RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM 2009
Os resultados das atividades do quinto ano de funcionamento, em 2009, reforçam nosso
empenho em dar continuidade às atividades do Instituto. A construção institucional está
praticamente completa segundo nossos planos originais, tendo o Instituto consolidado sua
presença no debate econômico nacional como uma referência importante, graças à valiosa
contribuição dos sócios e colaboradores para suas atividades. A solidez financeira
conseguida tem permitido o avanço gradual na direção de apoio a trabalhos de alunos de
pós-graduação que tem utilizado nossas instalações para seu trabalho de tese bem como
estímulo ao interesse de estudantes de graduação por questões de política econômica.
Nosso fundo de reserva, conforme nossas estimativas há dois anos, é compatível com o
funcionamento do Instituto em bases permanentes (ou seja, despesas de manutenção,
administração e seminários ordinários). Há um número razoável de candidatos a sócio,
mas temos mantido a política de manter o tamanho do quadro de sócios e a extensão de
nossas atividades de forma compatível com o tempo de dedicação voluntária de nossa
diretoria e colaboradores eventuais, minimizando os gastos permanentes do Instituto.
A nova composição da diretoria, devida à saída de Eduardo Loyo, em virtude de suas
atividades profissionais, tem permitido fazer uma divisão de tarefas entre os novos
membros da diretoria, Monica Baumgarten de Bolle e Luiz Chrysóstomo de Oliveira, que
já vêm colaborando há tempos com a organização de nossas atividades, de modo a
manter a programação anterior.
Nos últimos dois anos, o Instituto começou a fazer uso do conteúdo de alguns debates
sobre temas da atualidade econômica em livros eletrônicos (e-books). Os dois livros
divulgados no site em 2008 e 2009 (O que fazer diante da Crise, organizado por Ilan
Goldfajn e Edmar Bacha, e A Reforma do Sistema Financeiro Americano, organizado
por Dionisio Dias Carneiro e Mônica De Bolle) foram posteriormente publicados. Além
disso, dando prosseguimento aos nossos debates em torno das políticas sociais e seus
efeitos econômicos, estamos preparando um debate organizado por Edmar Bacha em
colaboração com Simon Schwarzman, do IETS, sobre a Agenda Social Pendente, que
será realizado em outubro e que dará lugar a outra publicação do Instituto sobre tema de
relevância para as decisões do próximo governo nas áreas de educação básica,
previdência, saúde, segurança e políticas de distribuição de renda.
No contexto do programa de apoio à confecção de teses de mestrado e doutorado,
estagiaram no Instituto os alunos da PUC-Rio Rafael Magri, Tiago Caruso, Victor Freitas
e Werther Vervloet.
Continuou em vigor o convênio com a Anbima (ex-Anbid), através do qual tem sido
divulgado anualmente o Prêmio Anbima para projetos de tese de mestrado e doutorado
sobre mercados de capitais, nas áreas de economia, administração e direito. Até o
momento, 100% dos projetos de tese incluídos no programa foram convertidos em teses
dentro dos prazos propostos e duas dessas teses já foram publicadas em livros
patrocinados pela Anbima. Os alunos contemplados com o prêmio Anbima este ano
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foram Isabela Travaglia Santos, da FGV-SP, Marcelo Guterman, do INSPER, e Marcos
Martins Pinheiro, da PUC-Rio, todos na categoria de mestrado. As teses publicadas pela
Anbima foram de Marcos Fantinatti, “Os fundos de ações dos grandes bancos
brasileiros”, e de Regis Baratti, “A reação do mercado de títulos corporativos de dívida
externa a emissões soberanas brasileiras”.

SEMINÁRIOS IEPE/CdG EM 2009
17/12/2009
"Perspectivas Políticas e Econômicas para 2010”, Bolivar Lamounier (Diretor da
Augurium Consultoria) e Eduardo Loyo (Economista-chefe do Banco BTG Pactual).
3/12/2009
"Como Reduzir o Spread Bancário”, Marcos Köhler (assessor do Senado Federal) e
Tomas Málaga (Economista Sênior do Banco Itaú-Unibanco ).
12/11/2009
"Estatuto da Igualdade Racial - o projeto em tramitação no Congresso Nacional".
Apresentações de Demétrio Magnoli (prof. da USP e membro do Grupo de Análises da
Conjuntura Internacional da USP) e Jorge da Silva (prof. da UERJ e Coordenador de
Estudos e Pesquisas em Ordem Pública, Polícia e Direitos Humanos da UERJ).
21/10/2009
"CVM e Governança Corporativa", mesa redonda organizada em colaboração com o
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Apresentadora Maria Helena
Santana (Presidente da CVM), debatedores Luiz Orenstein (Sócio da Dynamo
Administradora de Recursos) e Nelson Eizirik (Advogado da Carvalhosa & Eizirik
Advogados).
15/10/2009
"Projeto de revitalização do Porto do Rio de Janeiro", Felipe Goes, Presidente do
Instituto Pereira Passos e Secretário de Desenvolvimento da cidade do RJ.
23/9/2009
"Igualdade de Oportunidades: Sucessos e Desafios da Política Social no Brasil", Ricardo
Paes de Barros, pesquisador do IPEA.
24/8/2009
“Reflexões sobre as Propostas de Reforma Regulatória". Workshop com apresentação de
Dionisio Dias Carneiro, Diretor da Galanto Consultoria e do IEPE/CdG.
12/8/2009
"FMI e a Crise", Murilo Portugal, Vice-Diretor Gerente do FMI.
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7/8/2009
"Impacto da Crise nas Decisões de Investimento das Empresas: Uma Investigação
Empírica", Murilo Campello, Professor de Finanças na Universidade de Illinois.
24/6/2009
“Proposta do Governo Obama para uma Nova Regulação Financeira nos EUA".
Workshop com apresentação de Dionisio Dias Carneiro, Diretor da Galanto Consultoria
e do IEPE/CdG.
25/5/2009
"Assaltantes, Traficantes e Milícias: Teoria e evidência das favelas do Rio de Janeiro",
Tiago Caruso, Mestrando e Colaborador do Instituto.
15/5/2009
"Inflation Targeting during Credit Market Turmoil", Michael Woodford, Professor da
Universidade de Columbia.
13/5/2009
"China and the International Crisis", Michael Pettis, Professor da Universidade de
Pequim.
14/4/2009
"Risco de Derivativos", mesa redonda organizada em colaboração com o Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Apresentador Otavio Yazbek (Diretor da
CVM), debatedora Ana Novaes (Sócia da Galanto Consultoria e membro do Conselho de
Administração de várias empresas) e coordenador Luiz Cantidiano (ex-Presidente da
CVM).
26/3/2009
“Política Fiscal Anticíclica: Problemas evidenciados pela atual experiência americana",
workshop com apresentação de Rogério Werneck, Diretor do Departamento de
Economia da PUC-Rio.
16/3/2009
"Paradigmas para a Reforma do Sistema Financeiro", Augusto de La Torre,
Economista-Chefe do Banco Mundial.
28/1/2009
“Proposta de Reforma Financeira do Grupo dos 30", Armínio Fraga, Sócio da Gávea
Investimentos e do IEPE/CdG.
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