial aqueles financiados por organismos 
multilaterais, e avaliar o impacto socioeconômico de políticas públicas selecionadas. 

Fase de Execução: Aplicação de Metodologias de Monitoramento e Avaliação de Políticas e do 
Impacto de Programas governamentais, com análise da formulação, execução e resultados. 

Resultados Esperados: Monitoramento de 09 (nove) programas que compõem o Projeto 
Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná, financiado pelo Banco Mundial, Estudos de 
Avaliação de Impacto e de processo de implementação de Políticas Públicas. 

 

OS VÁRIOS PARANÁS 

Objetivo: Produzir, organizar e espacializar indicadores econômicos, sociais e ambientais com a 
finalidade de subsidiar a formulação de ações governamentais para o desenvolvimento 
socioeconômico. 

Fase de Execução: Trabalho concluído. 

Resultados Esperados: Relatório final já disponibilizado na página do Ipardes na internet.  

 

 



REVISTA PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO 

Objetivo: Publicar artigos inéditos sobre as interpretações do desenvolvimento paranaense e 
brasileiro, sendo considerada uma Revista de referência em nível nacional e regional. 

Fase de Execução: Atividade permanente. 

Resultados Esperados: 01 (uma) Revista produzida semestralmente. 

 

PROJEÇÕES POPULACIONAIS 

Objetivo: Apoiar o planejamento público no Estado do Paraná e nos municípios paranaenses por meio 
da elaboração de projeções populacionais. 

Fase de Execução: Trabalho concluído. Já disponibilizadas as projeções populacionais relativas aos 
399 municípios do Paraná. 

Resultados Esperados: Disponibilização das projeções revisadas, para o período 2017-2040. 

 

INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 2017 

Objetivo: A publicação Indicadores de Desenvolvimento Sustentável por Bacias Hidrográficas tem sido 
produzida a cada 3 anos, desde 2007, e reflete a situação dos principais indicadores Ambientais e 
Socioeconômicos que influenciam no desenvolvimento sustentável do Estado. 

Fase de Execução: Trabalho concluído. 

Resultados Esperados: Publicação eletrônica já disponibilizada no site do Ipardes, e divulgação para 
as secretarias do Estado e demais instituições interessadas.  


