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O tema desta edição do grupo de estudos foi “Desafios do Brasil”, visando abranger variados 

obstáculos e desafios para o crescimento e desenvolvimento da economia brasileira.  O 

principal objetivo do grupo era expor os alunos à análise e a propostas de solução de um 

desafio específico em cada palestra. Com este processo, os alunos puderam ter contato com 

acadêmicos de excelência e economistas que tenham tido experiência prática na formulação e 

condução de políticas econômicas, de maneira a trazer uma visão mais profunda e sólida dos 

desafios e dilemas do Brasil, além de induzir o debate e a reflexão sobre estes temas. 

O grupo foi formado por 46 estudantes, de diversos centros acadêmicos (PUC, FGV, UFRJ, 

UERJ, UFF e IBMEC), indicados por professores ou por alunos de ciclos anteriores dos grupos 

de estudos de Micro e Macroeconomia. 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 doze palestras, espalhadas entre março e julho. Os palestrantes, e seus 

respectivos temas foram: Edmar Bacha: “Abertura Econômica”; Armínio Fraga: “Tamanho e 

Papel do Estado”; Mansueto de Almeida: “Política Fiscal”; Elena Landau:  “Privatização”; Maria 

Silvia Bastos: “Produtividade no Brasil”; Ciro Biderman: “Mobilidade Urbana”; Paulo Tafner: 

“Reforma da Previdência”; Ricardo Paes de Barrros: “Pobreza e Desigualdade”; Leandro Piquet: 

“Segurança Pública”; Monica Viegas: “Saúde e o Sistema Único de Saúde (SUS)”; Claudia 

Costin: “Educação: Diagnóstico e Perspectivas para o Futuro” e Fabio Giambiagi: “Desafios 

para o Brasil: Panorama Interdisciplinar”. Além de participar das palestras, os alunos foram 

convidados a produzir um texto sobre um dos temas abordados. O formato sugerido foi um 

pequeno artigo com a seguinte estrutura: identificação de um problema e sua relevância para 

o desenvolvimento do país, diagnóstico e propostas de solução. 

Os alunos participantes que faltaram a no máximo duas palestras (condição necessária para 

terem seus nomes como participantes no relatório oficial) foram: Lucas Brandão, Helena 

Arruda, Victor Borges, Bernardo Duque, Lucas Souza, Ana Luiza Pessanha, André Amorim, Sofia 

Fahel, Luciano Fabio, Matheus Fetal, Andre Moretta, João Pedro Vieira, Guilherme Jardim, 

Bruno Fischer, Renata Avila, Luan Mateus Araújo, Pedro Gesteira, Lucas Foffano, Tiago Portela, 

Gabriel Mendes, Matheus Leal, Arthur da Cruz Barbosa, Joana Rotava, Lucas Gouveia Saraiva, 

Arthur Rodrigues, Lucas Estrela, Gabriel Chianca, Leticia Wendt, Lorrainy Barcelos, Henrique 

Rodrigues da Mota, Marina Bastos, Bernardo Wanderley, Michelle Jorge e Fábio Esperança. 

Devido a sua qualidade, dois artigos foram selecionados para serem publicados no site do 

Instituto. São eles: “Um panorama sobre a educação no Brasil”, de Guilherme Jardim, Helena 

Arruda e João Pedro Vieira; e “Impactos do Setor Público na Desigualdade no Brasil”, de Sofia 

Inácio Fahel, Lucas Greco e Luciano Venturim.  


