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RELATÓRIO 2019 

Não obstante o conturbado ambiente político do país, tivemos 

um ano extremamente produtivo, conforme ilustrado pela realização 

de 31 seminários, um recorde em nossos 16 anos de existência; 

além da publicação de dois livros coletivos; a constituição de dois 

grupos de estudos sobre economia brasileira; e o reforço de nossas 

parcerias com a Anbima e o Cebri.  

 Nada menos que 21 dos seminários se destinaram à 

discussão de aspectos de uma agenda de crescimento sustentado, 

equitativo e sustentável para o Brasil.  

 Esses debates tiveram múltiplos ângulos. Um deles envolveu 

a vinda de eminentes políticos de diversos partidos, em seminários 

coordenados pelo ex-governador Paulo Hartung. Ouvimos o 

governador Eduardo Leite, do PSDB do Rio de Grande do Sul, o 

prefeito Antonio Carlos Magalhães Neto, do DEM da Bahia, e o 

governador Flavio Dino, do PCdoB do Maranhão.  

 Com membros e assessores da equipe econômica do novo 

governo, discutimos a Agenda BC#, as perspectivas fiscais do país 

após a aprovação da reforma da previdência, o censo de 2020, o 

conteúdo de uma reforma tributária progressista, e a nova política 

para o gás. Ouvimos, nesse contexto, o presidente e diretores do 

Bacen Roberto Campos Neto, Carlos Viana e João Manoel Pinho 

de Mello, o secretário do Tesouro Nacional Mansueto de Almeida, o 

diretor do IBGE Eduardo Rios Neto, a assessora especial do 

Ministério da Economia Vanessa Canado e o economista Carlos 

Langoni.  

Marcos Mendes, consultor licenciado do Senado Federal,  

apresentou um seminário sobre  livro que escreveu no primeiro 

semestre deste ano, enquanto esteve como pesquisador associado 

do Instituto, “Por que são difíceis as reformas no Brasil e o que 

fazer a respeito”. Ainda sobre os rumos da política econômica, 

realizamos um seminário com técnicos do FMI sobre seu livro, 

“Brazil: boom, bust and the road to recovery”, e outro com o ex-

diretor do BC, Tony Volpon, sobre livro de sua autoria em que avalia 

a política monetária durante o governo de Dilma Rousseff. 

 Outro ângulo da agenda de reformas que consideramos em 

nossos seminários foi o ambiental, que adquiriu notável urgência 
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com o noticiário sobre queimadas e desmatamento na Amazônia. 

Sobre o tema, fizemos dois seminários, com Clarissa Gandour e 

Cristina Leme, ambas do Climate Policy Initiative, a ex-ministra 

Izabella Teixeira e o professor da UERJ, Ronaldo Seroa da Motta.  

 Educação e desigualdade de renda foram temas de seis 

seminários: um diagnóstico da educação brasileira por João Batista 

de Oliveira, uma avaliação de programas de primeira infância por 

Flavio Cunha, uma discussão da interação do Estado com a 

desigualdade no Brasil por Arminio Fraga, uma avaliação do 

impacto de mobilidade urbana sobre desigualdade e bem-estar no 

Rio de Janeiro por Maína Celidonio de Campos, e uma mesa-

redonda com especialistas sobre a desigualdade no país usando 

dados do imposto de renda. O sexto seminário teve um escopo 

mais amplo, com propostas, baseadas em mecanismos de 

mercado, para a reforma do capitalismo, apresentadas por Glen 

Weyl (que veio ao Brasil atendendo a um convite conjunto do IEPE, 

IBRE, INSPER e fFHC) a partir de seu livro “Radical markets: 

uprooting capitalism and democracy for a just society”. 

 O seminário que coroou o conjunto de debates sobre os 

rumos do país foi a respeito do livro que lançamos no 2º. semestre, 

por ocasião dos 130 Anos da República:  “130 anos: em busca da 

República”. Apresentaram esse seminário Edmar Bacha, José 

Murilo de Carvalho, Joaquim Falcão, Marcelo Trindade, Pedro 

Malan e Simon Schwartzman, os seis organizadores do livro que 

revê a história da República década por década, com a colaboração 

de 12 economistas, 12 cientistas sociais/historiadores e 14 juristas. 

Também no final do 2º. semestre, colocamos no site o livro 

eletrônico de seminário que fizemos em 2018 com o Columbia 

Global Center | Rio de Janeiro, com o título: “The changing role of 

the State: Rediscovering the path to stable growth in Brazil”. 

 À parte um seminário sobre as Forças Armadas e a política no 

Brasil, pelo historiador José Murilo de Carvalho, os demais 

seminários trataram de temas conjunturais, sob o ângulo da 

economia, da política e das relações internacionais. Ressaltem-se, 

nesse conjunto, os seminários do ex-Ministro Rubens Ricúpero 

sobre a política externa brasileira, do professor Albert Fishlow sobre 

os EUA sob Trump, do consultor Arthur Kroeber sobre o conflito 

comercial entre China e EUA, e do professor Francesco Giavazzi 
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sobre a economia europeia. Os seminários de Ricúpero, Kroeber e 

Fishlow foram feitos em conjunto com o Cebri. Como de costume, 

José Carlos Carvalho, diretor do Instituto, apresentou dois 

seminários sobre a conjuntura econômica nacional e internacional.  

 A lista dos seminários consta do final deste relatório. 

* 

 O Grupo de Estudos de Economia Brasileira para estudantes 

de graduação em economia, coordenado pelas pesquisadoras 

associadas do Instituto, Fernanda Guardado e Maína Celidonio de 

Campos, teve este ano como tema  “Desafios do Brasil”. O grupo foi 

formado por 46 estudantes da PUC, FGV, UFRJ, UERJ, UFF e 

IBMEC, tendo contado com doze palestras no auditório da Casa 

das Garças, entre março e julho de 2019.  

Foi também constituído um novo Grupo de Estudos, sobre 

Agenda Liberal-Progressista, coordenado por Elena Landau, Maína 

Celidonio de Campos e Marco Bonomo. Além de um seminário 

inicial com os coordenadores, esse grupo foi responsável pelos 

seminários mencionados no item anterior, sobre programas de 

primeira infância, desmatamento da Amazônia, reforma tributária 

progressista e grilagem e novo Código Florestal.  

 Animados pelo sucesso dos seminários e dos grupos de 

estudos, decidimos elaborar o projeto-piloto de um programa 

intensivo de estudos sobre políticas públicas para estudantes de 

graduação em economia. O conteúdo desse programa, chamado 

Imersão Casa das Garças, está disponível em nosso site no link 

http://iepecdg.com.br/imersao-casa-da-garcas/ . Ele será 

coordenado pelos pesquisadores associados do Instituto, José 

Augusto Fernandes e Sheila Najberg, contando com 22 professores 

ligados ao Instituto e será oferecido para até 40 estudantes de todo 

o Brasil, na semana de 19 a 24 de julho de 2020.O programa será 

gratuito e distribuirá bolsas de estudos para transporte e alojamento 

de estudantes de baixa renda. 

 A parceria que mantemos com a Anbima desde 2005 tem 

premiado projetos de doutorado e mestrado sobre mercados de 

capitais nas áreas de administração, direito e economia. Desde o 

início do programa, 15 alunos ganharam o Prêmio ANBIMA na 

categoria doutorado. Desses, 13 concluíram o trabalho. Em 

http://iepecdg.com.br/imersao-casa-da-garcas/
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mestrado tivemos 34 ganhadores, dos quais 33 concluíram o 

trabalho. Na 15ª. edição do Prêmio Anbima deste ano a comissão 

julgadora organizada pelo Instituto premiou um projeto de 

dissertação de doutorado e três projetos de tese de mestrado. O 

projeto de doutorado, na área de administração, foi de Marcelo 

Lewin, da COPPEAD-UFRJ, sobre “Modelos de múltiplos regimes 

econômicos: estratégias de alocação de ativos”, com orientação do 

Prof. Carlos Heitor Campani. No mestrado, em economia, foram 

premiados Fernando Cardoso e Leonid Garnitskiy, alunos 

respectivamente da PUC-Rio e da EPGE/FGV-BR, o primeiro com 

projeto de tese sobre “The expectations hypothesis holds at times”, 

com orientação dos professores Carlos Viana e Ruy Ribeiro; o 

segundo com projeto de tese sobre “Monitoramento da inflação 

brasileira com técnicas de aprendizado de máquina”, sob orientação 

do professor João Victor Issler. O terceiro projeto de tese de 

mestrado premiado, em direito, foi de Rafael Vieira de Andrade de 

Sá, da FGV-SP, orientado pela professora Viviane Muller Prado, 

sobre “O administrador fiduciário como gatekeeper da indústria de 

fundos de investimento”. 

 Apesar de mantermos uma estrutura administrativa enxuta, a 

intensificação de nossas atividades levou a um aumento de custos 

ao qual se associou a redução de receitas patrimoniais, pela queda 

da taxa de juros. Por esse motivo, a Diretoria solicitou aos sócios 

que contribuíssem para recompor o patrimônio financeiro do 

Instituto, no que foi generosamente atendida. 

 Segue-se a lista de seminários do ano. 

SEMINÁRIOS 2018 

SEMINÁRIO DE FIM DE ANO | 20 de dezembro de 2019 | com 

Roberto Campos Neto, Presidente do Banco Central do Brasil 

SEMINÁRIO COM GRUPO DE ESTUDOS SOBRE AGENDA 

LIBERAL-PROGRESSISTA:  DISPUTA DE TERRAS, GRILAGEM E 

PAPEL DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL | 06 de dezembro de 

2019 | com Cristina Leme, advogada e pesquisadora do Climate 

Policy Initiative, comentários de Ronaldo Seroa da Motta, professor 

da UERJ e especialista em economia ambiental 
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SEMINÁRIO SOBRE MARANHÃO E BRASIL | 02 de dezembro de 

2019 | com Governador Flávio Dino e coordenação do ex-

Governador Paulo Hartung 

SEMINÁRIO SOBRE SITUAÇÃO FISCAL DO GOVERNO | 12 de 

novembro de 2019 | com Mansueto Almeida Jr., secretário do 

Tesouro Nacional 

SEMINÁRIO COM GRUPO DE ESTUDOS SOBRE AGENDA 

LIBERAL-PROGRESSISTA: REFORMA TRIBUTÁRIA 

PROGRESSISTA | 08 de novembro de 2019 |com Vanessa 

Canado e comentários de Arminio Fraga 

SEMINÁRIO DE CONJUNTURA | 01 de novembro de 2019 | 

com José Carlos Carvalho 

SEMINÁRIO SOBRE O LIVRO "PRAGMATISMO SOB COAÇÃO: 

PETISMO E ECONOMIA EM UM MUNDO DE CRISES" | 25 de 

outubro de 2019 | com Tony Volpon 

SEMINÁRIO SOBRE COMPETIÇÃO E MEIOS DE 

PAGAMENTO | 30 de setembro de 2019 | com João Manoel Pinho 

de Mello, diretor de organização do sistema financeiro e de 

resolução do Banco Central do Brasil 

SEMINÁRIO COM GRUPO DE ESTUDOS SOBRE AGENDA 

LIBERAL-PROGRESSISTA: DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 20 de setembro de 2019 

|com Clarissa Gandour, do Climate Policy Initiative/Brasil, e 

Ministra Izabella Teixeira 

SEMINÁRIO SOBRE POSSÍVEIS CAUSAS DAS TAXAS DE 

JUROS BAIXAS NA ECONOMIA GLOBAL | 10 de setembro de 

2019 | com Carlos Viana de Carvalho, diretor do Banco Central do 

Brasil 

SEMINÁRIO SOBRE DIAGNÓSTICO E PROPOSTAS PARA A 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA | 09 de setembro de 2019 | com João 

Batista Oliveira, fundador e presidente do Instituto Alfa e Beto, com 

comentários de Fernando Veloso e Simon Schwartzman 

SEMINÁRIO SOBRE "DESIGUALDADE E CRESCIMENTO COM 

DADOS DO IMPOSTO DE RENDA: O QUE ACONTECEU 

AFINAL?" | 26 de agosto de 2019 | com Marcos Dantas 
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Hecksher e Marcelo Neri, e comentários de Pedro Herculano 

Ferreira  

SEMINÁRIO SOBRE O CENSO DE 2020 | 23 de agosto de 2019 | 

com Eduardo Rios Neto, diretor de pesquisas do IBGE 

SEMINÁRIO COM O GRUPO DE ESTUDOS SOBRE AGENDA 

LIBERAL-PROGRESSISTA: PROGRAMAS DE PRIMEIRA 

INFÂNCIA | 20 de agosto de 2019 |com Flávio Cunha, professor da 

Rice University 

SEMINÁRIO SOBRE A ABERTURA DO MERCADO DE GÁS 

NATURAL NO BRASIL | 19 de agosto de 2019 |com Carlos 

Langoni, diretor do Centro de Economia Mundial da FGV/RJ 

SEMINÁRIO COM O GRUPO DE ESTUDOS SOBRE AGENDA 

LIBERAL-PROGRESSISTA: TÓPICOS NA AGENDA | 26 de julho 

de 2019 |com Elena Landau, Maina Celidonio de Campos, Marco 

Bonomo e Vinicius Carrasco 

SEMINÁRIO EM COMEMORAÇÃO AOS 130 ANOS DA 

REPÚBLICA E AOS 25 ANOS PLANO REAL | 1 de julho de 2019 | 

com Edmar Bacha, José Murilo de Carvalho, Joaquim 

Falcão, Marcelo Trindade, Pedro Malan e Simon Schwartman 

SEMINÁRIO SOBRE ECONOMIA E POLÍTICA NOS EUA SOB 

TRUMP | 26 de junho de 2019 |com Albert Fishlow 

SEMINÁRIO SOBRE SALVADOR, BAHIA E BRASIL | 10 de junho 

de 2019 | com Prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto, coordenado 

pelo ex-Governador Paulo Hartung. 

SEMINÁRIO DE CONJUNTURA | 07 de junho de 2019 | com José 

Carlos Carvalho 

SEMINÁRIO SOBRE A CONJUNTURA ECONÔMICA EUROPEIA E 

ITALIANA | 21 de maio de 2019 | com Francesco Giavazzi 

SEMINÁRIO SOBRE ESTADO E DESIGUALDADE NO 

BRASIL | 17 de maio de 2019 |com Arminio Fraga 

SEMINÁRIO SOBRE "POR QUE SÃO DIFÍCEIS AS REFORMAS 

NO BRASIL E O QUE FAZER A RESPEITO" | 13 de maio de 2019 | 

com Marcos Mendes 
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SEMINÁRIO SOBRE RIO GRANDE DO SUL E BRASIL | 06 de 

maio de 2019 | com Governador Eduardo Leite, coordenado pelo 

ex-Governador Paulo Hartung 

SEMINÁRIO SOBRE AS FORÇAS ARMADAS E A POLÍTICA | 15 

de abril de 2019 | com José Murilo de Carvalho 

SEMINÁRIO SOBRE MOBILIDADE URBANA, DESIGUALDADE E 

BEM-ESTAR: EVIDÊNCIAS DO RIO DE JANEIRO | 08 de abril de 

2019 | com Maína Celidonio 

SEMINÁRIO SOBRE O LIVRO “RADICAL MARKETS: 

UPROOTING CAPITALISM AND DEMOCRACY FOR A JUST 

SOCIETY” | 02 de abril de 2019 | com Glen Weyl 

SEMINÁRIO EM CONJUNTO COM O CEBRI SOBRE A 

ECONOMIA DA CHINA | 15 de março de 2019 | com Arthur 

Kroeber, economista-chefe da Gavekal 

SEMINÁRIO EM CONJUNTO COM MISSÃO DO FMI SOBRE O 

LIVRO "BRAZIL: BOOM, BUST AND THE ROAD TO 

RECOVERY" | 14 de março de 2019 | com Antonio 

Spilimbergo, Krishna Srinivasan, Márcio Garcia e Edmar Bacha 

SEMINÁRIO EM CONJUNTO COM O CEBRI SOBRE POLÍTICA 

EXTERNA BRASILEIRA | 25 de fevereiro de 2019 | com o 

Embaixador Rubens Ricupero 

SEMINÁRIO SOBRE O EXECUTIVO E O CONGRESSO | 20 de 

fevereiro de 2019 | com Simon Schwartzman, Murillo Aragão e Jairo 

Nicolau 


