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Dissertação: 

Cecilia Machado Berriel/ The Effect of Employment Lawsuits on Labor Supply 

As análises neste trabalho atribuem efeito limitado da duração de ações trabalhista e do valor 

recebido pelo reclamante na oferta de trabalho. Coletamos mais de 1.200.000 processos 

trabalhistas entre 2012 e 2018 advindos do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, e 

combinamos com dados administrativos sobre resultados no mercado de trabalho. Exploramos 

a variação exógena na sentença dos processos devido a aleatorização na distribuição dos 

casos entre os juízes de primeira instância da justiça trabalhista brasileira. Nossa estratégia de 

identificação é diferente da abordagem usual de variáveis instrumentais em juiz, pois 

identificamos variáveis endógenas continuas. Comparamos casos similares que possuiram 

diferentes resultados devido a leniência dos júizes. Encontramos apenas pequenos impactos 

significantes em Emprego, Reinscidência e Variação Salarial, embora a maioria nos devolva 

efeito nulo 

Prestigio da Faculdade e Sucesso na Carreira do 
Economista (Artigo aceito com revisões na revista 
Economia Aplicada): 

Com base em questionários respondidos por 633 economistas filiados ao Corecon-SP, 

buscamos verificar a influência do prestígio da faculdade cursada na carreira dos economistas. 

Foram considerados o nível salarial e a posição hierárquica do cargo em três momentos da 

carreira: obtenção do primeiro emprego, a evolução ao longo da carreira e a situação no 

momento da pesquisa (2013). As conclusões indicam que o prestígio da faculdade impacta 

positivamente a entrada no mercado de trabalho, nas três dimensões abordadas, mas que essa 

influência diminui ao longo da carreira. Dimensão igualmente importante é a qualidade do aluno 

ao longo do curso, variável que representa características pessoais que podem influenciar no 

sucesso da carreira.Verificou-se também que as faculdades públicas, em geral, apresentam 

influência mais positiva do que as privadas. 
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Professor: Cecilia Machado 
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trabalho/Econometria  
Principais responsabilidades: 

- Preparar apresentações em tópicos de mercado de trabalho e regulação 

- Auxiliar o desenvolvimento de artigos científicos 

 
Janeiro/2019 – Agosto/2019 : Assistente de Pesquisa  
Professor: Marcelo Moreira 
Campo: Econometria/Estatística 
Principais Responsabilidades: 

- Replicar resultados utilizando metodologia de instrumentos fracos 
- Identificar artigos específicos nas melhores revistas de economia  

Março/2019 – Julho/2019: Monitoria – Estatística 

Abril/2019 – Junho/2019: Monitoria – Economia da Regulação 
 

Histórico Profissional 

FIPE 

Abril/2017 – Dezembro/2017: Assistente de pesquisa 
Principais responsabilidades: 

-Trabalhar com base de dados de mercado de trabalho para produzir produtos 

-Coletar dados referentes a negociações sindicais 

-Trabalhar com clientes vendendo expertise em mercado de trabalho 

 

EY 

Dezembro/2016 – Abril/2017: Trainee  
Principal responsabilidade: Consultoria – Auditoria 
interna



 

Epicfy 

Abril/2016 – Agosto/2016: Secretário Executivo

Responsabilidade principal: Administração 

 

Banco Fibra S/A 

Setembro/2014 – Fevereiro/2015: Estágio
Responsabilidades principais: 

- Trabalhar lado a lado com o economista chefe

- Responsável pela organização dos dados econ

- Auxiliar a elaboração de relatórios econ

- Foco em política fiscal 
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- Econometria 

- Microeconomia Aplicada 

- Macroeconometria 

- Estatística 
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- Programas Econométricos: Stata, Matlab e Eviews

- Pacote MS Office 

- LaTeX 

Idiomas: 

- Português nativo 

- Inglês fluente 

- Francês intermediário 

 

 

 

 

Secretário Executivo 

Administração financeira e burocrática 

Fevereiro/2015: Estágio em Análise Macroeconômica 

conomista chefe do banco 

Responsável pela organização dos dados econômicos 

Auxiliar a elaboração de relatórios econômicos semanais 

Habilidades e competências: 

Programas Econométricos: Stata, Matlab e Eviews 


