
1 
 

RELATÓRIO 2016 

Tratou-se de um ano atípico, com o processo de impeachment 

dominando o primeiro semestre e a estruturação do governo Temer, o 

segundo semestre. Uma consequência para o Instituto foi a realização 

de um número elevado de seminários, 23 no total, para dar conta não 

somente da temática econômica usual como também das questões 

políticas que comandaram o ano.  

Acompanhamos a evolução do cenário político através de seminários 

com analistas políticos – Alberto Almeida, Merval Pereira e Octavio 

Amorim Neto – mas também com os próprios atores do processo, como 

Paulo Hartung, Tasso Jereissati, Aloysio Nunes e Rodrigo Maia. 

Mantivemos nosso foco na análise da conjuntura econômica, sobre a 

qual realizamos quatro seminários, mas também em questões 

econômicas estruturais. Sobre essas realizamos dez seminários com 

temas indo do PPI à problemática da Defesa Nacional, da 

Infraestrutura à Emergência Sanitária, da crise do federalismo à crise 

da Petrobrás, dos problemas dos transportes à reforma do ensino. 

Fecharam o conjunto três seminários sobre o sistema financeiro no 

Brasil e no mundo. A lista completa dos seminários está no final deste 

relatório. 

Publicamos pela Civilização Brasileira o livro A Crise Fiscal e Monetária 

Brasileira, organizado por Edmar Bacha, com prefácio de Fernando 

Henrique Cardoso e apresentação de Pedro Malan e Eduardo Augusto 

Guimarães. Este livro compõe-se de 27 capítulos, escritos por 37 

autores, e contém não só diagnósticos mas prescrições para lidar com a 

crise monetária e fiscal do país. Trata-se de uma homenagem do IEPE a 

Fabio de Oliveira Barbosa, ex-Secretário do Tesouro Nacional, e amigo 
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dileto de diversos sócios do Instituto, que faleceu prematuramente em 

2015.  

Em seu décimo segundo ano, o Prêmio Anbima de Mercado de Capitais 

para projetos de tese de mestrado e doutorado contou com a 

participação de 19 inscritos, 11 para mestrado e 8 para doutorado, 

sendo 9 na área de Administração, 6 de Economia e 4 de Direito. 

Tivemos participação nacional com o envio de projetos de 13 centros 

universitários distintos. A banca de análise dos projetos foi composta 

por Armando Castelar, Edmar Bacha, Jose Carlos Carvalho, Luiz 

Chrysostomo e Nelson Eizirik.  Foram premiados dois projetos de 

dissertação de mestrado, um em administração da FGV-SP, outro em 

economia da FEA-USP; e um projeto de tese de doutorado em 

economia da FGV-SP. 

Foram reativados os grupos de estudos da economia brasileira, com a 

participação de alunos de graduação em economia não somente da 

PUC-Rio, mas de diversos outros centros universitários do Rio de 

Janeiro. Sob a coordenação de Maína Celidonio, doutoranda em 

economia da PUC-Rio e residente do IEPE, foram realizados sete 

seminários com especialistas na área da economia da educação. Sob a 

coordenação de Fernanda Guardado, também doutoranda em 

economia da PUC-Rio e residente do IEPE, foram realizados três 

seminários sobre macroeconomia. O grupo de macroeconomia terá 

continuidade em 2017. Os relatórios de atividades dos respectivos 

grupos encontram-se disponíveis no portal do IEPE.  

Segue-se a lista dos seminários realizados em 2016. 
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SEMINÁRIOS 2016 

Petrobras: O que explica a atual situação e para onde vamos? | 19 

de dezembro de 2016. Com Pedro Parente 

Banks navigating uncharted waters | 02 de dezembro de 2016. Com 

Dr. Andreas Dombret, membro do Comitê Executivo do Deutsche 

Bundesbank 

Reforma do ensino | 25 de novembro de 2016. Com Maria Helena 

Guimarães de Castro, Secretária Executiva do Ministério da Educação 

Ministério da Defesa e Brasil | 11 de novembro de 2016. Com 

Ministro Raul Jungmann 

Programa de Parcerias para Investimentos | 04 de novembro de 

2016. Com Ministro Moreira Franco 

Perspectivas Políticas | 28 de outubro de 2016. Com Senador Aloysio 

Nunes 

Financiamento da Infraestrutura | 24 de outubro de 2016. Com 

Vinicius Carrasco 

Seminário de Conjuntura | 21 de outubro de 2016. Com José Carlos 

Carvalho 

As pautas do governo e do Congresso | 16 de setembro de 2016. 

Com  Deputado Rodrigo Maia, Presidente da Câmara de Deputados 

Oportunidades e desafios da infraestrutura de transporte na 

agricultura brasileira | 12 de setembro de 2016. Com Juliano 

Assunção, professor da PUC-Rio e pesquisador do Núcleo de Avaliação 

de Políticas Climáticas da PUC-Rio 
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O federalismo truncado da Carta de 1988 e a crise fiscal brasileira 

| 29 de agosto de 2016. Com Eduardo Gianetti 

Desafios e perspectivas para o setor bancário brasileiro | 29 de 

julho de 2016. Com Marcelo Telles, Managing Director do Credit 

Suisse 

Da inflação crônica à deflação crônica: os BCs sem mapas | 12 de 

julho de 2016. Com André Lara Resende 

Perspectivas do governo Temer | 30 de junho de 2016. 

Com Senador Tasso Jereissati 

Perspectivas e Desafios da Retomada do Crescimento Econômico 

no Brasil | 10 de junho de 2016. Com Silvia Matos e Francisco Lopes 

Seminário sobre novo relatório do Banco Mundial “Retomando o 

Caminho para a Inclusão, o Crescimento e a Sustentabilidade. 

Brasil - Diagnóstico Sistemático de País” | 25 de maio de 2016. Com 

Martin Raiser, Diretor do Banco Mundial para o Brasil, e Roland 

Clarke,Coordenador de Operações Setoriais 

 Seminário sobre a situação política e suas perspectivas | 06 de 

maio de 2016. Com Governador Paulo Hartung 

Seminário de Conjuntura | 29 de abril de 2016. Com José Carlos 

Carvalho 

Seminário sobre o momento político | 08 de abril de 2016. Com 

Merval Pereira e Octavio Amorim Neto, coordenado por Simon 

Schwartzman 

Seminário sobre a Petrobrás | 01 de abril de 2016. Com Adriano 

Pires e Jorge Camargo 

http://iepecdg.com.br/wp-content/uploads/2016/05/SCD-apresentacao-ENG-Final.pptx
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Seminário sobre a emergência sanitária | 21 de março de 2016. Com 

Paulo Gadelha, presidente da Fiocruz 

Avaliação da situação fiscal e suas perspectivas | 17 de março de 

2016. Com Mansueto Almeida Jr. 

Crise política e paralisia decisória. O que esperar de 2016? | 26 de 

fevereiro de 2016. Com Alberto Almeida, sócio Diretor do Instituto 

Análise 

 

 

 

 

 

 


