RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2005
Neste segundo ano de funcionamento, mantiveram-se as atividades essenciais do
Instituto, debates e pesquisas sobre política econômica e publicação dos resultados.
Além disso, o convênio com a ANBID permitiu que déssemos início ao programa de
bolsas de estudo, em uma fase ainda embrionária, tendo sido conferidas duas bolsasprêmio para projetos de tese de mestrado, para os estudantes Eduardo Vieira dos Santos
Paiva, com a tema "Fatores Determinantes do Preço de Emissão Primária de Debêntures
no Brasil: Uma Análise Exploratória", e Leonardo de Lima Ribeiro, "O Modelo
Brasileiro de Private Equity e Venture Capital", ambos da Faculdade de Economia e
Administração (FEA) da USP. No contexto do referido convênio, foi conferida ainda uma
bolsa-prêmio para projeto de tese de doutorado, tendo sido vencedor o estudante
Alexandre Lowenkron, do Departamento de Economia da PUC do Rio, com o tema
"Ensaios sobre a Dinâmica Macroeconômica e Mercados Financeiros".
O programa anual de seminários internacionais contou com a visita no mês de agosto do
prof Gregory C. Chow, da Universidade de Princeton, renomado econometrista e autor de
três livros sobre a economia chinesa. Das três palestras apresentadas, duas versaram sobre
a economia chinesa e uma mais técnica sobre métodos de dinâmica econômica, dirigida
para estudantes e especialistas. Além da visita do prof Chow, contamos também com a
visita de quatro professores do Instituto de Economia Teórica e Quantitativa da Academia
Chinesa de Ciências Sociais, que participaram de uma reunião com membros do Instituto
sobre questões comparadas da economia chinesa e brasileira, tendo o prof Fan Mingtai
apresentado uma palestra sobre o desenvolvimento do sistema financeiro chinês e as
reformas em andamento.
No Programa de Publicações foram publicados dois livros, vários artigos em revistas
especializadas e jornais de grande circulação. Foi editado, pela MIT Press, o livro
“Inflation Targeting, Debt and the Brazilian Experience”, coordenado por Ilan Goldfajn,
contendo os papers e os resumos das discussões do seminário internacional sobre Dívida
e Déficits no Brasil, realizado no Instituto em dezembro de 2003. Foi ainda publicado o
livro coordenado por Edmar Bacha e Luiz Chrisóstomo de Oliveira, “Mercado de
Capitais e Desenvolvimento Econômico: Experiências Internacionais e Desafios
Brasileiros”, pela Editora Contracapa, contendo o material que resultou das pesquisas e
dos debates desenvolvidos no contexto do primeiro convênio com a ANBID.
Foram organizados 17 seminários e debates e 3 reuniões técnicas informais ao longo do
ano. A lista dos seminários e respectivos responsáveis, apresentada a seguir, permite
avaliar a variedade e a relevância dos tópicos, dados nossos propósitos.

1. 23/02/2005 Palestra de Germano Rigotto, Governador do Rio Grande do Sul, sobre
"Federalismo e Regime Fiscal"

2. 6/04/2005 Palestra de William Summerhill, do Departamento de História da UCLA,
sobre "Lessons from the Empire to the Republic: Public Debt and Capital Markets in XIX
Century Brazil"
3. 25/04/2005 Palestra de José Serra e José Roberto Afonso , respectivamente, Prefeito
de São Paulo e Consultor Técnico da Câmara de Deputados, sobre "Dívida Fiscal e
Federalismo"
4. 06/05/2005 Palestra de Paulo Vieira da Cunha , economista-chefe para América Latina
do HSBC em Nova York, sobre "Economia Americana"
5. 19/05/2005 Palestra de Ilan Goldfajn , sobre paper em parceria com André Minella
"Capital Flows and Controls in Brazil: What have we Learned?"
6. 20/05/2005 Palestra de Lance Taylor, professor da New School of Social Research,
NYC, "Empty sources of growth accounting and a Kaldorian alternative".
7. 15/06/2005 Apresentação de Persio Arida sobre "Mecanismos Compulsórios e
Mercado de Capitais: Propostas de Política Econômica"
8. 29/06/2005 Debate "Parcerias Público-Privadas (PPPs) e investimento em
infraestrutura", a partir de exposições de Demian Fiocca, Vice-Presidente do BNDES, e
Samuel Pessoa, Professor da FGV-Rio
9. 15/08/2005 – Palestra do Prof. Gregory C. Chow, “Globalization and China´s
Economic Reforms”, com discussões atuais sobre comércio, outsourcing de empregos
americanos, valorização do yuan e regime cambial.
10. 16/08/2005 – Palestra do Prof. Gregory C. Chow, “Dynamic Optimization”, discussão
acadêmica voltada para estudantes e especialistas.
11. 18/08/2005 – Palestra do Prof. Gregory C. Chow, “Corruption and Economic
Reforms in China”.
12. 31/08/2005 – Workshop em convênio com a ANBID sobre "Tributação e
Alongamento no Mercado de Capitais".
13. 09/09/2005 – Palestra do prof. Fan Mingtai, do Intituto de Economia Teórica e
Quantitativa da Academia Chinesa de Ciências Sociais (CASS/IQTE), “China´s Financial
System, Reform and Evolution”.
14. 27/10/2005 – Seminário de Bolívar Lamounier sobre "Estrutura política brasileira:
formação, evolução e propostas de reforma", seguido de coquetel de lançamento do livro
de sua autoria, "Da Independência a Lula: Dois Séculos de Política Brasileira".

15. 23/11/2005 –Debate sobre
“LFTs e o alongamento da dívida pública”, com
coordenação de Dionísio Carneiro, Edmar Bacha e Luiz Chrysostomo.
16. 16/12/2005 – Seminário com Guillermo Perry, economista chefe do Banco Mundial
para a América Latina, sobre "Conjuntura Latino-Americana”.
17. 22/12/2005 – Seminário de fim de ano sobre “Perspectivas políticas e econômicas
para 2006”, por Pedro Bodin e Amaury de Souza.

As reuniões técnicas versaram sobre dois tópicos relevantes para o atual debate
econômico: política monetária (discussão dos resultados da tese de doutorado de Luciano
Vereda, do Departamento de Economia da PUC-Rio) e o ajuste do déficit externo dos
EUA (dois seminários, um conduzido por Ilan Goldfajn e outro em torno de um paper
apresentado por Francisco Lopes).
Outras informações relevantes e projetos para o próximo exercício:
O programa de Seminários para 2006 contempla a visita em abril do Prêmio Nobel de
Economia de 2001, prof. Michael Spence, da Universidade de Stanford, que lidera
atualmente um comitê designado pelo Banco Mundial para produzir um diagnóstico dos
problemas de crescimento da economia mundial. Dada a importância do tema para os
atuais debates pré-eleitorais em torno das estratégias factíveis para a economia brasileira
no futuro mandato presidencial, os debates com o prof. Spence gerarão certamente várias
discussões nas quais serão desdobrados os tópicos apresentados, em suas implicações
para a economia brasileira.
Conclusão da fase II e início da fase III do Projeto ANBID:
Deverá ser publicado em maio um novo livro organizado por Edmar L. Bacha e Luiz
Chrysostomo, com o título “Mercado de Capitais e Dívida Pública: Tributação,
Indexação e Alongamento”, que conclui a fase II do Projeto.
A fase III, programada para 2006/07, também já está em execução, havendo sido
contratados Armando Castelar Pinheiro e Ana Dolores Novaes para desenvolver o tema
“Poupança Compulsória, Crédito Dirigido e Intermediação Financeira Pública”. Já foi
realizado, em fevereiro, o primeiro brainstorm em torno do projeto.

