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O objetivo do grupo de estudos de Macroeconomia é o de aprimorar a formação
em Macroeconomia e a visão sobre políticas macroeconômicas de estudantes de
graduação em Economia com histórico acadêmico excelente. O principal foco é
propiciar o contato com economistas que tenham tido experiência prática na
formulação e condução de políticas econômicas, de maneira a trazer uma visão
prática para os desafios e dilemas de diversas naturezas que cercam a gestão das
mesmas.
O grupo foi formado com cerca de 25 estudantes, indicados por professores ou
pelos próprios alunos, de diversos centros acadêmicos (PUC, FGV, UFRJ, UERJ,
UFF e IBMEC). Os alunos candidatos precisavam cumprir dois requisitos: CR
acima de 8,0 e estarem inscritos em um curso de Economia destes centros,
excluindo assim alunos já formados.
Este ciclo contou com dez palestras, espalhadas entre março e junho. Os
palestrantes, e seus respectivos temas foram: Armínio Fraga (ex-presidente do
BC), que falou sobre sua experiência no Governo e desafios correntes na
Economia; Fabio Kanczuk, (Secretário de Política Econômica do Ministério da
Fazenda), explicou as motivações e metodologia da nova TLP; Gustavo Franco
(ex-presidente do BC), tratou de episódios de hiperinflação, Plano Real, e sua
experiência no BC; Fabio Giambiagi (BNDES e ex-IPEA), abordou o problema da
Previdência e a reforma da mesma no Congresso; Eduardo Loyo (ex-diretor de
Estudos Especiais do BC) tratou dos desafios correntes da política monetária
brasileira; Mario Mesquita (ex-diretor de Política Econômica do BC) abordou a
crise financeira de 2008 e a atuação do BC na época; Marcos Lisboa (exSecretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda) abordou a situação
da produtividade brasileira e sugestões de mudanças e políticas para
incrementá-la; Marcelo Neri (ex-presidente do IPEA e ex-ministro-chefe da SAE)
tratou da evolução da desigualdade de renda no Brasil; e por fim, Carlos Viana de
Carvalho (atual diretor de Política Econômica do BC) falou sobre tópicos de
pesquisa em politica monetária. Este ciclo contou também com uma palestra
especial, aberta a outros participantes, ministrada por Hélio Beltrão, sobre o
embate entre as visões econômicas de Keynes e Hayek.
Os alunos participantes que faltaram a no máximo 2 palestras (condição
necessária para terem seus nomes como participantes no relatório oficial) foram:
Beatriz Barroso, Lucas Aguiar, Arthur Lima Barreirinhas, Wagner Gonçalves,
Hellen Ferreira, Davi Ferrucio, Daniel Sá Earp, Daniel Coutinho, Mário Lourenço,
Gabriel Monteiro, Leonidas Sampaio Fernandes, Gabriel Wainstok, Isabella
Grossmann , Isabella Meyer, Gabriel Granato, Caio Becker, Marina Garrido, João
Gabriel de Almeida e Maria Clara Varella.

