
RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM 2004 
 
Em 2004, foram realizados 13 seminários, a maior parte dos quais com participação de 
convidados externos, todos listados abaixo, e 10 reuniões informais com a participação de 
estudantes e profissionais convidados. 
 
O programa anual de seminários internacionais foi inaugurado pela visita do prof. Ben 
Bernanke, no mês de novembro de 2004, graças a Armínio Fraga e Ilan Goldfajn que 
contribuíram para viabilizar a visita, bem como aos demais sócios que participaram 
ativamente das discussões durante dois dias, um deles o feriado de 15 de novembro.  O 
seminário propiciou oportunidade para várias discussões sobre política monetária e 
conjuntura internacional, e teve impacto positivo sobre a agenda de debates e pesquisas 
do Instituto.     
 
O Programa de Publicações sofreu um pequeno atraso relativamente a nossas 
expectativas, o qual deverá ser superado com a publicação em abril próximo do livro 
coordenado por Ilan Goldfajn com os papers e os resumos das discussões do seminário 
internacional sobre Metas Inflacionárias, Dívida e Déficits no Brasil, realizado em 
dezembro de 2003. Uma primeira versão dos textos coordenados por Dionísio Dias 
Carneiro, sobre política econômica brasileira e o livro de modelagem contendo exercícios 
aplicados a problemas de política macroeconômica no Brasil deverão circular no primeiro 
semestre de 2005. Por outro lado, foi feito um esforço substancial para a montagem e 
aprimoramento do site www.iepecdg.com, que tem desempenhado um papel crescente na 
divulgação das atividades do Instituto, além de conter papers cuja leitura é recomendada 
para os interessados em refletir sobre os temas de política econômica que constituem o 
foco de nossa atividade.   
 
Finalmente, destacamos a importância do convênio com a Anbid, que propiciou a 
realização de um seminário interno no Instituto além de um seminário aberto em São 
Paulo, incluindo a apresentação de três papers sobre reforma do mercado de capitais no 
Brasil e experiências internacionais. O convênio também propiciará a concessão das 
primeiras bolsas de estudo dentro do nosso programa de Bolsas. Este está em fase final de 
montagem tendo sido aprovado um primeiro regulamento básico. Como resultado da 
primeira fase da cooperação com a Anbid,, será editado no primeiro semestre um livro 
organizado por Edmar Bacha e Luiz Chrysóstomo. As atividades do convênio estão 
detalhadas no site www.iepecdg.com. O convênio terá continuidade com uma nova 
rodada de papers e seminários em 2005. 
 
O envolvimento de estudantes de graduação e de pós-graduação no nosso projeto, bem 
como o de profissionais que não estão formalmente ligados ao Instituto, foi um dos 
fatores importantes para o êxito de nossas atividades em 2004. Tanto a programação de 
atividades quanto do financiamento para 2005 levam em consideração a importância de 
contarmos com fundos para a contratação externa de bolsistas de vários níveis, que 
possam contribuir para a coordenação e execução de papers que alimentarão, no futuro, 
nosso programa de publicações.   
 



EVENTOS 2004 
23/12/2004 
 – Seminário de Fim de Ano com André Lara Resende sobre “Conjuntura 
Econômica Mundial”. 
  
17/11/2004 
 – Seminário com o prof. Ben Bernanke sobre "Oil and the Economy”. 
  
15/11/2004 
 – Seminário com o prof. Ben Bernanke sobre "Communication and 
Monetary Policy”. 
  
27/10/2004 
 – Workshop, em convênio com a ANBID, com o objetivo de debater 
experiências e propostas para a reforma do Mercado de Capitais Brasileiro. 
  
9/9/2004 
 – Palestra de Mário Veiga sobre "Regulamentação do Setor Elétrico". 
  
12/8/2004 
 – Palestra do Prof. Kaizô Beltrão sobre "Tendências Demográficas do 
Município do Rio de Janeiro". 
  
16/7/2004 
 – Palestra do Ministro Nelson Jobim sobre o STF. 
 
17/6/2004 
 - Palestra de Dionísio Dias Carneiro sobre “Mecanismos de Transmissão e 
Dificuldades da Estratégia de Metas". 
  
14/6/2004 
 – Palestra de Lopez Murphy sobre "Conjuntura Argentina". 
  
14/5/2004 
 – Palestra de Ilan Goldfajn sobre a economia da China. 
  
15/4/2004 
 – Palestra de Bolivar Lamounnier sobre "Perspectivas da Evolução Política". 
  
11/3/2004 
 – Reunião de boas-vindas aos associados, com palestra de Armínio Fraga 
Neto sobre "Conjuntura Econômica Mundial". 
  
15/1/2004 
 – Felipe Salles, doutorando pela LSE, apresentou dois trabalhos sobre 
"Macroeconomia Aberta". 



 


