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1. MENSAGEM DO DIRETOR

O objetivo da FGV/EPGE Escola Brasileira de
Economia e Finanças é contribuir para o ensino e
expansão do conhecimento na área de economia.
Sempre apoiada pela atividade de pesquisa do
corpo docente e discente, a busca da excelência
no ensino aplica-se tanto à graduação quanto à
pós-graduação. O compromisso da Escola é com
a excelência acadêmica e científica.
Desde a sua criação, em 1961, a EPGE tem formado parte significativa dos economistas brasileiros
de maior destaque profissional. Por meio de seu
corpo docente e discente, tem também contribuído efetivamente para o desenvolvimento nacional. Tal contribuição tem se dado não apenas através da provisão de equidade e qualidade no acesso à
educação, mas também por meio da utilização prática, na formulação de políticas públicas e privadas,
do conhecimento que produz através de seus estudos e pesquisas.
Ao longo de seus 52 anos de existência, a EPGE tem formado professores que hoje em dia lecionam em
alguns dos melhores departamentos de economia do munido, bem como pesquisadores e professores
de inúmeras instituições de pesquisa e universidades nacionais.
Compõem o conjunto de ex-alunos da FGV/EPGE funcionários públicos de alto escalão, incluindo Ministros de Estado, Governadores, Presidentes e Diretores do Banco Central do Brasil; bem como diretores
e presidentes (CEOs) de prestigiosas empresas privadas, seja no Brasil ou no exterior.
As publicações de professores nos mais importantes periódicos científicos internacionais têm sido frequentes e crescentes, principalmente após meados da década de 90. O corpo docente se dedica ao
magistério e à pesquisa em tempo integral e é convidado a ensinar e apresentar os resultados de suas
pesquisas aos melhores departamentos de economia e negócios do mundo.
Periodicamente, a EPGE tem recebido os mais ilustres professores e pesquisadores da área. Visitaram a
EPGE, desde 2010, mais de 210 docentes dos melhores Departamentos de Economia do exterior, incluindo cinco pesquisadores laureados com o Prêmio Nobel em Economia: Robert Engle, Christopher Sims,
James Heckman, Edward Prescott e Robert Lucas. Este tipo de intercâmbio facilita em muito, para os
alunos que desejam dar continuidade aos seus estudos no exterior, a alocação
nos melhores e mais destacados departamentos de economia.
A Escola confere diplomas de Doutorado, Mestrado, Mestrado Profissional e Graduação em Economia.
Também publica a Revista Brasileira de Economia, a mais antiga e prestigiada revista acadêmica de
economia no Brasil.
A missão da Escola reflete primordialmente a excelência no ensino, a disseminação de conhecimento e
seu impacto científico na comunidade acadêmica internacional. Não obstante, ainda que qualquer índice
de desempenho seja sempre incompleto e passível de melhoramentos, a utilização de rankings costuma
ser comum em avaliações de Departamentos.
Neste sentido, o Ranking Internacional de Departamentos de Economia da Universidade de Tilburg, cabe
notar, aponta a EPGE, desde o início de 2011, como a melhor escola de Economia da América Latina.
Adicionalmente, seu IGC – Índice Geral de Cursos – englobando graduação e pós-graduação, foi por
quatro vezes o maior do Brasil dentre as Faculdades, nas últimas (e únicas) sete avaliações do MEC, de
2007 a 2013. Isto se deu dentre mais de 2.100 Instituições de Educação Superior (IES). Seu Doutorado
e Mestrado Acadêmico foram também classificados com a nota máxima (7) da Capes, o mesmo tendo
se dado com relação ao seu Mestrado Profissional e sua Graduação.
Professor Rubens Penha Cysne
Diretor da FGV/EPGE
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2. Resumo Executivo

2. Introdução

da FGV/EPGE a Centros de Pesquisa no exterior.

Em 2013, a FGV/EPGE obteve, nas avaliações do
MEC, índices que atestam a manutenção de sua
trajetória de excelência acadêmica. A Escola repetiu, como no triênio anterior, notas máximas em
todas as avaliações. Isto se deu nos Programas de
Graduação (notas 5 no ENADE e 5 no Conceito
Preliminar de Cursos), Mestrado Profissional (nota
5) e Mestrado e Doutorado Acadêmicos (nota 7).
No cômputo geral de graduação e pós-graduação, a Escola repetiu também a nota máxima 5 no
Índice Geral de Cursos (IGC).

Em 2013, os docentes da Escola publicaram um
total de 12 artigos em periódicos científicos, alguns deles internacionais. Já a Revista Brasileira
de Economia (RBE), editada pela Escola, publicou
quatro edições do Volume 67. Considerando-se
ainda o assunto publicação, a produção intelectual discente, compreendeu oito artigos completos
publicados em periódicos.
Professores e alunos da FGV/EPGE conquistaram em 2013 importantes posições e distinções
acadêmicas. No dia 22 de julho, o professor Aloisio Araújo, tomou posse como presidente da Society for the Advancement of Economic Theory
(SAET) – principal entidade acadêmica mundial
voltada exclusivamente para o avanço da teoria
econômica. Em agosto, o Professor Caio Almeida
foi eleito presidente da Sociedade Brasileira de
Finanças. Considerando-se importantes premiações na área, o Professor Felipe Saraiva Iachan
e o ex-aluno do mestrado Cristian Huse foram
agraciados nas duas categorias existentes do
Prêmio Haralambos Simeonidis. Já em relação ao
Prêmio SBE, promovido pela Sociedade Brasileira
de Econometria, os professores Humberto Moreira, João Victor Issler e Francisco Junqueira (e
respectivos coautores), assim como o aluno Diogo Saraiva, foram premiados em três das cinco
categorias existentes do prêmio.

Com tais resultados, a FGV/EPGE passou a se
situar como o único Programa de Economia do
Brasil com três notas máximas sete acumuladas
nas quatro últimas avaliações trienais da Capes
(7 em 2001-2003, 6 em 2004-2006, 7 em 20072009 e 7 em 2010-2012); e com todas as notas
acumuladas do Mestrado Profissional e na Graduação iguais à nota máxima (5). A continuada
classificação em primeiro lugar na América Latina
dentre os departamentos de economia, de acordo com o Índice Internacional de Tilburg, confere
robustez adicional a estas avaliações.
O êxito acadêmico e científico é também comprovado pelo acentuado intercâmbio docente internacional. Visitaram a FGV/EPGE, desde 2010,
214 (duzentos e quatorze) docentes de departamentos de economia do exterior, incluindo cinco
laureados com o Prêmio Nobel em Economia. Da
mesma forma, mostra-se neste relatório um elevado número de visitas, a convite, dos docentes

Em 2013, cinco alunos da FGV/EPGE participaram de Programas de Doutorado Sanduíche, cujo
objetivo é fomentar redes cooperativas de ensino
5

2.1. Fatos relevantes em 2013

e pesquisa entre instituições estrangeiras e estudantes de doutorado matriculados em Programas
de Pós-graduação.

Os eventos relatados a seguir representam
os acontecimentos mais relevantes no ano de
2013.

Apenas em 2013, a EPGE recebeu 124 professores
visitantes, incluindo aqueles que participaram em
bancas de defesa de teses e disssertações, dentre os quais três ganhadores do Prêmio Nobel em
Economia (ver seção 1.5 deste Relatório). Edward
Prescott e Christopher Sims foram recebidos em
10 de maio. Em 17 de dezembro, Robert Lucas
proferiu a palestra de encerramento do ano letivo, baseada em seu artigo Ideas and Growth. Anteriormente, em 2011, estiveram na EPGE o Prêmio Nobel Robert Engle (31 de agosto) e o Prêmio
Nobel James Heckman (27 de outubro). Ao longo
de 2013, a Escola organizou 13 (treze) eventos e
49 Seminários de Pesquisa, entre os quais 42 internacionais.
Considerando-se as últimas contratações, a FGV/
EPGE passou a possuir em seus quadros três dentre os quatro docentes da área de economia no
Brasil agraciados com o título de Fellow of the
Econometric Society.

Aula Magna da graduação com Professor Aloisio Araújo.

A busca permanente da excelência para a manutenção dos resultados baseados nos indicadores
do MEC e nos critérios internacionais tende a assumir níveis de exigência e rigor cada vez mais
elevados. A situação pode ser ilustrada por meio
do alargamento crescente da base de periódicos
A1 e A2 do Qualis CAPES. A Escola continuará
perseguindo a excelência nos dois critérios.
Em 2013, buscou-se integrar ainda mais os vários
programas e cursos (mestrado acadêmico, doutorado, mestrado profissional e graduação) tanto
do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de
vista administrativo. A modificação do modelo
operacional do mestrado profissional e a remodelação da graduação têm permitido, pela primeira vez no período recente, a criação de uma
rede de professores (em particular, do mestrado
profissional e da graduação) institucionalmente
integrados, e capazes de prover maior suporte ao
FGV/IDE sem prejuízo das atividades de pesquisa
da Escola.

EPGE recebeu o economista indiano Sir Partha Dasgupta para
a palestra “Green National Accounts”.

Fevereiro
• Aula Magna da graduação com Professor Aloisio Araújo. No dia 22, a EPGE realizou a aula
magna do curso de graduação em Economia
com a palestra “O Mundo Fascinante das Ciências
Econômicas: Educação Infantil, Leilões, Crédito
e Crescimento Econômico”. A aula foi proferida
pelo professor Aloisio Araújo e marcou o início do
ano letivo.

Em 31.12.2013, a Escola contava com 38 alunos no
curso de Mestrado Acadêmico, 34 no curso de
Doutorado e 116 no curso de Mestrado Profissional, totalizando 188 alunos na pós-graduação. Na
graduação, havia 144 alunos ativos.
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Durante sua exposição, o palestrante destacou de
que maneira o uso rigoroso da teoria econômica,
conjugado com a análise estatística e o conhecimento da realidade histórica, permite ao economista abordar diversos problemas contemporâneos e, crucialmente, sugerir medidas políticas
para resolvê-los.

• Professor da FGV/EPGE foi nomeado ministro
interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos.
O Professor Marcelo Neri, atual presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), foi
nomeado Ministro-Chefe interino da Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE), responsável por iniciativas de longo prazo e relacionadas ao desenvolvimento do
país.

Foram enfatizados, ainda, dois temas com os
quais Aloisio vem trabalhando nos últimos anos e
para o qual tem feito contribuições importantes: a
aprendizagem infantil e a mudança na legislação
que disciplina a falência bancária.

• Graduação realizou palestra com o tema “Direito
Internacional Humanitário”. Dando continuidade à
série de debates sobre temas contemporâneos,
no dia 26 de março, o advogado Marcelo Sade,
coronel-aviador da Força Aérea Brasileira, falou
sobre a origem histórica do Direito Internacional
Humanitário – que é um conjunto de leis que protege pessoas em tempos de conflitos armados e
que diz respeito aos países em conflito ou neutros, aos indivíduos envolvidos nos conflitos, à relação entre eles e à proteção dos civis.

• FGV/EPGE recebeu o economista indiano Sir
Partha Dasgupta para a palestra “Green National Accounts. A FGV/EPGE recebeu no dia 26 de
fevereiro o economista indiano Partha Dasgupta
para a palestra “Green National Accounts”, organizada pelo professor da EPGE Aloisio Araújo. Considerado um dos maiores especialistas do mundo
em economia ambiental, Dasgupta desenvolveu o
conceito de riqueza inclusiva das nações e falou
sobre o conceito de PIB Ambiental.

Abril

Partha Dasgupta é professor emérito de Economia na Universidade de Cambridge, membro da
St John College e professor pesquisador na Universidade de Manchester.

• Ciclo de palestras da graduação debateu o fascínio pelo futebol na série sobre temas contemporâneos. No dia 2, a EPGE recebeu o sociólogo
Maurício Murad, professor de Sociologia dos Esportes no programa de mestrado da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) e professor
aposentado da Universidade Estadual do Rio de
Janeiro (UERJ). Durante a palestra, o autor comentou as origens do preconceito naquele esporte, com suas múltiplas representações; desde
os seus primórdios, ainda no final do século XIX,
até os dias atuais. Murad explicou como se deu a
introdução do futebol no Brasil e analisou as relações entre esse esporte e a violência.

Também participaram do evento compondo a
mesa diretora o vice-presidente da FGV, Dr. Sergio Quintella, o diretor da EPGE, Professor Rubens Cysne e o Professor Aloisio Araújo, vice-diretor da EPGE.

março

• EPGE realizou seminário “O Brasil de Amanhã”
em homenagem ao Professor João Paulo dos
Reis Velloso. Dividido em painéis que abordaram
desenvolvimento econômico e inclusão socioeconômica, o seminário teve a participação do
presidente do Ipea, Ministro interino de Assuntos
Estratégicos e professor da Escola, Marcelo Neri;
do chefe do Departamento de Risco de Mercado
do BNDES, Fabio Giambiagi; dos pesquisadores
do IBRE, Fernando Augusto Adeodato Veloso e

• EPGE deu início à série de debates sobre temas
contemporâneos. Iniciada em 12 de março com
a palestra “O Papel Social do Economista”, ministrada pelo Prof. Tiago Berriel. Sugerida pelos
próprios estudantes da Escola, a série tem como
objetivo expor os alunos a debates e palestras sobre questões sociais prementes, de forma a capacitá-los a fundamentar suas ideias e argumentos
sobre esses mesmos temas e sobre outros que
surgirem nas discussões.
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dities metálicas representam um componente importante das commodities em geral, dado o seu
valor.

Regis Bonelli; do presidente da Inter.B Consultoria Internacional de Negócios, Cláudio Frischtak;
do assessor especial da presidência do Grupo
Positivo e presidente do Conselho Consultivo do
Museu do Inhotim, Claudio de Moura Castro; da
coordenadora do Fórum Nacional do Projeto Favela como Oportunidade e superintendente da
ONG Ação Comunitária do Brasil do Rio de Janeiro, Marília Pastuk; e do professor de Economia do
Insper e da USP, Naercio Menezes Filho.
Representando a FGV, estiveram presentes o presidente da Fundação, Carlos Ivan Simonsen Leal;

A organização do evento ficou a cargo do
Depar-tamento de Pesquisa do FMI e do Oxford
Centre for the Analysis of Resource Rich
Economies, sob a liderança de Anthony
Venables – que realizou uma palestra na FGV
no ano passado.

o vice-presidente, Sergio Franklin Quintella; o assessor da presidência, Sergio Werlang; o diretor
da FGV/EPGE, professor Rubens Penha Cysne;
o vice-diretor da FGV/EPGE, professor Aloisio
Araújo, e o professor Clóvis de Faro – os dois últimos foram também mediadores dos painéis.
• Graduação da EPGE recebeu David Gibbs. No
dia 30 de abril, a EPGE realizou a palestra “Futures Markets, CME Group, and the New World”,
com David Gibbs, diretor de marketing de produto do CME Group, que tem sede em Chicago e
atua em diversos continentes.

Prêmios Nobel em Economia, Edward C. Prescott e Chris Sims
participaram da conferência Business Cycles.

• Professor da EPGE discutiu variação de preços
de commodities em conferência no FMI. O professor da FGV/EPGE João Victor Issler esteve no
Fundo Monetário Internacional (FMI) para participar da conferência “Understanding International
Commodity Price Fluctuations”. O encontro, realizado em parceria com a Universidade de Oxford,
tratou da flutuação internacional do preço de
commodities e contou com a presença de especialistas mundiais sobre o mercado de commodities agrícolas, minerais e também as do mercado
de energia, com destaque para o petróleo, gás
natural e o novo gás de xisto (shale gas). A palestra de João Victor Issler aconteceu no segundo
dia do evento, em um painel que também teve
a presença de Jeffrey Frankel, da Universidade
de Harvard, e Kenneth D. West, da Universidade
de Wisconsin. “Em minha apresentação, ‘Entendendo os Determinantes dos Preços das Commodities Metálicas e Prevendo as suas Flutuações’,
usei técnicas econométricas de ‘Características
Comuns”’, conta Issler. Segundo ele, as commo-

Marcelo Neri foi patrono em formatura da Graduação.
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Aluno da EPGE foi selecionado para o programa “Top China
Santander”.

EPGE discutiu Políticas Macroprudenciais no México.

Maio
• Especialista na área de Economia da Defesa iniciou curso na FGV/EPGE. Dentro da filosofia da
Cátedra Índia ICCR/FGV, no dia 6, a EPGE deu
início ao curso “A Economia Política da Prática de
Offset: Estudos de Caso sobre a Austrália, Brasil,
Coréia do Sul, Índia e Malásia”. O curso foi ministrado pelo Dr. Laxman K. Behera, especialista na
área da Economia da Defesa e membro do corpo
de pesquisadores do Institute for Defence Studies
and Analyses (IDSA), situado em Nova Déli, na Índia.
Professor da Universidade Nova Lisboa realizou palestra para
os alunos da EBAPE e EPGE.

• Macroeconomista ministrou palestra sobre Era
das Bolhas. No dia 7, a graduação da EPGE realizou a palestra “Economistas na Era das Bolhas:
Evidências Recentes”. O tema escolhido foi “Cenário Macroeconômico: Bolhas & Mercados”, ministrado pelo macroeconomista José Carlos Carvalho, da Paineiras Investimentos.
• Prêmios Nobel em Economia, Edward C. Prescott e Chris Sims participaram da conferência Business Cycles. A conferência Business Cycles, realizada nos dias 8 e 9 de maio, reuniu especialistas
mundiais em flutuações econômicas relacionadas
a ciclos de negócios. O evento avaliou os impactos dos ciclos econômicos sobre o cenário econômico global e as lições que os países emergentes
podem extrair dessas experiências. O evento contou com a presença dos prêmios Nobel em Economia, Edward C. Prescott (do Federal Reserve
Bank de Minneapolis e professor da Universidade
do Arizona) e Chris Sims (professor da Universi-

Alunos da EPGE participaram de laboratório sobre o Porto
Maravilha.
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dade de Princeton), além de outros palestrantes
de universidades internacionais e da EPGE.

• Professor da Universidade Nova Lisboa realizou palestra para os alunos da EBAPE e EPGE. A
EBAPE e a EPGE, por meio de suas áreas internacionais e com o apoio de seus diretórios acadêmicos, realizaram palestra sobre o funcionamento
e pré-requisitos dos processos de intercâmbio e
cursos de verão no exterior. O evento foi conduzido pelo professor João Amaro de Matos, diretor
de Desenvolvimento Internacional da Nova School of Business and Economics (SBE), da Universidade Nova de Lisboa. Ele fez uma apresentação
sobre a instituição, explicou como é realizado o
intercâmbio em Lisboa e ressaltou a importância
de estudar em instituições de excelência, como é
o caso da Nova.

• Série Temas Contemporâneos da FGV/EPGE falou sobre grupos indígenas na história do Rio
No dia 14, Marina Monteiro Machado, professora
do CPDOC, ministrou a palestra “Grupos indígenas na história do Rio de Janeiro (Vale do Paraíba
século XVIII-XIX)”, dando continuidade a série de
palestras Temas Contemporâneos da graduação
da EPGE. Marina analisou o movimento das fronteiras do atual estado do Rio de Janeiro, com ênfase na ocupação das terras a sudoeste.
• Marcelo Neri foi patrono em formatura da Graduação. Realizada no Teatro Maison de France, no
dia 21 de maio, a cerimônia de formatura do curso
de Ciências Econômicas contou com a presença
do Professor Marcelo Neri, ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE)
da presidência da República e presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),
como patrono da turma. Marcelo mencionou a
importância de participar da cerimônia, pois foi a
primeira vez que ele foi indicado como patrono.
Em seu discurso, Neri comentou também sobre
a excelência da Escola em formar pessoas com
excepcional capacidade técnica e acadêmica.
Também fizeram parte da mesa-diretora, o diretor
da EPGE, professor Rubens Penha Cysne; o vicediretor de Ensino da Escola e paraninfo da turma,
professor Carlos Eugênio da Costa; e os vice-diretores de Regulação Institucional e de Ensino e
Gestão da Graduação, professores Luis Braido e
André Villela. Na ocasião, também foram homenageados professores e funcionários da FGV. A
cerimônia foi aberta ao público.

• Professora da EPGE participou de encontro no
Baker Institute em Houston. Nos dias 28 e 29 de
maio, a professora Joísa Campanher Dutra, juntamente com o presidente da Fundação Getulio
Vargas, Carlos Ivan Simonsen Leal, e o professor Carlos Otavio Quintella, estiveram no Baker
Institute – sediado na Rice University (Houston,
Estados Unidos) – com o objetivo de estreitar o
relacionamento entre a FGV e a instituição, tendo
como foco a troca de conhecimento no segmento de energia. O Baker Institute é a área da Rice
University responsável pelo estudo e elaboração
de políticas públicas.
• Alunos da EPGE participaram de laboratório sobre o Porto Maravilha. De 27 de maio a 7 de junho,
os alunos de mestrado da FGV/EBAPE - Escola
Brasileira de Administração Pública e de Empresas, da FGV/EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças e da Sol Price School of Public
Policy da USC participaram do Laboratório Brasil
2013 - Políticas Públicas, Planejamento e Desenvolvimento – disciplina multicultural e multidisciplinar organizada pelos professores Jonathan
Van Speier (EBAPE e USC) e Frank V. Zerunyan
(USC). O objetivo do laboratório foi estudar as
inúmeras complexidades e desafios referentes
ao desenvolvimento da área portuária e do Porto
Maravilha.

• Aluno da EPGE foi selecionado para o programa
“Top China Santander”. No dia 21, após uma videoconferência entre as Escolas da FGV do Rio de
Janeiro e São Paulo, o aluno João Lucas Thereze
Ferreira, da graduação em Ciências Econômicas
da EPGE, foi escolhido como recipiente de uma
das quatro bolsas do programa Top China Santander 2013 para a Fundação Getulio Vargas. O aluno participou de uma seleção interna da EPGE e,
depois de selecionado, concorreu com outros seis
alunos de diferentes Escolas da FGV (RJ e SP).
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Junho

realizado pelo International Institute of Forecasters (IIF). Três artigos foram apresentados: O primeiro, desenvolvido pelo professor em parceria
com Wagner Gaglianone, do Banco Central (BACEN), aborda o uso de técnicas de econometria
de painel em previsões sob uma perspectiva de
microfundamentos; o segundo, de Alain Hecq, da
Maastricht University, retrata a causalidade e previsões em modelos de frequência mista; e o terceiro, de Osmain Guillén e Francisco Figueiredo,
ambos do BACEN, as previsões da inflação brasileira (IPCA), usando centenas de variáveis em um
modelo VAR com fatores (FAVAR). O Simpósio
aconteceu entre os dias 22 e 26.

• EPGE debateu gestão de risco no mercado financeiro. No dia 11 de junho, a EPGE recebeu o
economista e sócio da Gávea Investimentos, Bernardo Carvalho, para ministrar a palestra “A experiência profissional do economista no mercado financeiro”. O evento girou em torno de dois
temas principais: as perspectivas para o cenário
econômico global e a experiência prática da gestão de risco na Gávea Investimentos.
• VI Encontro CAEN – EPGE de Políticas Públicas
e Crescimento Econômico. O professor da EPGE,
Pedro Cavalcanti Ferreira, participou do VI Encontro CAEN – EPGE de Políticas Públicas e Crescimento Econômico na cidade de Fortaleza (CE)
nos dias 13 e 14 de junho. Organizado pela FGV/
EPGE – Escola Brasileira de Economia e Finanças e CAEN - Curso de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Ceará, o encontro contou com a participação de autores dos
mais diversos centros de ensino e pesquisa que
submetem artigos teóricos ou aplicados sobre o
tema de desenvolvimento econômico e o papel
das políticas públicas na sua promoção.

Julho
• Professor Aloisio Araújo realizou palestra presidencial de conferência da SAET. No dia 22 de
julho, o professor da FGV/ EPGE – Escola Brasileira de Economia e Finanças, Aloisio Araújo, tomou
posse como presidente da Society for the Advancement of Economic Theory (SAET) – principal
entidade acadêmica mundial voltada exclusivamente para o avanço da teoria econômica. Com
isso, a FGV/EPGE é mais uma vez reconhecida
internacionalmente pela qualidade de sua pesquisa. A Escola tem ainda em seu quadro acadêmico
três entre os quatro pesquisadores no país que
conquistaram a posição de Fellow Member of the
Econometric Society; além de Aloisio Araújo, os
professores Paulo Klinger Monteiro e Marcelo Moreira possuem esse título. A cerimônia ocorreu
durante o congresso anual da SAET, realizado em
Paris, entre 22 e 27 de julho.

• FGV/EPGE discutiu Políticas Macroprudenciais
no México. O professor da EPGE, Felipe Iachan,
apresentou o trabalho “Project selection and risk
taking under credit constraints” na Conferência
sobre Políticas Macroprudenciais, realizada na Cidade do México nos dias 20 e 21 de junho. Organizado pelo Centro de Estudos Monetários Latino-Americanos (CEMLA), Banco Mundial e Banca
d’Italia, o encontro teve como objetivo gerar um
debate aberto entre acadêmicos, órgãos internacionais e formuladores de políticas econômicas,
além de compartilhar experiências na implementação de políticas. Acadêmicos, representantes
de 14 bancos centrais e de organismos multilaterais como FMI, Banco Mundial e OCDE apresentaram trabalhos que avaliaram riscos cambiais,
exposições cruzadas no mercado bancário e políticas de gerenciamento de reservas bancárias.

• Aluno da FGV/EPGE recebeu Prêmio BNB de
Economia Regional. O aluno do mestrado da
EPGE Valdemar Rodrigues de Pinho Neto apresentou o artigo “Um novo método de decomposição da variação da pobreza usando dados em
painel: uma aplicação para os estados brasileiros
no período 2001-2009” no XVIII Encontro Regional de Economia, realizado pela ANPEC e o Banco
do Nordeste do Brasil nos dias 18 e 19 de julho de
2013, em Fortaleza, CE. Os artigos selecionados
pelo evento concorreram também ao 17° Prêmio
BNB de Economia Regional e aqueles premiados
foram publicados na Revista Econômica do Nor-

• Professor da FGV/EPGE organizou sessão especial em simpósio na Coréia do Sul. O professor
João Victor Issler coordenou uma sessão especial
no 33rd International Symposium on Forecasting,
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deste. Valdemar teve seu artigo publicado na referida Revista em função de ter obtido o 2º lugar
na premiação.
• FGV/EPGE realizou Aula Inaugural da disciplina
de Temas Contemporâneos II sobre Teoria e Política Monetária. No dia 30, o professor Fernando
de Holanda Barbosa Filho debateu com os alunos
da Graduação a importância da determinação do
preço da moeda – “um ativo financeiro dominado
pelos demais ativos”; a forma pela qual a teoria
monetária procura compreender como a moeda
pode afetar o produto real e o nível de emprego
no curto e longo prazos e a importância do Banco
Central e de sua condução da política monetária, os regimes de política monetária, canais de
transmissão e efeitos econômicos. Finalmente, o
professor traçou um panorama da história econômica do Brasil, “desde a indisciplina macroeconômica vista por muitas décadas” até o Plano Real”,
além de analisar o caso dos Estados Unidos, desde a Grande Recessão, passando pelo período
chamado de “Era Keynesiana” até a recente crise
econômica.

Série Temas Contemporâneos II da EPGE debateu o tema
“Culture, Institutions and Economic Development: What do
Economists have to Say on This?” com Professor da Paris
School of Economics.

Série Temas Contemporâneos II da EPGE debateu o tema
“Culture, Institutions and Economic Development: What do
Economists have to Say on This?” com Professor da Paris
School of Economics.

Série Temas Contemporâneos II discutiu “Manifestações em
Perspectivas: Reforma Política e Impactos dos Megaeventos”

EPGE apresentou retrospectiva política e econômica do Brasil
com a professora Cristina Terra.
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EPGE realizou formatura dos programas de Pós-graduação no
dia 6 de setembro com Dr. Joaquim Vieira Ferreira Levy

Série Temas Contemporâneos da EPGE discutiu Matemática
Financeira e Judiciário.

Agosto
• Professor Caio Almeida, da FGV/EPGE, foi eleito
presidente da Sociedade Brasileira de Finanças.
A Sociedade, da qual o Prof. Caio será presidente durante dois anos, foi criada em 2001 e conta
com mais de 500 integrantes (acadêmicos, estudantes e profissionais da área), e tem por objetivo incentivar o estudo em Finanças no país, além
de organizar anualmente um encontro que conta
com a participação de líderes das principais instituições internacionais de pesquisa na área.
Série Temas Contemporâneos da EPGE debateu sobre a carreira do Economista.

• Série Temas Contemporâneos II discutiu “Manifestações em Perspectivas: Reforma Política e
Impactos dos Megaeventos” No dia 13, tendo em
vista as manifestações ocorridas nas últimas semanas, os professores Fernando de Holanda Barbosa Filho, da FGV/EPGE, e Mariana Cavalcanti,
da Escola de Ciências Sociais (CPDOC) abordaram o assunto, com foco na reforma política e
nos grandes eventos que o país sediará nos próximos anos. O professor Fernando explicou que
a população teve a oportunidade de entender,
na prática, o conceito de “custo de oportunidade”, muito utilizado na Economia: os protestos se
iniciaram quando a população percebeu que as
verbas destinadas à construção de estádios poderiam ser investidas em outras áreas, como educação e saúde. A professora Mariana, por sua vez,
destacou a necessidade de mais reformas para o
bem-estar da população e que o momento histórico atual propiciava grande “oportunidade de se

Série Temas Contemporâneos da EPGE debateu Direitos
Humanos
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vestibulandos, estudantes e professores do país.
A premiação “Melhores Universidades Guia do
Estudante” constará da publicação GE Profissões
Vestibular 2014, que passa a circular nas bancas a
partir do dia 11 de outubro de 2013.

discutir o papel da polícia no Estado Brasileiro”.
• Série Temas Contemporâneos II da FGV/EPGE
debateu o tema “Culture, Institutions and Economic Development: What do Economists have to
Say on This?” com Professor da Paris School of
Economics. No dia 27, o professor Thierry Verdier
apresentou aos alunos da Graduação a importância da cultura para o desenvolvimento econômico,
representada pela acumulação de conhecimento,
influência dos grupos sociais e ambiente onde
se encontra o indivíduo. “A transmissão cultural
desempenha indiscutivelmente um papel importante na determinação de muitas características
fundamentais, das normas sociais e dos princípios
ideológicos. É a evidência generalizada da resiliência dos traços étnicos e religiosos ao longo de
gerações que motiva uma grande parte da literatura teórica e empírica sobre a transmissão cultural”.

Setembro
• EPGE apresentou retrospectiva política e econômica do Brasil. No dia 3, a professora Cristina
Terra, atual docente da Université de Cergy-Pontoise, França, apresentou aos alunos da Graduação o tema “Brasil: o futuro já passou?”, dentro
da Série Temas Contemporâneos. Ao traçar uma
retrospectiva política e econômica dos anos 80
até os dias de hoje, a professora discutiu desde o
período das altas taxas de inflação até o governo
do PT, lembrando que o governo Lula promoveu
programas de expansão fiscal, para lidar com a
crise, e de aceleração do crescimento – que reduziu significativamente a desigualdade social.
Por outro lado, o atual governo se aventurou com
políticas intervencionistas, mantendo a inflação
baixa por meio de preços administrados, artificialmente mais baixos.

• Aluno da graduação da FGV/EPGE recebeu
bolsa para intercâmbio na Espanha. No dia 28
de agosto, o aluno Leonardo Baims Machado da
Costa, do 6º período, foi selecionado para o Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander
Universidades 2013 e cursará o segundo semestre
do ano letivo de 2014 em uma das universidades
conveniadas pelo programa na Espanha. Além
da Espanha, os alunos podiam selecionar entre:
Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru,
Portugal, Porto Rico e Uruguai.

• EPGE realizou formatura dos programas de Pósgraduação no dia 6 de setembro. O Dr. Joaquim
Vieira Ferreira Levy, Diretor de Gestão e Estratégia da Bradesco Asset Management – BRAM, foi
o orador da ocasião e destacou que a conquista dos formandos não só traz satisfação pessoal,
mas também os torna capazes de dar atenção a
valores que não devem ser negligenciados. Joaquim Levy afirmou estar muito feliz e orgulhoso
por participar de uma formatura de pessoas bem
preparadas e capazes de entender o que as suas
decisões podem trazer de consequência para os
outros. Fizeram parte da mesa o presidente da
FGV, Dr. Carlos Ivan Simonsen Leal, o diretor da
EPGE, professor Rubens Penha Cysne; o vice-diretor de Ensino da Escola, professor Carlos Eugênio da Costa e o Coordenador do Mestrado Profissional, professor Ricardo de Oliveira Cavalcanti.
Após discursos pelos representantes dos formandos, seguidos pela entrega dos diplomas simbólicos, a cerimônia foi encerrada pelo Dr. Carlos Ivan
e seguiu-se um coquetel onde os novos mestres e

• FGV/EPGE recebeu mais uma vez avaliação máxima no Guia do Estudante. A FGV/EPGE – Escola
Brasileira de Economia e Finanças recebeu, mais
uma vez, nota máxima no Prêmio “Melhores Universidades Guia do Estudante”. O Guia do Estudante é uma publicação da Editora Abril que avalia
os cursos de graduação das melhores instituições
de ensino superior brasileiras há mais de 22 anos.
A avaliação é feita por mais de 3.600 especialistas, que atribuem notas aos cursos, e o conceito
final permite classificá-los em bons (3 estrelas),
muito bons (4 estrelas) e excelentes (5 estrelas).
Além de valorizar as melhores universidades e
cursos do Brasil, o prêmio incentiva e colabora
para a melhoria da qualidade do Ensino Superior
brasileiro, estimulando práticas semelhantes em
outras instituições e orientando milhões de pré14

suas dificuldades, a forma de pensar e o raciocínio rápido desenvolvidos durante a graduação
em Economia, pois servirão de base para atuar
em diversas áreas, alcançando o sucesso profissional.

doutores puderam celebrar a conquista e receber
os votos de sucesso dos presentes.
• FGV/EPGE assinou acordo de cooperação com
a Università Commerciale Luigi Bocconi. O acordo
permite que alunos de ambas as instituições cursem de um a dois semestres na parceira (EPGE
ou Bocconi) sem ter que arcar com os custos de
mensalidades. A Università Commerciale Luigi
Bocconi é pioneira no ensino de Economia na Itália e está entre as 20 melhores do mundo, de acordo com a QS Rankings 2013. A Università possui
acordos bilaterais com mais de 200 universidades
em 50 diferentes países, nos cinco continentes.
Estudantes de pós-graduação e de graduação a
partir do quinto período poderão se inscrever no
programa, para o qual não é necessário domínio
da língua italiana, já que a instituição oferece mais
de 100 disciplinas em inglês.

Outubro
• Série Temas Contemporâneos da FGV/EPGE
debateu Direitos Humanos. Realizou-se, no dia 1º
de outubro, a palestra “Direitos Humanos”, ministrada pela professora e coordenadora de Relações Institucionais da Escola de Direito da FGV no
Rio de Janeiro (FGV DIREITO RIO), Paula Bartolini
Spieler. Paula explicou a razão pela qual os Direitos Humanos são percebidos de forma negativa
no Brasil e de que maneira a mídia tem contribuído para a modificação dessa percepção, bem
como para um maior entendimento do tema, que
envolve um conjunto de direitos que garantiriam
uma vida digna à pessoa, pelo simples fato de ser
pessoa, bem como uma pluralidade de atores.
Paula analisou ainda quatros casos brasileiros de
violação dos Direitos Humanos que foram levados ao Sistema Interamericano de Proteção dos
Direitos Humanos. São os casos de Maria da Penha Fernandes, em 2001 – cuja história pessoal
inspirou a criação da Lei nº. 11.340 de setembro
de 2006, que protege as mulheres contra a violência doméstica e familiar e que ficou conhecida
como Lei Maria da Penha – , Ximenes Lopes, em
2006; Gomes Lund e outros, em 2010, e Medidas
Cautelares de Comunidades Indígenas do Rio
Xingu em 2011.

• Cinco alunos da FGV/EPGE foram contemplados com o “Embaixador Edwin V. Morgan IBT
voucher”. Os alunos Laura Sant’Anna Gualda Pereira, Claudio Amaral Azzi, Bernardo Dantas Pereira Coelho, Cassiano Breno M. Alves e Gustavo Moreira de Souza foram contemplados com o
“Embaixador Edwin V. Morgan IBT voucher”, que
é oferecido pelo Setor de Imprensa, Educação e
Cultura da Embaixada dos Estados Unidos a alunos e instituições selecionadas para um dos exames mais requisitados de proficiência de língua
inglesa em processos de admissão e intercâmbio, a prova do TOEFL IBT (Test of English as a
Foreign Language). Esse voucher isentará os selecionados da taxa de 210 dólares cobrada pelo
exame.

• Série Temas Contemporâneos da FGV/EPGE
discutiu Matemática Financeira e Judiciário. No
dia 22 de outubro, a FGV/EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças recebeu o Prof. Clovis
de Faro, Professor da EPGE e Assessor da Presidência da FGV, para a palestra “Matemática Financeira e o Judiciário”, dentro da série “Temas
Contemporâneos”. O evento ocorreu no auditório
do 12º andar na sede da FGV no Rio de Janeiro. Além do palestrante, a mesa foi formada pelos professores da EPGE Marcelo Moreira e Paulo
Klinger, pelos Diretores de Graduação Luis Braido
e Andre Villela, e pelo Diretor Geral da EPGE, Rubens Penha Cysne. Estiveram também presentes

• Série Temas Contemporâneos da FGV/EPGE
debateu sobre a carreira do Economista. A EPGE
realizou, no dia 24, o quarto evento da série “Carreira em Foco”, em parceria com o Diretório Acadêmico de Economia e o setor de Estágio e Colocação Profissional da FGV. Foram convidados
os ex-alunos André Renovato, economista na
FGV Projetos; Cesar Lima, trainee Ambev; Diogo
Aita, do departamento de Gestão Financeira da
L’Oréal; Manuela Lopes, do departamento de Risco de Crédito do BNDES e Theo Ramalho, sócio
da Bogari Capital. A principal mensagem para os
alunos atuais foi para que aproveitassem o curso,
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no evento, da EPGE, os professores Afonso Arinos de Mello Franco Neto, Ricardo Cavalcanti e
Luiz Guilherme Schymura. O Professor Clovis demonstrou que, uma vez que a legislação preclude
o que se denomina de anatocismo (cobrança de
juros sobre juros), nosso Judiciário, com base em
pareceres periciais que se afiguram equivocados,
tem promulgado sentenças determinando que a
Tabela Price, corriqueiramente adotada no cálculo de prestações constantes para amortização de
financiamentos, em especial os habitacionais, seja
substituída por um sistema, associado ao regime
de juros simples, que tem sido nomeado como
“método de Gauss”. A palestra teve dois propósitos. O primeiro, de arguir que a Tabela Price, embora fundamentada no regime de juros compostos, não acarreta, desde que não haja prestação
em atraso, o anatocismo. O segundo, evidenciar
que o regime de juros simples, carecendo da propriedade de cindibilidade do prazo, encerra deficiências insanáveis para os casos em que os débitos devam ser resgatados por mais de uma única
prestação.

Série Temas Contemporâneos da EPGE discutiu Barganha
Política: Princípios Éticos.

EPGE recebeu candidatos aprovados no vestibular da Graduação em Ciências Econômicas em evento de boas-vindas.

EPGE recebeu candidatos aprovados no Exame Nacional da
ANPEC 2014.

EPGE fez palestra de encerramento do ano letivo com a presença do Prêmio Nobel Robert Lucas.
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Novembro

do que a ética. No passado, o filosofo Weber explorou a ética da responsabilidade, aquela que se
preocupa com as consequências. No século XIX,
nasceu e se disseminou a visão relativista, onde
não há pretensão em aprovar princípios universais, apenas princípios benéficos para determinadas circunstâncias. Segundo o professor Carlos
Pereira, a barganha está diretamente proporcional aos custos de transação, caso houvesse um
sistema político em que isso fosse reduzido ao
máximo, não haveria barganha, pois não teriam
perdas potenciais. Sobre a forma de governo vigente na maioria dos países, ele afirmou que conciliar o presidencialismo e o multipartidarismo
é muito complicado, dado que a fragmentação
política gera custos de barganha tão altos que o
governo se tornaria um caos. A melhor forma do
presidencialismo multipartidário ser eficaz é com
um presidente muito forte e capaz de exercer sua
agenda. Para fazer esse sistema de governo funcionar, foram criados os meios de troca para serem feitas negociações políticas. O professor fez
ainda uma linha do tempo recente, e mostrou que
nos últimos governos, o número de partidos nas
coalizões foi crescente, e comentou as consequências disso. Quando foi aberto espaço para as
perguntas, os professores mostraram a vantagem
do sistema político brasileiro com muitos partidos, sob o bipartidarismo polarizado norte-americano, comentaram a organização dos últimos
governos e a importância de uma mídia imparcial
para a política.

• FGV/EPGE recebeu candidatos aprovados no
Exame Nacional da ANPEC 2014. Em 12 de novembro, a FGV/EPGE - Escola Brasileira de Economia
e Finanças recebeu os candidatos aprovados no
Exame Nacional da ANPEC (Associação Nacional
dos Centros de Pós-Graduação em Economia),
realizado nos dias 25 e 26 de setembro, para a
apresentação do seu programa de Mestrado/
Doutorado Acadêmico. A recepção aos alunos
iniciou com um café da manhã servido no foyer
do 12º. andar do Edifício Sede, após o qual os
alunos passaram ao Auditório Thompson Motta
para as boas-vindas apresentadas pelo Prof. Carlos Eugênio da Costa, Diretor de Ensino da FGV/
EPGE. Em seguida, o Prof. Caio Ibsen de Almeida
fez uma apresentação geral do programa de Mestrado, ressaltando seus vários pontos positivos,
como a diversificação e abrangência dos campos
de pesquisa, a internacionalização da Escola e os
meios de apoio aos alunos, além das possibilidades de colocação no mercado. A apresentação
foi enriquecida como um todo pelas intervenções
dos professores Carlos Eugênio, Felipe Iachan e
Ricardo Cavalcanti, propiciando aos alunos uma
visão bem abrangente não só do programa em si,
como também da importância dada ao convívio e
colaboração entre os próprios alunos, que é uma
das principais formas de aprendizado. O encontro foi encerrado com um brunch para candidatos, alunos e professores, quando puderam tirar
as últimas dúvidas em um ambiente mais descontraído.

• FGV/EPGE e Universidade Católica Portuguesa firmaram acordo de cooperação. A FGV/EPGE
– Escola Brasileira de Economia e Finanças e a
Católica Lisbon School of Business & Economics
(CLSBE) da Universidade Católica Portuguesa
concluíram essa semana o processo de assinatura dos acordos de cooperação e intercâmbio de
alunos. Por meio desse acordo bilateral, alunos da
graduação e pós-graduação de ambas as instituições poderão estudar na universidade parceira
por até um ano acadêmico sem custos de mensalidade. A CLSBE é reconhecida internacionalmente como uma das melhores Escolas de Gestão e
de Economia de Portugal e oferece disciplinas
em inglês e português. A Escola conta com cerca
de mil estudantes de Licenciatura permanentes e

• Série Temas Contemporâneos da FGV/EPGE
discutiu Barganha Política: Princípios Éticos. No
dia 12 de novembro, a FGV/EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças recebeu os Professores Carlos Pereira e Richard Fonseca, ambos da
FGV/EBAPE – Escola de Administração Pública
e de Empresas – Rio de Janeiro, para a palestra
“Barganha Política: princípios éticos”, dentro da
série “Temas Contemporâneos”. O evento ocorreu no auditório do 12º andar na sede da FGV no
Rio de Janeiro. O professor Richard baseou-se no
filme Lincoln para fazer sua explicação sobre política e ética. Segundo o professor, o século XX
foi o século que a política teve mais importância
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mais de uma centena de docentes, sendo considerada uma das maiores Escolas da Universidade Católica de Portugal, desenvolvendo intensa
atividade nos domínios de ensino e pesquisa. O
prestigioso ranking internacional do jornal britânico Financial Times elegeu a Católica Lisbon School of Business & Economics como a única Escola
Portuguesa a figurar no ranking global da Formação de Executivos, estando presente entre as 20
melhores instituições da União Europeia e as cinquenta melhores do mundo. A CLSBE ocupa um
moderno edifício que reflete a forte dinâmica de
renovação da Universidade Católica nos últimos
anos e está localizada na capital política e econômica de Portugal, Lisboa.

na primeira turma de Graduação em Economia
e concluiu seu Mestrado também na FGV/EPGE,
de onde saiu para cursar o doutorado no MIT. Em
2012, Iachan regressou à Escola como integrante do quadro de Professores da Congregação da
EPGE. Cristian Huse, ex-aluno da FGV/EPGE em
2003, foi ganhador do prêmio na categoria melhor artigo acadêmico com o artigo The market
impact and the cost of environmental policy: evidence from the Swedish green car rebate, que
escreveu em coautoria com Claudio Lucinda, da
USP.
A Comissão Examinadora do Prêmio foi composta pelos professores Bernardo Guimarães, da
EESP/FGV-SP; Claudio Ferraz, da PUC/RJ; Ivan
Targino, da PPGE -CCSA/UFPB; Marcos de Almeida Rangel, da USP – IPE e Reynaldo Fernandes, da USP/RP.

Dezembro
• FGV/EPGE recebeu candidatos aprovados no
vestibular da Graduação em Ciências Econômicas em evento de boas-vindas. Alunos potenciais
da graduação da FGV/EPGE, acompanhados de
seus pais e familiares, estiveram na Escola no dia
4 de dezembro para o evento de Boas-Vindas da
Graduação em Ciências Econômicas. O evento
contou com as apresentações do diretor da Escola, professor Rubens Penha Cysne; dos vice-diretores da Graduação, André Villela e Luis Braido, e
da coordenadora de Estágios e Colocação Profissional, Beralda Lima. A Professora Elena Lazarou,
Coordenadora do Centro de Relações Internacionais da FGV, apresentou o programa de Formação Complementar em RI, aberto a alunos de
outras Escolas que desejam cursar disciplinas na
área de RI do CPDOC. O encontro é promovido
anualmente para os 100 primeiros colocados do
vestibular da FGV, com o objetivo de apresentar a
Escola, o curso e as possibilidades de carreira na
área de Economia.

Criado em 1982, em homenagem a Haralambos
Simeonidis, destacado economista formado pela
UFRGS e com pós-graduação pela Ohio State
University, o prêmio que leva o seu nome é concedido anualmente pela ANPEC ao melhor artigo
acadêmico e tese de doutorado em economia,
escritos por economistas afiliados a instituições
brasileiras. Tal prêmio tornou-se o mais importante da área de economia no Brasil, tendo por
objetivo estimular as atividades de reflexão e pesquisa.
• FGV/EPGE fez palestra de encerramento do
ano letivo com a presença do Prêmio Nobel Robert Lucas. Os Programas de Graduação, Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresaria, Mestrado e Doutorado Acadêmico da FGV/
EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças
receberam em 17 de dezembro, o Prêmio Nobel
Robert Lucas para a palestra de encerramento
do ano letivo. Em 1995, Lucas foi laureado com o
Prêmio Nobel por “ter desenvolvido e aplicado a
hipótese de expectativas racionais, e assim transformado a análise macroeconômica e aprofundado nossa compreensão de política econômica”.
As possibilidades de avaliação confiável das políticas econômicas através de métodos estatísticos
é apenas um dos temas do seu extenso trabalho,
que tem influenciado a pesquisa macroeconômi-

• Professor e ex-aluno da FGV/EPGE foram premiados nas duas categorias do Haralambos Simeonidis 2013 da Anpec. A FGV/EPGE teve o prazer
de anunciar que o Prof. Felipe Saraiva Iachan e o
ex-aluno do mestrado Cristian Huse foram agraciados nas duas categorias existentes do Prêmio
Haralambos Simeonidis. Iachan, que foi premiado por sua tese de doutorado Essays in macroeconomics: liquidity and taxation, graduou-se
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2013 em Foz do Iguaçu. A Cerimônia Especial de
Entrega dos Prêmios aconteceu no dia 12/12.
O Prêmio SBE foi instituído pela Sociedade Brasileira de Econometria, em 1994, para ser entregue
em todos os anos pares ao melhor artigo publicado no biênio na Brazilian Review of Econometrics.

ca desde os anos 70 e impactado a pesquisa em
várias outras áreas, como teoria do investimento, economia financeira, economia monetária,
economia internacional e teoria do crescimento
econômico. A palestra de Lucas foi baseada em
seu artigo Ideas and Growth, publicado em Economica, em 2009, que introduziu e desenvolveu
parcialmente “um novo modelo de mudança tecnológica endógena, visto como o produto de uma
classe de produtores de resolução de problemas.
O modelo, baseado no trabalho anterior de Eaton e Kortum, é construído a partir da premissa
de que todo o conhecimento reside na cabeça
de uma pessoa individual e do conhecimento de
uma empresa, ou economia, ou qualquer grupo
de pessoas é simplesmente o conhecimento dos
indivíduos que a compõem”. A palestra, ministrada em inglês e sem tradução simultânea, aconteceu no Auditório Thompson Motta, no 12º andar o
Edifício Sede da Fundação Getulio Vargas.
• Diretor da FGV/EPGE falou sobre desempenho
da Escola na Folha Dirigida. “Como se faz para
se ter uma boa escola? A resposta mais imediata
para isso é: atraia os talentos”. É o que afirmou
o diretor da EPGE, em entrevista exclusiva para
o caderno de Educação do jornal Folha Dirigida.
Em matéria publicada no dia 20 de dezembro, o
jornal destacou o desempenho da Escola no Índice Geral de Cursos do Ministério da Educação
(IGC/MEC) por seis anos consecutivos, e conversou com o Diretor sobre os segredos do sucesso
da instituição.
• Professores e alunos da FGV/EPGE ganham
Prêmio SBE 2013 em três das cinco categorias
existentes. Os professores da FGV/EPGE – Escola
Brasileira de Economia e Finanças Humberto Moreira, João Victor Issler e Francisco Junqueira (e
respectivos coautores), assim como o aluno Diogo Saraiva, foram premiados em três das cinco
categorias existentes do Prêmio SBE, promovido pela Sociedade Brasileira de Econometria. As
categorias premiadas foram Teoria Econômica,
Econometria e Microeconomia Aplicada.
Os trabalhos foram apresentados ao público e
comissão julgadora durante o 35º Encontro Brasileiro de Econometria, ocorrido em dezembro de
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2.2.1 . Corpo Docente

Vice-Diretor de Ensino

2.2.2. Direção

Diretor Geral (Pós-Graduação e Graduação)

Carlos E. da Costa
Ph.D. em Economia,
Universidade de Chicago, 2001

Vice-Diretores de Graduação
Rubens Penha Cysne (Diretor)
Doutorado em Economia,
FGV/EPGE, 1984
Luis H. B. Braido
Ph.D. em Economia,
Universidade de Chicago, 2002

Vice-Diretor

Aloisio Araujo
Ph.D. em Estatística, Universidade
da California, Berkeley, 1974
fellow da Econometric Society

Andre Arruda Villela
Ph.D. em História Econômica,
Universidade de Londres, 1999

Coordenadores do Mestrado
Profissionalizante em Economia e Finanças
Vice-Diretor de Regulação Institucional

Luis H. B. Braido
Ph.D. em Economia,
Universidade de Chicago, 2002

Ricardo Cavalcanti
Ph.D. em Economia,
Universidade de Minnesota, 1997

Joísa Campanher Dutra
Doutora em Economia,
EPGE/FGV, 2001

Vice-Diretor Pesquisa

Humberto Moreira
Doutorado em Economia
Matemática, IMPA, 1996

Marco Bonomo
Ph.D. em Economia
Princeton University 1992

Pedro Cavalcanti Ferreira
Ph.D. em Economia,

Até Abril 2013

Até Abril 2013
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Universidade da Pensilvânia, 1993

2.2.3. Professores da Congregação

Afonso Arinos M. Franco Neto
Ph.D. em Economia,
Universidade de Chicago, 1993

Francisco J.M. Costa
Ph.D. em Economia,
London School of Economics, 2013

Aloisio Araujo
Ph.D. em Estatística, Universidade
da California, Berkeley, 1974

Felipe S. Iachan
Ph.D. em Economia,
MIT, 2012

André Garcia de Oliveira Trindade
Ph.D. em Economia,
Northwestern University, 2011

Fernando de Holanda Barbosa
Ph.D. em Economia,
Universidade de Chicago, 1975

Caio Almeida
Doutorado em Engenharia
Elétrica, PUC-RJ, 2001

Humberto Moreira
Doutorado em Economia
Matemática, IMPA, 1996

Carlos E. da Costa
Ph.D. em Economia,
Universidade de Chicago, 2001

João Victor Issler
Ph.D. em Economia, Universidade
da California, San Diego, 1993

Cecilia Machado
Ph.D. em Economia,
Universidade de Columbia, 2010

Luis H. B. Braido
Ph.D. em Economia,
Universidade de Chicago, 2002
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Paulo Klinger Monteiro
Doutorado em Economia
Matemática, IMPA, 1988

Ricardo Cavalcanti
Ph.D. em Economia,
Universidade de Minnesota, 1997

Pedro Cavalcanti Ferreira
Ph.D. em Economia,
Universidade da Pensilvânia, 1993

Tiago Couto Berriel
Doutorado em Economia,
Princeton University, 2010

Renato Fragelli Cardoso
Doutorado em Economia,
FGV/EPGE, 1989

Rubens Penha Cysne (Diretor)
Doutorado em Economia,
FGV/EPGE, 1984

Renato Galvão Flôres Junior
Doutorado em Economia, UFRJ

Marcelo J. Moreira
Ph.D. em Economia, Universidade
da California, Berkeley, 2002

Marco Bonomo
Ph.D. em Economia
Princeton University 1992
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2.2.4. Professores Afiliados

Antonio Carlos Porto Gonçalves
Ph.D. em Economia,
Universidade de Chicago, 1974

Sergio Ribeiro da Costa Werlang
Ph.D. em Economia,
Universidade de Princeton, 1986

2.2.5. Professor Convidado
Carlos Ivan Simonsen Leal
Ph.D. em Economia,
Universidade de Princeton, 1986

Gérman P. Pupato
University of British Columbia, 2011
Clovis de Faro
Ph.D. em Engenharia Industrial,
Universidade de Stanford, 1974

João Paulo dos Reis Velloso
Mestrado em Ciência Econômica,
Universidade de Yale, 1964.

Luiz Guilherme Schymura de Oliveira
Doutorado em Economia,
EPGE/FGV, 1989

Marcelo Cortes Neri
Ph.D. em Economia,
Universidade de Princeton, 1996
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2.2.6. Demais Professores do Quadro Complementar

Angelo Polydoro
Ph.D. em Economia,
Universidade de Rochester, 2011

Fernando de Holanda Barbosa Filho
Doutorado em Economia,
Universidade de Nova Iorque, 2006

Antonio José Maristrello Porto
PhD em Direito,
Universidade de Illinois

Hugo Alexander de la Cruz Cansino
Ph.D. em Matemática,
Universidade de Havana, 2007

Edson Daniel Lopes Gonçalves
Doutor em Economia,
EPGE/FGV, 2009

Jefferson de Barros Santos
Mestrado em Informática,
PUC-Rio, 2010

José Antonio G. A. de F Rdogrigues
Especialização em Engenharia Econômica
Escola Nacional de Engenharia da UFRJ

Eduardo Lima Campos
Doutorado em Engenharia Elétrica,
PUC-RJ, 2001

José Gustavo Feres
Université de Toulouse

Eduardo Wagner
Mestrado em Matemática, IMPA

José Valentin Machado Vicente
Doutorado em Economia Matemática
IMPA, 2006

Fernando Augusto Adeodato Veloso
Doutorado em Economia,
Universidade de Chicago, 1999
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Magda Maria de Souza Mendes
Mestre em Bens Culturais e Projetos
Sociais
CPDOC/FGV

Miguel Jorge
Mestre em Educação Matemática

Moacyr Alvim Horta Barbosa da Silva
Doutorado em Matemática,
Computação Gráfica,
IMPA, 2005

Márcia Saraiva Leon
Ph.D. em Economia,
FGV/EPGE, 2002

Monique Sochaczewski Goldfeld
Ph.D. em História, Política e Bens
Culturais,
FGV, 2012

Márcio Grijó Vilarouca
Doutorado em Ciência Política,
IUPERJ

Maria Gabriela Carneiro de Carvalho
Mestrado em História Social da Cultura,
Puc-Rio, 1995

Paulo Cezar Pinto Carvalho
Doutorado em Operations Research,
Universidade de Cornell, 1984

Maria Izabel Tavares Camacho
Doutorado em Matemática,
IMPA, 1978

Rafael Pinho Senra de Morais
Doutorado em Ciências Econômicas
Toulouse School of Economics, 2009

Maria Teresa Marins Duclos
Ph.D. em Economia,
Universidade de Minnesota,1997

Richard Fonseca
Doutorado em Ética e Filosofia Política
UFRJ, 2010

Maurício Canêdo Pinheiro
Doutorado em Economia,
EPGE/FGV, 2007

Rodrigo Leandro de Moura
Doutorado em Economia,
EPGE/FGV, 2007
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Sonia Maria Duraes
Doutorado em Matemática
UFRJ, 1985

Victor Pina Dias
Ph.D. em Economia,
FGV/EGPGE, 2013

Vicent GerardYannnick Guigues
Doutorado em Matemática Aplicada
Universidade Joseph Fourier, 2005

Walter Wagner Carvalho Sande
Mestrado em Administração,
UFRJ, 1999
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2.6
Artigos publicados em periódicos pelos
docentes do Programa:

Professor Caio Almeida
foi eleito presidente da
Sociedade Brasileira de
Finanças. A Sociedade, da qual o Prof. Caio
será presidente durante dois anos, foi criada
em 2001 e conta com
mais de 500 integrantes (acadêmicos, estudantes e profissionais da área), e tem por objetivo incentivar o estudo em Finanças no país, além
de organizar anualmente um encontro que conta
com a participação de líderes das principais instituições internacionais de pesquisa na área.

Em 2013, os docentes da Escola publicaram um
total de 12 artigos em periódicos científicos. Além
disso, os docentes obtiveram aceite para publicação de oito artigos.
2.7

Premiações e Distinções Acadêmicas

O reconhecimento à contribuição da Escola e
de nosso corpo docente nos cenários nacional e
internacional valida os esforços em ampliar parcerias e visões de mundo e em dialogar com os
mais diversos pares, colaborando com questões
de alta complexidade.

Professor e ex-aluno
da FGV/EPGE foram
premiados nas duas
categorias do Haralambos Simeonidis 2013 da
Anpec.
O Professor
Felipe Saraiva Iachan e
o ex-aluno do mestrado Cristian Huse foram
agraciados nas duas
categorias existentes do Prêmio Haralambos Simeonidis. Iachan, que foi premiado por sua tese
de doutorado Essays in macroeconomics: liquidity and taxation, graduou-se na primeira turma de
Graduação em Economia e concluiu seu Mestrado
também na FGV/EPGE, de onde saiu para cursar
o doutorado no MIT. Em 2012, Iachan regressou
à Escola como integrante do quadro de Professores da Congregação da EPGE. Cristian Huse,
ex-aluno da FGV/EPGE em 2003, foi ganhador
do prêmio na categoria melhor artigo acadêmico
com o artigo The market impact and the cost of
environmental policy: evidence from the Swedish
green car rebate, que escreveu em coautoria com
Claudio Lucinda, da USP.

Exemplos de distinções acadêmicas são os títulos
e os prêmios concedidos à Escola e ao seu corpo
docente, o que inclui, ainda, posições de destaque em sociedades e comitês internacionais.

Professor Aloisio Araújo realizou palestra
presidencial de conferência da SAET. No
dia 22 de julho, o professor da FGV/ EPGE
– Escola Brasileira de
Economia e Finanças,
Aloisio Araújo, tomou
posse como presidente da Society for the Advancement of Economic
Theory (SAET) – principal entidade acadêmica
mundial voltada exclusivamente para o avanço da
teoria econômica. Com isso, a FGV/EPGE é mais
uma vez reconhecida internacionalmente pela
qualidade de sua pesquisa. A Escola tem ainda
em seu quadro acadêmico três entre os quatro
pesquisadores no país que conquistaram a posição de Fellow Member of the Econometric Society; além de Aloisio Araújo, os professores Paulo
Klinger Monteiro e Marcelo Moreira possuem esse
título. A cerimônia ocorreu durante o congresso
anual da SAET, realizado em Paris, entre 22 e 27
de julho.
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Em 2013, professores da EPGE estiveram presentes em 62 diferentes eventos, em locais como São
Paulo (Brasil), Philadelphia (EUA), Nova Iorque
(EUA), Santiago (Chile), Londres (Inglaterra), Paris (França), entre outros. Confira a lista completa
no Anexo I.

2.4.
Seminários de Pesquisa promovidos pela
Escola:
Os seminários de Pesquisa da FGV/EPGE apresentam artigos acadêmicos dos pesquisadores
da Escola e de outros centros brasileiros e internacionais. Os seminários são realizados regularmente, às quintas-feiras, às 16 horas.
Foram promovidos 49 seminários no ano de 2013,
42 deles ministrados por professores oriundos
de departamentos internacionais. Confira a lista
completa no Anexo II.

Professores e alunos da FGV/EPGE receberam
prêmio SBE 2013 em 3 das 5 categorias existentes. Os professores da FGV/EPGE – Escola Brasileira de Economia e Finanças Humberto Moreira,
João Victor Issler e Francisco Junqueira (e respectivos coautores), assim como o aluno Diogo
Saraiva, foram premiados em três das cinco categorias existentes do Prêmio SBE, promovido pela
Sociedade Brasileira de Econometria. As categorias premiadas foram Teoria Econômica, Econometria e Microeconomia Aplicada. Os trabalhos
foram apresentados ao público e comissão julgadora durante o 35º Encontro Brasileiro de Econometria, ocorrido em dezembro de 2013 em Foz
do Iguaçu. A Cerimônia Especial de Entrega dos
Prêmios aconteceu no dia 12/12.

Seminário de Pesquisa - Leandro Gorno

O Prêmio SBE foi instituído pela Sociedade Brasileira de Econometria, em 1994, para ser entregue
em todos os anos pares ao melhor artigo publicado no biênio na Brazilian Review of Econometric.

2.3	Intercâmbio dos docentes da FGV/EPGE
em eventos científicos no Brasil e no exterior:
Visando promover a partilha de conhecimentos
entre seu corpo docente e instituições nacionais e
estrangeiras, a FGV/EPGE estimula o intercâmbio
de professores da Escola no Brasil e no exterior.
Seminário de Pesquisa - Jack Porter
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Seminário de Pesquisa - Delfim Gomes Neto

Seminário de Pesquisa - Alberto Trejos

Seminário de Pesquisa - Roberto Pinheiro

Seminário de Pesquisa - Piero Gottardi

Seminário de Pesquisa - Saroj Bhattarai

Seminario de Pesquisa - Luis A. V. Catão
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2.5.

Intercâmbio com Centros de Excelência:

O intercâmbio com centros de excelência no
exterior deve ser incluído na proposta de todo
programa que deseja buscar desempenho equivalente aos mais importantes centros internacionais. Neste parâmetro de excelência acadêmica,
tanto a intensidade quanto a qualidade dos intercâmbios são considerados no quesito de inserção
internacional da avaliação da pós-graduação.
Em 2013, a Escola registrou a presença de 124 visitantes para trabalhos de pesquisa conjunta com
professores da EPGE, apresentação de seminários, participação em conferência e em bancas de
defesas de teses e dissertações dos Programas
de Mestrado Acadêmico, Doutorado e Mestrado
Profissional. Dentre eles, 65 são oriundos de instituições internacionais, o que consolida a meta de
ampliação do processo de internacionalização da
EPGE projetada em seu plano de trabalho para
este ano.

Seminário de Pesquisa - Frederic Malherbe

É importante destacar a relevância do Projeto de
Internacionalização, que integra um dos projetos
da EPGE aprovados pela Administração Superior
em 2012, cujo apoio está sendo fundamental para
o atendimento das metas demonstradas neste
Relatório de Atividades.

Seminário de Pesquisa - Daniel Gottlieb

2.6.	Integração Institucional:
A EPGE vem instituindo, ao longo dos anos, diversas parcerias institucionais. Destacamos a seguir as principais parcerias da Escola realizadas
em 2013.

2.6.1

Centro de Políticas Sociais (CPS):

Coordenado pelo Professor Marcelo Cortes Neri
(EPGE/IBRE), o Centro de Políticas Sociais (CPS)
é a área que busca estreitar as relações entre a
pesquisa aplicada e a implantação de políticas
públicas nas áreas social e do trabalho. Os principais temas abordados são:

Seminário de Pesquisa - Adriano Rampini

• Renda e Bem-Estar: Nova Classe Média; Pobreza e Desigualdade; Politicas de Renda;
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ma para a unitização de campos de petróleo e
gás e, a partir do mapeamento desse problema,
definir até que ponto a governança desse problema deve ser compartilhada pelo governo (regulação) e pelas firmas envolvidas e qual o grau de
autonomia e de incentivos para as empresas buscarem uma solução negociada;

• Desenvolvimento Humano: Educação; Saúde;
Indicadores Subjetivos;
• Trabalho: Emprego; Empreendedorismo;
• Microfinanças: Microcéditos; Microseguros; Poupança e Previdência;

• Contribuir para o desenvolvimento da teoria de
desenho de leilões de partilha, no caso desse modelo se concretizar como o sistema de exploração
dos recursos do pré-sal. Nesse sentido, estudar
os formatos alternativos de leilões que podem vir
a ser aplicados. Uma das ferramentas utilizadas
serão os Experimentos Econômicos, que permitirão testar os designs de leilões e que auxiliarão na
descrição de comportamento ótimo dos agentes
envolvidos;

• Sociedade: Diversidade; Segurança; Avaliações
quali/ ONGs; Economia da Sociedade.
O CPS disponibiliza seus estudos e estatísticas
através de artigos em jornais e revistas (como a
Revista Conjuntura Econômica e o jornal Valor
Econômico), textos acadêmicos e papers apresentados em congressos e seminários.
2.6.2 Parceria Universidade-Empresa com a
PETROBRAS:

• Edição do livro de Tópicos Recentes em Economia da Informação, como contribuição para o
avanço da Teoria de Contratos;

O projeto, iniciado em 2010 e ainda ativo em 2013,
firma uma parceria universidade-empresa pela
qual a PETROBRAS, ao mesmo tempo em que
incentiva a ciência, amplia sua competência em
muitos temas que envolvem um arcabouço teórico de microeconomia mais profundo, ao utilizar a
excelência da EPGE na área.

• Difundir na PETROBRAS a pesquisa aplicada da
EPGE por meio da realização de pelo menos três
eventos presenciais em teoria da regulação com
aplicações em leilões de áreas de exploração de
petróleo.

O projeto permite que a PETROBRAS tenha acesso a todo instrumental da fronteira da pesquisa
econômica em Desenho de Mecanismos, Regulação, Leilões, dentre outros, dispondo de estudos
teóricos e econométricos feitos com exclusividade pela EPGE, a fim de auxiliar a companhia em
aplicações nas áreas em que haja necessidade de
aprimoramento.

Atividades e Docentes participantes em 2013:

O projeto engloba tópicos em que a teoria microeconômica tem bastante a contribuir tanto para
a companhia quanto para a sociedade como um
todo.

Aloisio Pessoa
de Araújo

Como parte dos resultados esperados, tem sido
capaz de proporcionar à PETROBRAS um melhor
desempenho em diversos campos. Os principais
resultados esperados são:
Joísa Campanher
Dutra

• Por meio da teoria, estudar qual a regulação óti-
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nando a esta após doutoramento para atividades
relacionadas a ensino e pesquisa. Podemos citar
os seguintes pesquisadores, egressos da EPGE,
que fizeram parte desta parceria bem-sucedida:
Emerson Luis Lemos Marinho (1990), Flavio Ataliba Flexa Daltro Barreto (1997), Paulo Rogério
Faustino Matos (2006) e João Mário Santos de
França (2007).

Ângelo Luiz
Rocha Polydoro

A parceria envolve também seminários conjuntos promovidos pelas Instituições, denominado
Encontro CAEN-EPGE de Políticas Públicas e
Crescimento Econômico, que ocorrem anualmente desde 2000. Nesses seminários, discutem-se
não só questões relativas ao desenvolvimento e
crescimento nacionais, mas também do ponto de
vista regional, com particular enfoque na região
Nordeste do país. Além de pesquisadores das
duas instituições, participam ainda desses seminários, pesquisadores convidados de renome nacional com pesquisas relevantes nessa área, bem
como alunos de diversos centros do Nordeste em
Economia.

Moacyr Alvim Horta
Barbosa da Silva

Foram realizados 8 experimentos em 2013, com
objetivo de estudar as implicações econômicas
sobre o leilão de partilha do pré-sal onde a tabela
com os percentuais do óleo-lucro é fixa e os participantes submetem fatores multiplicativos dessa tabela. Nesse leilão é incorporada a incerteza
sobre o preço e a produção média por poço o
arcabouço estendido para estudar os efeitos do
comportamento estratégico na escolha do número de poços.

2.6.3

Em 2013 houve o VI Encontro CAEN – EPGE de
Políticas Públicas e Crescimento Econômico. O
professor da EPGE, Pedro Cavalcanti Ferreira,
participou do evento, realizado na cidade de Fortaleza (CE) nos dias 13 e 14 de junho. Organizado pela EPGE – Escola Brasileira de Economia e
Finanças e CAEN - Curso de Pós-Graduação em
Economia da Universidade Federal do Ceará, o
encontro contou com a participação de autores
dos mais diversos centros de ensino e pesquisa
que submetem artigos teóricos ou aplicados sobre o tema de desenvolvimento econômico e o
papel das políticas públicas na sua promoção.

Parceria com o CAEN:

A EPGE tem uma cooperação acadêmica com o
CAEN (Centro de Pós-graduação em Economia
da Universidade Federal do Ceará) e com o Centro de Políticas Sociais, que constitui importante
instrumento para fortalecer o ensino e a pesquisa dos respectivos centros de ensino superior,
na perspectiva de promover um salto qualitativo
dentro das instituições. Por meio de programas e
projetos de colaboração, são socializados e transferidos conhecimentos, experiências e tecnologia
que enriquecem a ação universitária e imprimem
um importante diferencial na formação profissional de acadêmicos, professores e funcionários integrantes da comunidade universitária.

2.6.4

Parceria com o INCT:

Em 2013, deu-se a continuidade ao projeto do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Educação, Desenvolvimento Econômico e Inserção
Social.
A missão do Instituto é usar a ciência econômica
de forma a reverter a carência de capital humano (educação) no Brasil de forma eficiente, sem
desperdício de escassos recursos públicos. O au-

Essa parceria visa formar doutores na EPGE, que
tenham o título de mestre pelo CAEN-UFC, retor-
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mento do capital humano no Brasil leva a mais
desenvolvimento econômico e a mais inserção
social das camadas menos favorecidas da população. As razões preponderantes para a existência dessa carência de capital humano são as falhas de mercado e as externalidades no mercado
de educação.
A tese central do Instituto é de que vários de
nossos problemas atuais derivam da pouca acumulação prévia de capital humano no Brasil, que
podem ser tratados de forma integrada com o arcabouço de economia.
Vale EPGE 3rd Conference Business Cycles

2.6.5

Parceria com o Tesouro Nacional:

Em maio de 2013, a FGV deu continuidade a sua
assessoria ao Tesouro Nacional por meio do projeto de pesquisa intitulado “Aprimorando a abordagem de dívida pública num modelo DSGE para
economia brasileira: exercícios de política e projeções”.
O objetivo do projeto, para o ano de 2013, foi
preparar um modelo de equilíbrio geral dinâmico estocástico e capacitar servidores do Tesouro
Nacional envolvidos no projeto em análises sobre
tópicos relevantes ao planejamento fiscal de médio e longo prazo. Mais especificamente, os tópicos de análise selecionados para esta fase envolvem a avaliação de mecanismos alternativos de
tributação e do impacto fiscal e macroeconômico
do desenvolvimento do setor petroleiro.

2.6.6

Vale EPGE 3rd Conference Business Cycles

Parceria com a Vale:

Vale EPGE 3rd Conference Business Cycles

Em parceria com a Vale, desde 2011, a EPGE vem
promovendo um ciclo anual de conferências internacionais para tratar de temas de interesse
mundial. Participam dessas conferências, espeVale EPGE 3rd Conference Business Cycles
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cialistas dos temas abordados, acadêmicos, empresários e economistas.
Iniciada em 2011, a primeira conferência debateu
o crescimento chinês, seus impactos na economia
global e as lições para o Brasil (China e a Economia Mundial, março de 2011). Em 2012, “A Economia e a Econometria dos Preços das Commodities”, com a presença do Nobel em Economia,
Robert Engle, que discutiu aspectos importantes
de preços de commodities, inclusive lições relevantes aplicáveis à experiência de países em desenvolvimento, bem como questões de impacto
econômico global.

Palestra “Ideas and Growth” com o Prêmio Nobel Robert E. Lucas Jr.

Ainda dentro desta parceria, em 2013, a 3rd Global Conference trouxe o tema “Business Cycles”,
reunindo especialistas mundiais em flutuações
econômicas relacionadas a ciclos de negócios. O
evento avaliou os impactos dos ciclos econômicos sobre o cenário econômico global e as lições
que os países emergentes podem extrair dessas
experiências.
A conferência contou com a presença dos prêmios Nobel em Economia, Edward C. Prescott (do
Federal Reserve Bank de Minneapolis e professor
da Universidade do Arizona) e Chris Sims (professor da Universidade de Princeton).

Palestra “Ideas and Growth” com o Prêmio Nobel Robert E. Lucas Jr.

Finalmente, em 17 de dezembro, a parceria possibilitou a realização da Palestra de Encerramento
do Ano Letivo de 2013, com a presença do Prêmio Nobel Robert E. Lucas Jr., que discorreu sobre o tema “Ideas and Growth”.

Palestra “Ideas and Growth” com o Prêmio Nobel Robert E. Lucas Jr.

Palestra “Ideas and Growth” com o Prêmio Nobel Robert E. Lucas Jr.
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• The underpricing of Brazilian IPOs and the adjustment to public and private information – Ricardo Avelino;
• FDI, licensing, e crescimento da produtividade
total de fatores – Ana Flavia Bonzanini, Eduardo
Correia de Souza, Leonardo Melo;
• Seleção de carteiras utilizando o modelo FamaFrench-Carhart – João F Caldeira, Guilherme Valle Moura, André Alves Portela Santos;
• Constructing coincident indices of economic
activity for the Latin American economy – João
Victor Issler, Hilton Notini, Claudia Rodrigues, Ana
Flávia Soares;

Palestra “Ideas and Growth” com o Prêmio Nobel Robert E. Lucas Jr.

• Programas de incentivos fiscais são eficazes?
Evidência a partir da avaliação do impacto do
programa nota fiscal paulista sobre a arrecadação de ICMS – Enlinson Mattos, Fabiana Rocha,
Patricia Toporcov;
• Há controvérsia entre análises de Beta e SigmaConvergência no Brasil? – Christiano Modesto
Penna, Fabricio Carneiro Linhares;
Artigos 2013 Vol. 67, Nº 2

Palestra “Ideas and Growth” com o Prêmio Nobel Robert E. Lucas Jr.

• Ciclos econômicos na agricultura brasileira –
Cassiano Bragagnolo, Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros;

2.7. Edições – Revista Brasileira de Economia
(RBE):

• Efeitos dos choques fiscais sobre o mercado de
trabalho brasileiro – Diogo Baerlocher Carvalho,
Marcelo Eduardo Alves da Silva, Igor Ézio Maciel
Silva;

A Revista Brasileira de Economia (RBE) é a mais
antiga publicação de Economia do Brasil, e a segunda mais antiga da América Latina. A RBE é
uma revista generalista, dentro do universo de
publicações acadêmicas de Economia. Nela publicam-se artigos sobre as diversas áreas da ciência econômica, e qualquer tema ou metodologia
pode ser encontrada nas suas páginas, desde que
estejam na fronteira do seu ramo de conhecimento e se pautem pelo rigor e sofisticação apresentado desde o primeiro número.

• Redes Bayesianas: Um método para avaliação
de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas – João Vinícius de França Carvalho, Chang Chiann;
• Gasto do governo e consumo privado: Substitutos ou complementares? – Fábio Augusto Reis
Gomes;

No ano de 2013 foram publicados os números 1,
2, 3 e 4 do Volume 67, cujos artigos e autores são
descritos a seguir:
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• Determinantes dos altos deságios nos leilões
de transmissão de energia elétrica no Brasil entre
1999-2010 – Katia Rocha, Ajax Moreira, Rodrigo
Limp;

• O Crédito Imobiliário no Brasil e sua Relação
com a Política Monetária - Mário Jorge Cardoso
de Mendonça
• Um Termômetro para as Macro-Prudenciais Fabio Kanczuk.

• Do inflation-linked bonds contain information
about future inflation? – José Valentim Machado
Vicente, Osmani Teixeira de Carvalho Guillen.

• An Evaluation of the tolerant to higher inflation
rate in the short run by the Brazilian Central Bank
in the period 2001-2012 - Tito Belchior Silva Moreira, Geraldo Silva Souza, Roberto Ellery.

Artigos 2013 Vol. 67, Nº 3
• Características Distributivas e Impacto de Reformas Tributárias Sobre o Bem-Estar das Famílias no Brasil - Diogo Baerlocher Carvalho, Rozane Bezerra de Siqueira, José Ricardo Bezerra
Nogueira.

• Política Monetária em Tempos de Crise - Vladimir K Teles, Diogo de Prince Mendonça.
• Inflação, Desemprego e Choques Cambiais: Uma
Revisão da Literatura sobre a Curva de Phillips no
Brasil - Adolfo Sachsida.

• Amortização de Dívidas: Juros Compostos e
Anastocismo - Clovis de Faro.
• The General Equilibrium Framework with Default and Collateral - Ricardo Luis Chaves Feijó.

3. Programa de mestrado e Doutorado:
O início das atividades letivas do Mestrado e Doutorado Acadêmico ocorreu em janeiro de 2013. A
Escola recebeu 29 novos alunos em seu Programa, sendo 23 alunos de mestrado, selecionados
através do exame da ANPEC, e 6 alunos de doutorado através da seleção externa.
A Escola, em paralelo às ações citadas anteriormente, também vem buscando criar procedimentos e acompanhamentos mais rigorosos a fim de
garantir o cumprimento das regras regimentais
e dos órgãos avaliadores, objetivando atuar preventivamente junto aos alunos e professores. Em
2013, os alunos defenderam um total de 10
teses e 19 dissertações (ver seção 2.1). Além disso,
os alunos produziram um total de 5 publicações e
14 alunos participaram de eventos acadêmicos e
científicos no Brasil e no exterior (ver seções 2.3.1
e 2.4).

• Efeitos da Divisão Municipal na oferta de Bens
Públicos e Indicadores Sociais - Vladimir Ponczek,
Enlison Mattos.
• Canal de Transmissão da Política Monetária Por
Meio dos Seguros Contratados Pelo Setor Bancário - Gabriel Caldas Montes, Debora Pereira Tavares, Osmani Teixeira de Carvalho Guillén.
• Política Fiscal Assimétrica: O Caso do Brasil Roberta Moreira Wichmann, Marcelo Savino Portugal.
Artigos 2013 Vol. 67, Nº 4
• Opposite policy implications in the theory of
money and banking - Jefferson Donizeti Pereira
Bertolai, Ricardo de Oliveira Cavalcanti.

É importante destacar que a atividade discente,,
juntamente com as publicações, representam,
nos parâmetros de excelência acadêmica e avaliação da Pós-Graduação, os itens mais relevantes, pois representam os resultados do programa
em termos de novos pesquisadores formados e
titulados.

• Financial Stability and Monetary Policy - The
case of Brazil - Benjamin Miranda Tabak.
• Just Words? A Quantitative Analysis of the
Communication of the Central Bank of Brazil Carlos Viana de Carvalho, Fernando Cordeiro, Juliana Vargas
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1. Nature’s choice? A study of the
displacement of incumbents in elections, por
Nathan Joseph Canen – 05/06/13 - Orientador:
Profª. Cecília Ma-chado;

3.1 Teses de Doutorado aprovadas:
1. Ensaios sobre a estrutura a termo da taxa de
juros, por Daniela Kubudi Glasman – 25/02/13 –
Orientador: Prof. Caio Almeida;

2. Previsão da estrutura a termo brasileira
utilizan-do de fatores macroeconômicos, por
Adriano Au-gusto de Faria – 11/06/13 Orientador: Prof. Caio Almeida;

2. Essays in taxation and savings, por Marcos José
Perez Monteiro – 24/04/13 - Orientador: Prof. Pedro Cavalcanti;

3. Trade liberalization and regional impacts on residual wage inequality: evidence from Brazil, por
Ignacio Crespo Rey – 12/06/13 - Orientador: Prof.
German Pupato;

3. Essays in corporate bankruptcy, por Rafael de
Vasconcelos Xavier Ferreira – 25/04/13 - Orientador: Prof. Aloisio Araújo;
4. The macroeconomics of price adjustments under information frictions and menu costs, por Vivian Malta Nunes – 18/06/13 - Orientador: Prof.
Marco Bonomo;

4. A dynamic model of simultaneous price competition with switching and search costs, por
Ra-fael Roos Guthmann – 14/06/13 - Orientador:
Prof. Luis Braido;

5. Ensaios em Finanças, por Rafael Moura Azevedo – 11/10/13 - Orientador: Prof. Caio Almeida;

5. Aggregate uncertainty, disappointment aversion and the business cycle, por Júlia Fernandes
Araújo da Fonseca – 17/06/13 - Orientador: Prof.
Marco Bonomo;

6. Essays on household taxation and competition
between heterogeneous firms, por Érica Diniz
Oliveira – 28/10/13 - Orientador: Prof. Humberto
Moreira;

6. Central bank balance sheet concerns and credible escape from the liquidit trap por Arthur Galego Mendes – 17/06/13 - Orientador: Prof. Tiago
Berriel;

7. Essays on Incentives, Procurement and Regulation, por Rafael Mourão dos Santos Rodrigues
– 30/10/13 - Orientador: Prof. Humberto Moreira;

7. Estimation of DSGE models: a monte carlo
analysis, por Paulo Fernando Nericke Motula –
18/06/13 - Orientador: Prof. Tiago Berriel;

8. Ensaios em econometria aplicada, por Victor
Pina Dias – 19/11/13 - Orientador: Prof. João Victor
Issler;

8. A study of the impacts of quantitative easing
on the macroeconomics variables, por João Paulo
Valente – 19/06/13 - Orientador: Prof. Tiago Berriel;

9. On testing the phillips curves, the is curves, and
the interaction between fiscal and monetary policies, por Alexis Maka – 27/11/13 - Orientador: Prof.
Fernando Holanda Barbosa;

9. The long-run properties of a dynamic Mirrlees’
model with aggregate shocks, por Diego Crespo
Santiago – 19/06/13 - Orientador: Prof. Carlos Eugenio;

10. Essays on structural transformation, growth
and education, por Leonardo Fonseca da Silva –
18/12/13 - Orientador: Prof. Pedro Cavalcanti.

10. Uma análise de políticas fiscais: modelo
dsge novo-keynesiano com armadilha da
liquidez, por Felipi Bruno da Silva – 19/06/13 Orientador: Tiago Berriel;

3.2. Dissertações de mestrado Acadêmico aprovadas:
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3.3. Produção intelectual Discente:

11. Modelos de equilíbrio geral dinâmico com
custo de default, por Gustavo Quinderé
Saraiva –20/06/13 - Orientador: Prof. Luis
Braido;

No ano de 2013, os alunos produziram um total de
oito publicações, entre livros, revistas e artigos.
2.3.1
Artigos Completos Publicados em Periódicos:

12. Transformação Estrutural e Crescimento
da Produtividade: Uma Investigação Empírica,

1. ARAUJO, Gustavo Silva, BARBEDO, Claudio
Henrique da Silveira, CARVALHO, Bruno Vieira,
GUTIERREZ, Margarida Sarmiento; Política Monetária e Assimetria de Informação: um estudo
a partir do mercado futuro de taxas de juros no
Brasil; Trabalhos para Discussão - Banco Central
do Brasil; vol. 316, pp. 1-32, 2013.

por Felipe Gomes
Pereira
Coutinho
–
24/06/13 -Orientador: Prof. Pedro Cavalcanti;
13. Money Distribution with Intermediation,
por Caio Augusto Colnago Teles – 28/06/13 Orientador: Prof. Ricardo Cavalcanti;
14. Aspectos do Comércio entre China e

2. ARAUJO, Gustavo Silva, BARBEDO, Claudio
Henrique da Silveira, TAVARES, Max Leandro Ferreira; A Influência da Assimetria de Informação no
Retorno e na Volatilidade das Carteiras de Ações
de Valor e de Crescimento; Trabalhos para Discussão - Banco Central do Brasil; vol. 312, pp. 1-22,
2013

Brasil e seus Impactos, por Vinicius Silvestrin
Pantoja –30/07/13 - Orientador: Prof. Renato
Flôres;
15. Wald tests for IV regression with weak
ins-truments, por Lucas Pimentel Vilela
17/09/13 -Orientador: Prof. Marcelo Moreira;

–

3. ARAUJO, Gustavo Silva, LEÃO, Sérgio; Risco
Sistêmico no Mercado Bancário Brasileiro - Uma
abordagem pelo método CoVar; Trabalhos para
Discussão - Banco Central do Brasil; vol. 307, pp.
1-18, 2013.

16. Estimation of random coefficients logit
de-mand models: An application to the
Brazilian fi-xed income fund Market, por
Rafael
de
Braga Castilho – 29/10/13 Orientador: Prof. Luis Braido;

4. AZEVEDO, Rafael Moura, MONTENEGRO FILHO, Rene Rodrigues, COUTINHO FILHO, Mauriocio Domingues; Interface dynamics of immiscible
two-phase lattice-gas cellular automata: A model
with random dynamic scatterers and quenched
disorder in two dimensions; Physical Review. E,
Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics; vol.

17. Utilizando estimadores entrópicos generalizados na estimação de modelos de apreçamento de
ativos, por Diego Gusmão Brandão – 16/12/13 Orientador: Caio Almeida;
18. Transformação Estrutural, Educação e Fertilidade: O caso do Brasil e da Coreia do Sul, por
Luciene Torres de Mello Pereira – 18/12/13 - Orientador: Prof. German Pupato;

88, pp. 033022, 2013.

19. The Market for borrowing securities in Brazil,
por Lira Rocha da Mota – 23/12/13 - Orientador:
Prof. Carlos Eugenio Costa.
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5. CAVALCANTI, Ricardo de Oliveira, BERTOLAI,
Jefferson Donizeti Pereira; Opposite policy implications in the theory of money and banking; Revista Brasileira de Economia; vol. 67, pp. 411-429,
2013.

2. Rafael de Vasconcelos Xavier Ferreira: Apresentou o trabalho “Regulating collateral, bankructcy
and the case of Brazil” no seminário em homenagem aos 65 anos do professor José Alexandre
Scheinkman, na Columbia University – New York,
EUA – 20 a 26/03/13;

6. ISSLER, João Victor, SANTOS, Ana Flávia Soares dos, NOTINI, Hilton Hostalácio, RODRIGUES,
Claudia Fontoura; Constructing Coincident Indices of Economic Activity for the Latin American
Economy; Revista Brasileira de Economia; vol. 67,
pp. 67-96, 2013.

3. Daniela Kubudi: Apresentou o trabalho “Equity
lending, investment restrictions and fund performance” de Richard Evans, Miguel Ferreira e Melissa Prado na conferência LUBRAFIN – Búzios, RJ
– 23 a 25/0313;

7. MOURA, Rodrigo Leandro de, OURIVES, Ligia
Helena da Cruz, TAFNER, Paulo, JESUS FILHO,
Jaime de; Social security effects on income distribution: a counterfactual analysis for Brazil;
Applied Economics Letters. vol. 20, pp. 631-637,
2013.

4. Diego Crespo Santiago: Apresentou o trabalho
“The long-run properties of a dynamic Mirrlees’
model with aggregate shocks” (coautoria com o
Prof. Carlos Eugenio Costa) no North American
Summer Meeting of the Econometric Society –
Califórnia, EUA – 11 a 17/06/13;

8. PINHO NETO, Valdemar Rodrigues de; Um
Novo Método de Decomposição da Variação da
Pobreza usando Dados em Painel: Uma Aplicação para os Estados Brasileiros no Período 20012009; Revista Econômica do Nordeste; vol. 44,
pp. 719-740, 2013.

5. Valdemar Rodrigues de Pinho Neto: Apresentou o trabalho “Um novo método de decomposição da variação da pobreza usando dados em
painel: uma aplicação para os estados brasileiros
no período 2001-2009” no XVI Encontro de Economia da Região Sul, ANPEC SUL 2013 – Curitiba,
PR – 13 a 14/06/13.

3.3.1 Artigos Aceitos para Publicação:

6. Érica Diniz Oliveira: Apresentou o trabalho “Tax
effects in the household: the collective model” no
BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento)
na Summer Dissertation Fellowship Program e no
PET 13 Lisbon – Washington, EUA e Lisboa, Portugal – 15/06/13 a 02/08/13.

1. ALMEIDA, Caio Ibsen Rodrigues de, SIMONSEN,
Axel André, VICENTE, Jose Valentim, GOMES,
Romeu, LEITE, André; Does Curvature Enhance
Forecasting? International Journal of Theoretical
and Applied Finance.

7. Valdemar Rodrigues de Pinho Neto: Apresentou
o trabalho “Um novo método de decomposição
da variação da pobreza usando dados em painel:
uma aplicação para os estados brasileiros no período 2001-2009” e participou como presidente
de uma das mesas no evento do XVIII Encontro
Regional de Economia do Nordeste, promovido
pela Anpec em conjunto com o BNB – Fortaleza,
CE – 17/07/13 (o artigo foi premiado em segundo
lugar durante o evento e, como parte do prêmio,
o mesmo foi publicado no final de 2013 na Revista
Econômica do Nordeste-REN).

3.4. Participação de alunos do Mestrado Acadêmico e Doutorado em eventos acadêmicos e
científicos no Brasil e no exterior:
1. Rafael Burjack: Participou como coautor do trabalho “Using common features to understand the
behavior of metal-commodity prices and forecast
them at different horizons” (coautoria com Prof
João Victor Issler) na conferência Understanding
International Commodity Price Fluctuiations, no
IMF (International Monetary Fund) – Washington, EUA – 19 a 24/03/13;

8. Vivian Malta Nunes: Apresentou paper “Pricesetting with adjustment and information costs:
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estimations and aggregate consequences” no
evento 28th Annual Congress of the European
Economic Association, 67th European Meeting of
the Econometric Society – Gotemburgo, Suécia –
26 a 30/08/13.
9. Rafael Moura Azevedo: Apresentou o artigo
“Nonparametric Option Pricing with Generalized
Entropic Estimators” com o Prof. Caio Ibsen, no
First Workshop in Financial Econometrics, realizado em Natal, RN. – 13 a 15/10/2013
10. Pedro Henrique Silva de Mello: Apresentou o
artigo “O Custo Unitário do Trabalho no Brasil:
Evolução Agregada e Regional” no 41º Encontro
Nacional de Economia - ANPEC - Foz do Iguaçu,
PR - 10 a 13/12/2013.
11. Diogo Vinicius Menezes Saraiva: Participação
como co-autor do artigo “Forecasting multivariate time series under different short- and long-run
co-movement restrictions” no CFE - ERCIM 2013
– Londres, Inglaterra - 14 a 16/12/2013.
12. Valdemar Rodrigues de Pinho Neto: Apresentação do artigo “Decompondo a Variação da
Pobreza nos Estados Brasileiros na Década de
2000: um Novo Método de Decomposição Utilizando Dados em Painel” no 41º Encontro Nacional
de Economia - ANPEC – Foz do Iguaçu, PR - 10 e
13/12/2013.
13. Rafael Moura Azevedo: Apresentou o artigo
“Nonparametric Option Pricing with Generalized
Entropic Estimators” no 35th Meeting of the Brazilian Econometric Society – Foz do Iguaçu, PR
- 10 e 13/12/2013.
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3.5. intercâmbio Discente:
Na pós-graduação, tivemos 5 alunos em Programa de Doutorado Sanduíche nas instituições abaixo:
•
•
•

University of California (3 alunos);
University of Chicago;
University of Pennsylvania.

O Programa de Mestrado e Doutorado também recebeu 3 alunos da Universitá Degli Studi Di Pavia
(Itália) para cursarem disciplinas na Escola.

Dentro do mesmo objetivo integrador e formativo, alunos do Doutorado realizaram estágio docente na graduação. Foram eles: José Diogo Valadares Moreira Barbosa, Murilo Resende Ferreira
e Cassiano Breno Machado Alves.

3.6. Monitoria e Estágio Docente:
Além de toda a interação mantida no âmbito da
Escola, alunos da Graduação em Ciências Econômicas, Mestrado e Doutorado em Economia
podem compartilhar experiências através da proximidade intelectual e física que existe entre os
cursos.

Os três doutorandos realizaram o estágio no segundo semestre, na disciplina Temas Contemporâneos, do Prof. Luis Braido, com carga horária de
60 horas.

Desde o início do curso, os mestrandos e doutorandos têm realizado atividades de monitoria na
Graduação em Ciências Econômicas, demonstrando excelentes resultados tanto para obtenção
de experiência docente pelos pós-graduandos
quanto para reforço e complemento do processo
de aprendizagempelos graduandos.

Atualmente, esta atividade é obrigatória para os
bolsistas Capes em cumprimento à Portaria 034
de 2006.
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3.7. Doutorado no Exterior:
Grande parte dos alunos que completa o mestrado da EPGE prossegue seus estudos em programas
de doutorado. Outra parcela ingressa no mercado de trabalho, na maioria dos casos por intermédio do
programa de placement da EPGE. Dos que optam pelo doutorado, boa parte o fazem na própria EPGE
e os demais no exterior.
Em 2013, tivemos cinco alunos aceitos em grandes universidades estrangeiras. Para atingir este
objetivo, muito contribuíram as cartas de recomendação escritas pelos professores da EPGE e o
empenho pessoal deles junto a professores estrangeiros, além do excelente desempenho de nossos
alunos no exame GRE. As instituições de destino são:
•
•
•
•

Princeton University, USA (2 alunos);
Universidade de Maryland, USA.
Universidade de Minnesota, USA;
University of British Columbia, Canadá;
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4. Programa de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES:

5. Programa de Mestrado Profissional:

Em 2013, a FGV/EPGE abriu inscrições para o
processo seletivo destinado a pesquisadores de
pós-doutorado, de acordo com o descrito na Portaria número 086, de 03 de julho de 2013, e no
seu Anexo I, relativo ao Regulamento do Programa Nacional de Pós-Doutorado, PNPD/CAPES.

A Escola realizou no 1º semestre de 2013, já com
a nova Coordenação, a seleção dos candidatos
à XIII turma que será iniciada em julho/2013. A
EPGE selecionou 41 alunos, escolhidos por meio
do Exame da ANPEC ou Prova de Seleção da
EPGE, curriculum vitae, histórico escolar e cartas
de recomendação de cada aluno.

Foram disponibilizadas duas bolsas PNPD/CAPES. Essa verba destina-se a subsidiar atividades
de pesquisa dos bolsistas, tais como a sua participação em eventos como congressos, encontros
e simpósios
Os candidatos foram selecionados pela Comissão
de Avaliação presidida pelo Prof. Carlos Eugenio
Ellery Lustosa da Costa. Foram eles:

A Escola titulou 28 (vinte e oito) alunos com dissertações defendidas em diversas áreas, sendo
elas:
1. Preços commodities agrícolas e o comportamento de mercado invertido (backwardation): o caso da
soja, por Nelson Danilo Sykora – 28/01/13 - Orientador: Prof. Carlos Eugenio da Costa;

Rafael Moura Azevedo,
que cursou o Doutorado em Economia na
EPGE e teve sua tese,
“Ensaios em Finanças”,
defendida e aprovada
em outubro de 2013
sob orientação do Prof.
Caio Ibsen Rodrigues
de Almeida, o qual continuará acompanhando sua pesquisa no estágio
pós-doutoral. Rafael começou a receber a bolsa
em novembro de 2013;

2. Estilo, movimento e previsibilidade de retorno –
uma analise do mercado brasileiro entre 2000-2011,
por Daniel Salles da Padua – 29/01/13 - Orientador:
Prof. Axel Simonsen;
3. O mecanismo de transmissão de preços do petróleo para a gasolina e para o diesel nos EUA nos
anos 2000, por Lorenzo Pieri – 19/04/13 - Orientador: Prof. Eduardo Pontual;
4. Atraso no ajuste de preços das ações de baixa
liquidez no mercado brasileiro: autocorrelações cruzadas e previsibilidade dos retornos das ações, por
Rafael Alberto Valpaços de Lemos Leal – 13/05/13
- Orientador: Prof. Eduardo Pontual;

Christiano
Modesto Penna, professor
do CAEN – Centro de
Pós-Graduação
em
Economia da Universidade Federal do Ceará
(UFC), que apresentou
o projeto de pesquisa
intitulado “TFP, Acumulação de Capital e
Convergência”. Christiano será acompanhado
pelo Prof. Pedro Cavalcanti durante o período de
realização de sua pesquisa. Ele começará a receber a bolsa em janeiro de 2014.

5. Abertura financeira, restrição de crédito, investimentos, por Daniel Pion Paranhos – 20/05/13 Orientador: Prof. Marcio Guimarães Janot;
6. Determinantes da apreciação cambial brasileira
nos anos 2000, por Lucas de Moura Reis – 23/05/13
- Orientador: Prof. Márcio Guimarães Janot;
7. Avaliação dos impactos de movimentos inesperados nas variáveis macroeconômicas no retorno
setorial, por Mauro Sérgio dos Santos Mendes –
24/05/13 - Orientador: Prof. Tiago Couto Berriel;
8. O efeito dos gastos em pesquisa e desenvolvimento nas ações das empresas petrolíferas, por
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Willian Freitas de Almeida – 24/05/13 - Orientador:
Prof. Eduardo Pontual;

19. Profundidade de mercado na BM&FBovespa:
um modelo de alta frequência para estimação da
profundidade de mercado da BM&FBovespa, por
Carlos Felipe Barros – 29/05/13 - Orientador: Prof.
Marcelo Fernandes;

9. Impacto dos países desenvolvidos e emergentes
na economia brasileira, por Marco Bril – 24/05/13 Orientador: Prof. Tiago Couto Berriel;

20. Medindo a produtividade total dos fatores da
indústria extrativa brasileira, por Débora Carneiro
Leão – 29/05/13 - Orientador: Prof. Angelo Polydoto;

10. Uma estimativa da função de produção no setor sucroalcooleiro utilizando microdados de custos,
por Sálvio Pontes Moreira da Rocha – 24/05/13 Orientador: Prof. Angelo Polydoro;

21. Persistência na performance de fundos de investimento imobiliário brasileiros entre 2008 e 2012,
por José Gustavo Macedo Guimarães – 29/05/13 Orientador: Prof. Marcelo Pessoa;

11. Uma análise econômica das mudanças regulatórias no setor de petróleo no Brasil, por Antônio
Primo Ferreira Neto – 27/05/13 - Orientador: Profª
Lavinia Holanda;

22. Alocação de recursos: nível ótimo de diversificação intraclasse entre fundos de investimentos
abertos no Brasil, por Tiago Lacerda Nader Duba –
29/05/13 - Orientador: Prof. Marcelo Pessoa;

12. Ineficiências entre os mercados onshore e offshore de renminbi, por Rafael Alfinito Vieira – 27/05/13
- Orientador: Prof. Marcio Guimarães Janot;
13. Estudo de viabilidade de parceria público-privada em educação básica, por Bruno Elias Pires –
27/05/13 - Orientador: Prof. Pedro Cavalcanti;

23. Os impactos do saneamento básico nos estados brasileiros sobre os indicadores dominantes de
saúde, por Marcelo Ferreira da Costa – 27/06/13 Orientador: Prof. Pedro Cavalcanti;

14. An essay on private equity: the history and fundamentals of fundraising in Brazil, por Caio Cézar
Monteiro Ramalho – 28/05/13 - Orientador: Prof.
Marco Antonio Cesar Bonomo;

24. Avaliação de Floresta Nativa do Bioma Mata
Atlântica: uma aplicação da metodologia de custo de reposição, por Frederico Costa Carvalho –
11/09/13 - Orientador: Prof. Edson Daniel Lopes;

15. Participação das mulheres no conselho de administração e diretoria, valor e desempenho das companhias brasileiras de capital aberto, por Helena
Rangel Margem – 28/05/13 - Orientador: Prof. André Luiz Carvalhal da Silva;

25. Impacto do IOF sobre Composição de Dívida e
Investimento das Empresas Brasileiras, por Melaine
Mendonça C. Siqueira - 04/10/13 - Orientador: Prof.
Marcio Guimarães Janot;

16. A relação entre valor e desempenho com a estrutura de controle acionário das empresas brasileiras”,
por Pedro Henrique de Souza Bruno – 28/05/13 Orientador: Prof. André Luiz Carvalhal da Silva;

26. O fator comum associado à dinâmica de preços
das commodities, por Natasha Gaertner Lewin –
27/11/13 - Orientador: Profª Silvia Matos;

17. O impacto dos gastos com publicidade nas vendas das firmas: avaliação empírica, por André Luiz
Mofato – 28/05/13 - Orientador: Prof. José Gustavo
Feres;

27. Uso da medida de risco de foster-hart para estimação de retornos: aplicação ao mercado de ações
brasileiro, por Victor Veloso Moitinho – 27/11/13 Orientador: Prof. José Valentim Vicente;

18. Efeitos da baixa liquidez em posições compradas
em relação às posições vendidas sobre o desempenho de fundos long short em situações de crise
sistêmica, por Luís Renato de Carvalho – 28/05/13
- Orientador: Prof. Marcelo Pessoa;

28. Insights on corporate sustainability and share
value: an event study for brazilian market, por Carol Inoue Dick – 18/12/2013 - Orientador: Prof. André
Luiz Carvalhal da Silva.
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Foram contratados os seguintes novos professores, com experiência no âmbito acadêmico e no
mercado de trabalho:

Em outubro de 2013, o
Professor Caio Almeida,
professor associado da
EPGE, passou a atuar
como consultor do Programa na área de Finanças. Recentemente, ele
foi nomeado com o título de Presidente da Sociedade Brasileira de Finanças.

José Valentim Machado Vicente - doutor em
Economia
Matemática
pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,
atualmente é pesquisador do Banco Central do
Brasil;

6. Programa de Graduação:
Na graduação, o corpo discente total foi constituído por 144 alunos em 2013. Permaneceram os
esforços no sentido de aumentar a participação
de docentes da Congregação da Escola, em particular dos docentes ativos em publicação, nas
atividades da graduação. Neste sentido, deve ser
observada uma maior participação destes professores na orientação dos projetos de iniciação
científica, como também nas disciplinas da graduação.

Lavinia da Rocha Hollanda – Doutora pela EPGE/
FGV e pesquisadora do
Centro de Energia da
FGV;

O início das atividades letivas da Graduação em
Economia ocorreu em fevereiro de 2013.

Alexandre
Madureira
– PhD em Matemática Pennsylvania State University. Atualmente é
pesquisador associado
do Laboratório Nacional
de Computação Científica.

No primeiro semestre de 2013, a FGV selecionou
51 alunos, escolhidos por meio de vestibular interno, sendo concedidas bolsas aos melhores colocados.

6.1 Corpo discente:
Ruy Ribeiro – PhD e MBA
em Finanças pela Booth
School da Universidade
de Chicago. Durante os
últimos anos, ele exerceu o cargo de Diretor
Executivo no J.P. Morgan em Londres, sendo
responsável global pela
área de estratégias sistemáticas, incluindo todos
os mercados de ativos, mas com foco no mercado acionário e de derivativos.. Também foi professor na Wharton School, onde lecionou o curso
avançado de “Investment Management” no programa de MBA.

Relativamente aos destaques do nosso corpo
discente, podemos destacar o desempenho da
ex-aluna da graduação
Ingrid Borba do Nascimento, aprovada em 1º
lugar no concurso para
Especialista em Regulação da ANP – Agência Nacional de Petróleo; e
também para nossa aluna Luiza Casemiro, aprovada no processo seletivo do mestrado em Stanford University para o 2º semestre de 2013.

45

Aluna da Graduação da
EPGE conquistou vaga
no Mestrado na Stanford
University. Luiza Casemiro, aluna do curso de
Graduação em Ciências
Econômicas foi aprovada no Ford Dorsey
Program in International Policy Studies (IPS) Master of Arts degree da
Stanford University, USA. Luiza tem 23 anos e foi
aprovada em outras faculdades dos Estados Unidos e Inglaterra, porém optou pela Stanford por
sua tradição, 122 anos de existência, e reconhecimento como uma das principais instituições de
ensino e pesquisa do mundo. O objetivo principal
deste Mestrado é “diversificar e aprimorar os conhecimentos em Relações Internacionais” assunto de bastante interesse para Luiza.

O aluno Pedro Henrique Silva de Mello teve o artigo “O custo unitário do trabalho no Brasil: evolução agregada e regional” em co-autoria com o
professor Fernando de Holanda Filho da FGV/
EPGE aprovado para o 41º Encontro da ANPEC.

Aluno da FGV/EPGE é selecionado para a Bolsa
Fórmula Santander. A Bolsa Fórmula Santander
é uma iniciativa de mobilidade internacional do
Banco Santander, direcionada a estudantes de
graduação e de pós-graduação, envolvendo universidades brasileiras, espanholas e britânicas. O
programa tem como prioridade beneficiar alunos
que apresentem desempenho acadêmico destacado, condições socioeconômicas desfavoráveis
e bons conhecimentos de outro idioma. Os alunos
selecionados para representar a FGV foram Alejandro Aviles, da FGV/EPGE – Escola Brasileira de
Economia e Finanças, e Lucas Maia.

Aluno da graduação da
FGV/EPGE recebe bolsa
para
intercâmbio
na
Espanha. O Programa de
Bolsas Ibero-Americanas é
uma
iniciativa
do
Santander, que incentiva e
promove a mobilidade de
estudantes de graduação
entre universidades iberoamericanas desde 2011.
A bolsa permite que esses estudem durante um
semestre em uma das universidades participantes do
programa. O candidato selecionado pelo setor de
Intercâmbio Acadêmico da FGV/EPGE – Escola
Brasileira de Economia e Finanças foi o aluno
Leonardo Baims Machado da Costa, do 6º período,
que cursará o segundo semestre do ano letivo de 2014
em uma das universidades conveniadas pelo
programa na Espanha. Além da Espanha, os alunos
podiam selecionar entre: Brasil, Argentina, Chile,
Colômbia, México, Peru, Portugal, Porto Rico e
Uruguai.

Resultado dos alunos no Exame Nacional da
ANPEC 2014. Oito alunos da graduação da EPGE
ficaram entre os 51 primeiros colocados no Exame Nacional da ANPEC (Associação Nacional dos
Centros de Pós-Graduação em Economia). Foram
eles:

Edson An An Wu
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Gustavo Lopo Andrade

Rafael Machado
Parente

Henrique Brasiliense
de Castro Pires

Rafael Romualdo
Lavourinha

João Lucas
Ferreira

Thereze

Laura Simonsen Leal

Pedro Brandão Solti
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6.2 intercâmbio:
Na graduação, 9 (nove) alunos da FGV/EPGE estiveram inseridos em programas de intercâmbio acadêmico de reciprocidade nas seguintes instituições de ensino no exterior durante o ano de 2013:
•
•
•
•
•
•

EM Strasbourg Business School – França
Sciences-Po Paris – França (4 alunos)
Tilburg University - Holanda
Universidade Nova de Lisboa - Portugal
Università Luigi Bocconi – Itália
Universitat Pompeu Fabra – Espanha

Nesse mesmo período, a EPGE recebeu 7 alunos para programas de intercâmbio acadêmico na
graduação, das instituições estrangeiras abaixo:
• Universidade Nova de Lisboa - Portugal (4 alunos)
• Università Luigi Bocconi;
• Universitat Pompeu Fabra - Espanha (2 alunos);
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6.3 Programa de Iniciação Científica (PIBIC):
Em 2013, um grupo de alunos da Graduação foi contemplado com as bolsas de Iniciação Científica
do CNPq e da FGV. As bolsas PIBIC têm um conteúdo informacional que sinaliza o investimento em
formação de pesquisadores extremamente importante para o futuro do ensino, da pesquisa e criação
de patentes para o país.

6.4 Colocação Profissional:

Janeiro

Fevereiro

março

Abril

maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

outubro

Novembro

Dezembro

Total

Em 2013, a FGV/EPGE, através do Setor de Colocação Profissional e Estágio, recebeu 469 vagas em
programas de estágios e/ou trainees, empregos efetivos e outras atividades, conforme pode ser observado na tabela a seguir:

Estágios

20

22

24

22

24

29

17

33

29

19

11

8

220

Trainees

2

0

1

7

5

8

7

19

16

9

4

2

65

Empregos efetivos

24

9

6

18

13

9

12

16

20

13

11

7

127

Concursos

2

1

0

0

4

1

0

1

1

1

1

0

10

Prêmios/eventos

3

3

3

12

6

4

1

7

8

11

3

0
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Total/Mês

51

35

34

59

52

51

37

76

74

53

30

17

469
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