
Relatório do Grupo de Estudos de Macroeconomia 

Novembro-Dezembro 2016 

O objetivo do grupo de estudos de Macroeconomia é o de aprimorar a formação em 

Macroeconomia e em políticas macroeconômicas de estudantes de 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 “hands on” para os desafios e dilemas de diversas naturezas que cercam a gestão 

das mesmas. 

O grupo foi formado ao longo de outubro, com estudantes indicados por professores de 

diversos centros acadêmicos (PUC, FGV, UFRJ, EURJ, 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.  O grupo formado neste 

semestre, composto por 28 alunos, será o mesmo (com algumas possíveis novas adições ou 

retirada de alunos que se formaram) que frequentará os seminários do primeiro semestre de 

2017.  

As palestras começaram em novembro, com Edmar Bacha compartilhando sua experiência na 

formulação do Plano Real; seguiram-se com Pedro Malan falando sobre sua experiência no 

Ministério da Fazenda e trazendo reflexões sobre o momento atual; e terminaram com a 

palestra de José Márcio Camargo, sobre as perpectivas fiscais do Brasil, o projeto de lei que 

instituiu o teto de gastos e sua participação na estratégia de convencimento de parlamentares 

acerca da necessidade da mesma. Dois outros palestrantes confirmados – Tiago Berriel, diretor 

de assuntos internacionais do Banco Central, e Mario Mesquita, economista-chefe do Itaú – 

precisaram desmarcar suas participações na semana das mesmas devido à questões familiares 

ou profissionais urgentes, e devido à agenda apertada do fim de ano suas palestras não 

conseguiriam ser reagendadas ainda em Dezembro, ficando assim para o próximo ciclo. 

Os alunos participantes foram: Lucas Aguiar, Beatriz Barroso, Wagner Gonçalves, Hellen 

Ferreira, Davi Ferrucio, Daniel Sá Earp, Lucas Ferreira, Daniel Coutinho, Rafael Lobo B da Silva, 

Lucas Maynard, Mário Lourenço, Rodrigo Caleiro, Yuri Botelho S. Santos, Larissa Garcez, Arthur 

Neves, Isabelle Fonseca, Caio Becker, João Gabriel Almeida, Isabella Figueiredo, Victor De 

Mello Menezes, Erik Prallon, Maria Clara Varella, Newton Oliveira, Pedro H. Maia, Pedro Feijó, 

Fabio Schanaider e Clinton Mallet. A coordenadora do grupo de estudos é Fernanda Guardado, 

doutoranda do departamento de economia da PUC-Rio e residente do IEPE/₢dG.  


