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RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM 2007 
 
 
Em 2007 foram realizados 20 seminários, cinco dos quais com participação de 
convidados externos, todos listados abaixo, além de várias reuniões informais com a 
participação de estudantes e profissionais convidados. Foi dado início à série de 
workshops realizados na hora do almoço, onde são tratados temas de política econômica 
em linguagem mais técnica, que permitam a discussão de resultados de pesquisas em 
andamento, bem como suscitar tópicos para pesquisas futuras. Dadas as mudanças em 
andamento na economia internacional e suas repercussões nas perspectivas brasileiras, 
os workshops da hora do almoço transformaram-se em um fórum para a discussão de 
tópicos novos de importância para a conjuntura brasileira e internacional. Teve 
prosseguimento, em 2007, o grupo de estudos de política econômica brasileira, do qual 
participam estudantes de graduação em final de curso. Depois do sucesso da iniciativa 
em 2006, a segunda etapa em 2007 contou com a participação de estudantes do 
Departamento de Economia da PUC, da UFRJ, da FGV e do IBMEC e com o apoio de 
economistas ligados ou não ao Instituto que se mostraram dispostos a debater com os 
estudantes pontos relevantes da experiência passada de política econômica brasileira. 
 
Demos início a um programa de apoio à confecção de teses de mestrado e doutorado em 
economia, acolhendo no Instituto, como colaboradores, os estudantes da PUC-Rio 
André Diniz Junqueira, Daniel Lavarda Sinigaglia e Tamara Wajnberg. 
 
Foi realizada uma Conferência Internacional sobre Câmbio e Política Econômica, em 
conjunto com a Universidade da Califórnia – San Diego. Recebemos as visitas dos 
profs. Joshua Aizenman, Michael Dooley, Michael Hutchinson, Ken Kletzer, John 
Williamson, e de Caio Koch-Weser, ex-funcionário do FMI e presidente do Deutsche 
Banke, que apresentaram palestras no Instituto. O seminário propiciou oportunidade 
para várias discussões sobre política monetária e conjuntura internacional que tiveram 
impacto relevante sobre a agenda de debates e pesquisas do Instituto. 
 
Em colaboração com o Grupo Rio, cujas reuniões ocorrem no auditório da Casa das 
Garças, promovemos uma série de seminários sobre segurança pública, incluindo 
palestras dos governadores do Espírito Santo, Paulo Hartung, de Minas Gerais, Aecio 
Neves, e do Rio de Janeiro, Sergio Cabral. Realizamos também um seminário de dia 
inteiro sobre Gestão da Segurança Pública, o qual terá como resultado a publicação de 
um livro sobre o tema, em 2008.  
 
O Programa de Publicações prosseguiu com a publicação, pela editora Contracapa, do 
livro editado por Luiz Chrysostomo de Oliveira Filho e Armando Castelar Pinheiro, 
“Mercado de Capitais e Bancos Públicos”, terceiro volume que resultou do projeto com 
a ANBID. O site www.iepecdg.com, continua com um número expressivo de acessos 
diários e tem desempenhado um papel crescente na divulgação das atividades do 
Instituto. O link para o nosso site consta agora com chamadas em alguns sites de alta 
visibilidade, a exemplo do site de economia do jornal O Globo. 
 
Os contemplados com o prêmio Anbid para projetos de tese foram os estudantes André 
Ventura Fernandes, da PUC-Rio, Marcos da Costa Fantinatti, também da PUC-Rio, 
Sabrina Patrocinio Gioielli, da FGV-SP, e Regis Baratti Lima Salgado, da UFRJ, todos 
na categoria de mestrado.   
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É crescente o número de pessoas que manifestam interesse em se associar ao Instituto, e 
também crescente o interesse de profissionais que não estão formalmente ligados ao 
Instituto em participar dos eventos e seminários. Houve um acréscimo de quatro sócios 
em 2007, seguindo a política da diretoria de manter o número de sócios em linha com 
nossa capacidade de desenvolver os projetos, e de procurar conciliar as demandas 
crescentes por envolvimento com nossas atividades com os requisitos de atenção 
pessoal que eles demandam do tempo dos diretores. Tanto a programação de atividades 
para 2008 quanto do financiamento para os próximos anos estão entrando em nova fase, 
que apontam para a consolidação da estabilidade financeira que julgamos essencial para 
que o Instituto possa continuar sua trajetória de independência em um convívio 
harmonioso entre os sócios e demais participantes. 
 
Tomamos a decisão de considerar remidos os sócios que pagaram cinco (5) 
contribuições anuais, pois com esta política podemos suprir o fundo patrimonial dos 
recursos necessários à manutenção das atividades rotineiras do Instituto. Atividades 
adicionais serão objeto de definição de fundos específicos, para os quais podemos 
recorrer aos sócios sem que isso interfira nos direitos já adquiridos de participação das 
atividades na forma do Estatuto. Exemplos dessas atividades adicionais são programas 
de bolsas de pesquisa e auxílios para estudantes em áreas que julgamos importantes para 
a formação de profissionais, prêmios de tese e monografias, programas de publicações e 
seminários especiais sobre temas específicos que precisem de financiamento extra para 
despesas, tais como passagens de participantes, estadia e de organização. 
 
A seguir apresentamos o registro das palestras e workshops realizados em 2007. 
 

 
Seminários 2007 

 

Economia Mundial em uma Perspectiva Européia 
Caio Kock Weser 
Seminário - 12/01 

Câmbio e Crescimento 
Samuel Pessoa,Maria Cristina Terra, Dionísio Dias Carneiro e Mônica Baumgarten 

de Bolle 
Workshop – 13/02 

Crescimento de Longo Prazo 
Delfim Netto 

Seminário – 01/03 

Câmbio e Política Econômica 
Apresentação de textos de Joshua Aizenman, Mônica Baumgarten de Bolle, Dionísio 
Dias Carneiro, Mike Dooley, Michael Hutchinson, Ken Kletzer, Samuel Pessoa, John 

Williamson e Thomas Wu 
Comentários de Arminio Fraga, Márcio Garcia, Ilan Goldfajn, Affonso Celso Pastore, 

entre outros 
Conferência Internacional – 16-17/03 

O Futuro do Estado do Rio de Janeiro dentro do Cenário Nacional 
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Governador Sérgio Cabral 
Seminário – 28/03 

Modelo Energético Brasileiro 
Mário Veiga 

Seminário – 26/04 

É o Brasil Diferente? Risco, Dolarização e Juros em Mercados 
Emergentes 

Edmar Bacha e Márcio Holland 
Seminário – 17/05 

Mecanismos de Gestão em Segurança Pública 
Workshop – 21/05 

Informalidade: Saída e Exclusão 
Guillermo Perry 

Seminário – 01/06 

Perspectivas da Economia Mundial 
Eduardo Loyo 

Seminário – 19/07 

Desafios e Oportunidades do Crescimento Econômico no Estado 
Júlio Bueno 

Seminário – 30/07 

Minas e o Brasil 
Governador Aécio Neves 

Seminário – 16/08 
 

High Frequency Exchange Rate Dynamics, Macroeconomic 
Announcements and Arbitrage Opportunities using Vehicle Currencies 

Thomas Wu 
Seminário – 27/08 

Liquidity, Jurisdictional Uncertainty and High Interest Rates in Brazil 
Felipe Salles 

Seminário – 09/09 

Política, Segurança e Desenvolvimento Regional: Lições do Espírito Santo 
Governador Paulo Hartung 

Seminário – 13/09 

Jackson Hole 
Arminio Fraga 

Discussão sobre o seminário dos bancos centrais – 20/09 

A Taxa de Juros no Brasil 
Persio Arida 

Seminário – 16/10 

Crime e Desigualdade 
Igor Barenboim 

Seminário – 30/10 

Perspectivas da Região (América Latina) e o Brasil 
Anoop Singh 
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Seminário 12/11 

Mercado de Capitais e Bancos Públicos – Análise e Experiências 
Comparadas 
ANBID/IEPE 

Lançamento do livro – Organizadores: Luiz Chrysostomo de Oliveira Filho e Armando 
Castelar Pinheiro 

Conjuntura Mundial e Brasileira 
Dionísio Dias Carneiro e Persio Arida 

Seminário de Final de Ano – 20/12 

 

 


