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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 forma-
do parte significativa dos economistas brasileiros 
de maior destaque profissional. Por meio de seu 
corpo docente e discente, tem também contribu-
ído efetivamente para o desenvolvimento nacio-

nal. 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 mundo, 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 Minis-
tros 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 fre-
quentes 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, incluin-
do 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.

No que diz respeito aos índices do Ministério da Educação (MEC), a EPGE situou-se em primeiro lugar, 
sempre dentre mais de 2100 Instituições de Educação Superior (IES) no Brasil, em 4 (quatro) das 6 (seis) 
vezes, até 2012,  nas quais este índice foi calculado pelo MEC. No que diz respeito às avaliações de cada 
um dos Programas em separado, a Escola obteve sempre o grau máximo , ou seja, 7 (sete) no Mestrado 
e Doutorado Acadêmicos, 5 (cinco) no Mestrado Profissional e 5 (cinco) na Graduação. 

Professor rubens Penha Cysne
Diretor da FGV/EPGE

1. mENSAGEm Do DirETor

http://epge.fgv.br/users/rubens/
http://epge.fgv.br/users/rubens/
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2. rESumo ExECuTiVo

2.1. introdução

Nos últimos anos, a FGV/EPGE tem consolidado 
sua excelência e liderança acadêmica no Brasil e 
na América Latina. O êxito acadêmico e científico 
é comprovado pelos resultados apresentados.

Ao final de 2012, a EPGE foi novamente aponta-
da pelo MEC como a primeira Instituição de Edu-
cação Superior (IES) do país dentre 2136 IES, in-
cluindo todas as carreiras e tipos de instituições 
educacionais. A indicação tomou como base o 
Índice Geral de Cursos (IGC) das diferentes ins-
tituições de ensino. O IGC pondera com diferen-
tes pesos as notas da Graduação, do Mestrado e 
Doutorado Acadêmicos e do Mestrado Profissio-
nal. Para a primeira colocação nacional da EPGE 
contribuíram a nota máxima sete (7) do Mestra-
do e Doutorado Acadêmico, a nota máxima cinco 
(5) da Graduação (Conceito Preliminar de Curso, 
com base no ENADE) e a nota máxima cinco (5) 
do Mestrado Profissional. A Escola situou-se tam-
bém na primeira posição na América Latina de 
acordo com o ranking da universidade de Tilburg.

No ano de 2012, os docentes da Escola publica-
ram um total de 16 artigos em periódicos cientí-
ficos e outros 9 artigos foram aceitos para publi-
cação.

Em 2012, a Revista Brasileira de Economia (RBE), 
publicou 4 edições do Volume 66.

Em 2012, os alunos produziram um total de 15 pu-
blicações, entre livros, revistas e artigos.

Professores e alunos da Escola conquistaram im-
portantes posições e distinções acadêmicas.

Em maio de 2012, o Professor da EPGE Aloisio 
Araujo, conjuntamente a Kenneth George Binmo-
re, do Reino Unido, e Lars E.O. Svensson, da Su-
écia foi nomeado membro honorário estrangeiro 
da American Economic Association.

Em julho, o Professor Caio Almeida, como orien-
tador, e a aluna da EPGE Daniela Kubudi Glas-
man receberam o primeiro lugar na Edição 2012 
do Prêmio ANBIMA de Renda Fixa com o artigo 
“What is the Price of interest rate risk in the Brazilian Swap  
market?”

Em dezembro, o aluno Lucas Aragão Farage foi 
um dos vencedores do Desafio Vestibular da FGV 
2012.

A Escola registrou em 2012 a presença de 45 visi-
tantes para trabalhos de pesquisa conjunta com 
professores do Departamento e apresentação 
de Seminários. Dentre eles, 39 são oriundos de 
departamentos internacionais, o que consolida a 
meta de ampliação do processo de internaciona-
lização da EPGE projetada em seu plano de tra-
balho para aquele ano.

Estas foram as parcerias realizadas em 2012: 1. 
Centro de Políticas Sociais (CPS), pesquisa apli-
cada em implantação de políticas públicas; 2. Par-
ceria Universidade-Empresa com a Petrobras; 3. 
Centro de Pós-Graduação em Economia da Uni-

http://epge.fgv.br/sites/default/files/ranking-tilburg-2010-2012.pdf
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versidade Federal do Ceará (UFC-CAEN), par-
ceria para formar doutores na EPGE e retornar a 
UFC para atividades de ensino e pesquisa; 4. Ins-
tituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Edu-
cação (INCT), projeto para reverter a carência de 
capital humano por meio da ciência econômica; 
5. Parceria com o Tesouro Nacional.

Foram promovidos 36 seminários, dentre eles 31 
ministrados por professores oriundos de departa-
mentos internacionais.

Em março, a EPGE lançou em sua homepage a se-
ção “História da EPGE”, compartilhando com o 
público a trajetória da Escola.

Em maio de 2012, o Professor e Prêmio Nobel 
James Heckman esteve na EPGE com a palestra 
“Hard Evidence on Soft Skills”.

Ainda em maio, os estudantes do curso de Gra-
duação da EPGE Pedro Solti, Rafael Lavourinha e 
Clarissa Confort, com o apoio da Direito-Rio, re-
presentaram a FGV em evento realizado nos dias 
03 e 08 de maio em Washington, D.C.  

Também em maio, durante sua permanência na 
Universidade de Chicago, o Professor Aloisio e o 
aluno Rafael de Vasconcelos Xavier apresentaram 
o artigo “The Bankruptcy reforms in Brazil” no Workshop
de Economia Aplicada, a convite do Prêmio No-
bel de Economia, Professor Gary Becker.

Em junho, a EPGE participou ativamente da 
Rio+20, a conferência mundial que reuniu deze-
nas de Chefes de Estado e pesquisadores no Rio-
centro.

A EPGE, em parceria com a Vale, realizou nos dias 
16 e 17 de agosto o seminário “A economia e a 
econometria dos preços das Commodities”. O vi-
ce-diretor da EPGE Aloísio Araújo participou da 
cerimônia de abertura juntamente com o presi-
dente da Vale Murilo Ferreira, que comentou so-
bre as decisões de investimento da companhia no 
cenário internacional.

Em 27 de agosto de 2012 foi oficializada a nome-
ação do Professor Marcelo Neri para o cargo de 
presidente do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA).

Em setembro de 2012, o aluno da graduação da 
Escola de Pós-Graduação em Economia (FGV/

EPGE), Eric Vieira, participou do Programa ToP uK, 
realizado na Universidade de Oxford e oferecido 
pelo Banco Santander. O programa teve por ob-
jetivo proporcionar a oportunidade de intercâm-
bio cultural, resultando na internacionalização da 
instituição, além de capacitar os universitários e 
professores brasileiros na língua inglesa.

Na pós-graduação acadêmica, nos cursos de 
Mestrado Acadêmico e Doutorado, a EPGE teve, 
em 2012, três alunos em Programa de Doutorado 
Sanduíche na university of California, Columbia univer-
sity e university of Pennsylvania.  

Em 2012, os alunos defenderam um total de 6 te-
ses e 15 dissertações. Além disto, 7 alunos da pós-
graduação acadêmica participaram de eventos 
acadêmicos e científicos no Brasil e no Exterior.

Em 2012, na Graduação, cujo curso foi contem-
plado com cinco estrelas no Guia do Estudante, 
havia 150 alunos ativos.

Na graduação, 14 (quatorze) alunos estiveram in-
seridos em programas de intercâmbio acadêmico 
de reciprocidade, referente ao ano de 2012, nas 
das seguintes instituições de ensino no exterior: 
Nottingham university (Inglaterra), Paris Dauphine 
(França), Pompeu Fabra (Espanha), Pforzheim univer-
sity (Alemanha), Universidade Nova Lisboa (Por-
tugal), universität mannheim (Alemanha) e 
Sciences Po Paris (França).

Em 31.12.2012, a Escola apresentou 41 alunos no 
curso de Mestrado Acadêmico, 33 no curso de 
Doutorado e 119 alunos no curso de Mestrado 
Profissional, totalizando 193 alunos na pós-
gradu-ação. Na Graduação havia 150 alunos 
ativos.
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2.2. Fatos relevantes em 2013

Os eventos relatados a seguir representam os 

acontecimentos mais relevantes de 2012.

EPGE recebeu grupo de alunos da Universidade Nova de 

Lisboa.     

Formatura da Graduação em Ciências Econômicas com Gus-

tavo Loyola, ex-presidente do Banco Central

Ministro da Edução Aloizio Mercadante e secretária municipal 

de edução Claudia Costin participaram de evento na EPGE

Aula Magna da Graduação com Professor José Julio Senna.

Aula Magna da Graduação com Professor José Julio Senna.

Aula Magna da Graduação com Professor José Julio Senna.



8

Estudantes da Graduação em Economia representaram a FGV 

em Washington.

Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, e a Secretária Muni-

cipal de Educação, Claudia Costin, participaram de evento da 

EPGE.

Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, e a Secretária Muni-

cipal de Educação, Claudia Costin, participaram de evento da 

EPGE.

Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, e a Secretária Muni-

cipal de Educação, Claudia Costin, participaram de evento da 

EPGE.

Prêmio Nobel em Economia, Professor James Heckman, fez 

palestra na EPGE.

Palestra com Prêmio Nobel James Heckman na EPGE.
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Janeiro

• EPGE recebeu grupo de alunos da Universidade 

Nova de Lisboa. Em 27 de janeiro, a EPGE, em 

parceria com a EBAPE, recebeu cerca de 30 alu-

nos da Universidade Nova de Lisboa para uma 

apresentação sobre o cenário macroeconômi-

co brasileiro com Fernando de Holanda Barbosa 

Filho, professor da Graduação em Ciências Eco-

nômicas. A visita à Fundação Getúlio Vargas fez 

parte de uma agenda organizada pelo professor 

João Amaro, diretor do programa de pós-gra-

duação da Universidade Nova de Lisboa e tam-

bém professor do Mestrado Profissional da EPGE. 

Com duração de 10 dias, a proposta da viagem 

foi promover um intercâmbio cultural entre os 

países e proporcionar aos alunos um panorama 

geral sobre a trajetória econômica do Brasil nos 

últimos anos e seu papel como novo protagonista 

da economia global.

Também participaram do evento compondo a 

mesa diretora o vice-presidente da FGV, Dr. Ser-

gio Quintella, o diretor da EPGE, Professor Ru-

bens Cysne e o Professor Aloisio Araújo, vice-di-

retor da EPGE.

março

• Projeto de Computação de Alto Desempenho 

(HPC). Sob a coordenação dos Professores Mar-

celo Moreira e Ricardo Cavalcanti, o Núcleo de 

Computação atuou fortemente no projeto de 

Computação de Alto Desempenho (HPC), cuja 

concepção e realização foram viabilizadas em 

função da aprovação do Projeto de “Criação do 

Centro de Estatística e Econometria”. O HPC se 

transformou mais tarde em uma solução de com-

putação para a área acadêmica, em parceria com 

a TIC e outras escolas. Além dos servidores já exis-

tentes, o núcleo de computação disponibilizou 

aos seus pesquisadores, ambiente computacional 

para processamento de trabalhos científicos na 

nuvem da FGV, voltada para a área acadêmica, 

nestes servidores virtuais os pesquisadores en-

contram uma grande variedade de softwares ma-

temáticos e estatísticos e os compiladores mais 

utilizados em   pesquisa.

• EPGE divulgou em sua homepage a História da 

Escola com o objetivo divulgar ao público sua 

trajetória exitosa através de uma linha do tempo 

com fatos e fotos desde a sua criação, em 1961, 

até os dias atuais.

• Aula Magna da Graduação com Professor José 

Julio Senna. A Palestra ‘A Política Monetária: de 

Keynes ao Regime de Metas de Inflação’ foi rea-

lizada em 16/03/2012 com o Professor José Julio 

Senna, sócio-diretor da MCM Consultores Asso-

ciados e membro do Conselho Diretor da FGV, 

que discutiu a importância intelectual de Keynes, 

o caráter reformista de sua obra, a mudança de 

opinião devido à Grande Depressão e sua influ-

ência no pensamento econômico no pós-Guerra. 

Senna falou também de Milton Friedman e seu es-

forço para convencer o público nos anos 50 e 60 

de que a inflação era um problema importante, 

que merecia ser estudado a fundo, e que a políti-

ca monetária oferecia a solução para combatê-lo. 

O palestrante fechou a Aula ressaltando a impor-

tância de Keynes e de Friedman na evolução do 

pensamento econômico no séc. XX, mostrando 

como ambos, a seu tempo, anteciparam muitos 

dos aspectos que cercam a montagem e opera-

ção dos atuais regimes de Metas de Inflação.

• Formatura da Graduação em Ciências Econômi-

cas com Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco 

Central. Realizada no Teatro Maison de France, no 

dia 28 de março, a cerimônia de colação de grau 

da turma 2011 do curso de Graduação em Ciên-

cias Econômicas contou com a presença do ex

-presidente do Banco Central, Dr. Gustavo Loyola, 

patrono da turma, que proferiu seu discurso ao 

grupo de 24 formandos de Economia. Também 

participaram do evento o Presidente da FGV, Pro-

fessor Carlos Ivan Simonsen Leal, o Diretor da 

EPGE, Professor Rubens Cysne, que presidiu a 

mesa diretora acompanhado dos vice-diretores 

da Graduação, Profs. André Villela e Luis Braido. 

Na ocasião, também foram homenageados pro-

fessores e funcionários da FGV. A cerimônia foi 

aberta ao público.

http://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-recebe-alunos-de-portugal-para-apresentacao-sobre-economia-brasileira%3Fpage%3D34
http://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-recebe-alunos-de-portugal-para-apresentacao-sobre-economia-brasileira%3Fpage%3D34
http://epge.fgv.br/pt/escola/historia-da-epge-fgv
http://epge.fgv.br/pt/escola/historia-da-epge-fgv
http://epge.fgv.br/pt/noticia/aula-magna-com-jose-julio-senna
http://epge.fgv.br/pt/noticia/aula-magna-com-jose-julio-senna
http://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-realiza-formatura-da-turma-de-graduacao-em-ciencias-economicas
http://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-realiza-formatura-da-turma-de-graduacao-em-ciencias-economicas
http://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-realiza-formatura-da-turma-de-graduacao-em-ciencias-economicas
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Economia Professor James Heckman, integrando 
a mesa-redonda que discutiu sobre a atual situ-
ação da educação infantil no Brasil e suas con-
sequências para a educação em geral no país. 
“A Educação Fundamental é o alicerce que deve 
sustentar o sistema e possibilitar o desenvolvi-
mento do Brasil nas áreas em que possui defi-
ciência e que são essenciais, como nas Ciências 
Exatas e Biológicas”, afirmou o ministro. Também 
participaram da mesa o presidente da FGV, pro-
fessor Carlos Ivan Simonsen Leal, o diretor de In-
tegração Acadêmica, professor Antonio Freitas, o 
diretor da EPGE, professor Rubens Penha Cysne, 
e o coordenador do evento, o professor da EPGE 
Aloisio Araújo.

• Professor da EPGE nomeado membro da Ame-
rican Economic Association. Em maio de 2012, o Pro-
fessor da EPGE Aloisio Araujo, conjuntamente a
Kenneth George Binmore, do Reino Unido, e Lars
E.O. Svensson, da Suécia foi nomeado membro
honorário estrangeiro da American Economic Asso-
ciation. O último brasileiro anteriormente honrado
com esta distinção foi o Professor Mario Henrique
Simonsen. A Associação, fundada em 1885, tra-
balha pela liberdade de discussão econômica e
pelo fomento de sua pesquisa, atuando sempre
de forma apartidária. Com mais de 18 mil associa-
dos, a American Economic Association edita algumas
das publicações mais relevantes da área: The Ame-
rican Economic review, The Journal of Economic Literature, 
The Journal of Economic Perspective e American Econo-
mic   Journals. O professor Aloisio Araujo também
é Fellow da Econometric Society, desde 1987, e foi es-
colhido recentemente como novo Presidente da
Society For the Advancement of Economic Theory (SAET).

maio

• Prêmio Nobel em Economia, Professor James
Heckman, fez palestra na EPGE. Com a palestra
“Hard Evidence on Soft Skills”, o Professor James He-
ckman demonstrou como capacidades não-cog-
nitivas desenvolvidas na infância e na adolescên-
cia são decisivas no mercado de trabalho e na
vida social, e como tais capacidades podem ser
mensuradas a fim de identificar as etapas da vida
escolar em que devem ser feitos investimentos
nestes tipos de habilidades.

• Estudantes da Graduação em Economia repre-
sentaram a FGV em Washington. Os estudantes
do curso de Graduação da EPGE Pedro Solti, Ra-
fael Lavourinha e Clarissa Confort, com o apoio
da Direito Rio, representaram a FGV em evento
realizado nos dias 03 e 08 de maio em Washing-
ton, D.C. Na ocasião, os alunos apresentaram as
conclusões de trabalho versando sobre o merca-
do de bicombustíveis e questões relacionadas à
captura e estoque de carbono e suas aplicações
ambientais. As atividades das quais participaram
os alunos da Economia tiveram início em 2010 e
foram promovidas pela Universidade de Groenin-
gen, na Holanda, contando também com repre-
sentantes da George Washington university, sede do
encontro deste mês.

• Professor Aloisio Araujo, e 2 de seus alunos
apresentaram trabalho em seminário organizado
por Prêmio Nobel de Economia na Universidade
de Chicago. Durante sua permanência na Univer-
sidade de Chicago, o Professor Aloisio e o aluno
Rafael de Vasconcelos Xavier apresentaram o ar-
tigo “The Bankruptcy reforms in Brazil” no Workshop de
Economia Aplicada, a convite do Prêmio Nobel
de Economia, Professor Gary Becker. Ainda em
Chicago, o Professor Aloisio Araujo e o aluno Ra-
fael Chaves Santos participaram do macroeconomy
and Systemic risk Conference, realizado em maio de
2012. Tais apontamentos vêm legitimar esse mo-
mento da consolidação acadêmica da Escola, que
tem investido intensamente na qualidade de seu
corpo docente, discente e também em sua equi-
pe administrativa.

• Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, e a
Secretária Municipal de Educação, Claudia Costin,
participaram de evento da EPGE. Aloisio Merca-
dante e Claudia Costin participaram da Palestra
“Hard Evidence on Soft Skills”, com o Prêmio Nobel em

EPGE promoveu encontro com ex-alunos da graduação para 

debater experiências acadêmicas e profissionais.

http://epge.fgv.br/pt/noticia/premio-nobel-em-economia-demonstra-importancia-de-habilidades-nao-cognitivas-em-evento-da-ep
http://epge.fgv.br/pt/noticia/premio-nobel-em-economia-demonstra-importancia-de-habilidades-nao-cognitivas-em-evento-da-ep
http://epge.fgv.br/pt/noticia/alunos-da-epge-participam-de-evento-em-washington
http://epge.fgv.br/pt/noticia/alunos-da-epge-participam-de-evento-em-washington
http://epge.fgv.br/pt/noticia/premio-nobel-em-economia-demonstra-importancia-de-habilidades-nao-cognitivas-em-evento-da-ep
http://epge.fgv.br/pt/noticia/premio-nobel-em-economia-demonstra-importancia-de-habilidades-nao-cognitivas-em-evento-da-ep
http://epge.fgv.br/pt/noticia/premio-nobel-em-economia-demonstra-importancia-de-habilidades-nao-cognitivas-em-evento-da-ep
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Junho

• A EPGE participou ativamente da Rio+20 - con-

ferência mundial que reuniu dezenas de Chefes 

de Estado e pesquisadores no Riocentro. Repre-

sentante da FGV, o professor Renato Flôres foi 

um dos facilitadores do Diálogo sobre Desenvol-

vimento Sustentável, realizado na manhã do do-

mingo, 17 de junho. Esse importante debate con-

tou com as participações de autoridades mundiais 

na área, como a ex-primeira ministra norueguesa, 

Gros Brundtland – criadora do conceito de desen-

volvimento sustentável – e de Thomas Heller, ex-

dirigente da universidade americana de Stanford, 

e diretor-executivo da Climate Policy initiative, think 
tank com unidades na China, Índia e Brasil, entre 

outros países. O programa é financiado pela Fun-

dação Soros.

O diálogo foi extremamente concorrido dentre 

os muitos promovidos pelo Itamaraty. O profes-

sor participou também de reuniões bilaterais so-

licitadas por membros das delegações da China, 

Dinamarca, Estados Unidos, França e Japão. Em 

todas, fiel às diretrizes que orientam a interna-

cionalização da FGV, sempre procurou explicar o 

Brasil e sua economia aos delegados estrangei-

ros, ao mesmo tempo em que buscava identificar 

soluções e metodologias adotadas nos outros pa-

íses, que pudessem ser úteis aqui.

O professor compareceu ainda aos eventos pa-

ralelos, como a iniciativa “Mecanismo de Acesso 

à Eletrificação Sustentável”, promovida pelo go-

verno francês, e que contou com a ilustre presen-

ça do príncipe belga Laurent. Ele teve presença 

marcante também na sessão sobre ampliação 

do cálculo do produto interno bruto, visando o 

acompanhamento do desenvolvimento sustentá-

vel, realizada por iniciativa do Reino da Dinamar-

ca. Sobre esse último tema, terá início um projeto 

no âmbito da Escola. Convidado pela Federação 

das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN), o pro-

fessor Flôres debateu ainda em alguns dos pai-

néis do Seminário das Lideranças Empresariais, 

importante realização conjunta da Federação das 

Indústrias de São Paulo (FIESP) e FIRJAN, no mui-

to visitado pavilhão ‘Humanidade 2012’, no Forte 

de Copacabana. Ele representou também a FGV 

e trocou informações na plataforma internacional 

dedicada às finanças sustentáveis, Fsinsight, com 

sede na Universidade de Tilburg, na Holanda.

Seminário “A Economia e a Econometria dos Preços das 

Commodities” contou com a presença do Prêmio Nobel em 

Economia Robert Engle.

Seminário em parceria com a Vale na EPGE

Seminário em parceria com a Vale na EPGE
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Agosto

• EPGE promoveu encontro com ex-alunos da

graduação para debater experiências acadêmi-

cas e profissionais. A Escola de Pós-Graduação

em Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV/

EPGE) realizou, no dia 14 de agosto, o evento

“Carreira em Foco” em parceria com o Diretório

Acadêmico de Economia    e o setor de Coloca-

ção Profissional. O evento contou com a presença

dos ex-alunos Bruno Marques, gerente de Proje-

tos de TI da empresa Vale, Felipe Iachan, Profes-

sor da EPGE, Lucas de Brito, economista do Es-

critório de Representação do Fundo Monetário

Internacional (FMI) e de Renato Wanderley Go-

mes, analista do banco BTG Pactual. O objetivo

do evento foi trazer ex-alunos da graduação em

Economia para compartilharem suas experiências

acadêmicas e profissionais com os atuais alunos

da Escola.

• Seminário “A Economia e a Econometria dos

Preços das Commodities”, realizado em parceria

com a Vale contou com a presença do Prêmio

Nobel em Economia Robert Engle. A EPGE, em

parceria com a Vale, realizou nos dias 16 e 17 de

agosto o seminário “A economia e a econometria

dos preços das Commodities”. O vice-diretor da

EPGE Aloísio Araújo participou da cerimônia de

abertura juntamente com o presidente da Vale

Murilo Ferreira, que comentou sobre as decisões

de investimento da companhia decorrentes ao

atual cenário internacional. Entre  os  convidados

palestrantes  do  evento estiveram o Nobel de

Economia Robert Engle e os professores Thier-

ry Verdier (Paris School of Economic), Eswar Prasad

(Cornell university and Brookings institution), Vinícius

Carrasco (PUC-RJ), John Cuddington (Colorado
School of mines), Hélyette Geman (Commodity Finance 
Centre, university of London and ESCP Europe), Jan Gro-

en (Federal reserve Bank of New York), Diane Pierret

(université Catholique de Louvain), Roberto Rigobon

(massachusetts institute of Technology), Klaus  Schmid-

t-Hebbel  (PUC- Chile) e Allan Timmermann (uni-
versity of California San Diego), que abordaram a vola-

tilidade dos preços das commodities, as políticas

fiscais, os desafios econométricos, a tributação, a

concorrência fiscal, dentre outros temas. Os pro-

fessores da EPGE João Victor Issler e Pedro Fer-

reira também participaram do evento com as pa-

Julho

• Professor Caio Almeida, como orientador, e a 
aluna da EPGE Daniela Kubudi Glasman recebe-

ram o primeiro lugar na Edição 2012 do Prêmio 
ANBIMA de Renda Fixa com o artigo What is the 
Price of interest rate risk in the Brazilian Swap market? O 
Prêmio ANBIMA de Renda Fixa é um importante 
projeto da Associação que busca, acima de tudo, 
estimular a produção e a disseminação de infor-

mações técnicas, estudos, pesquisas e modelos 
sobre o mercado de renda fixa brasileiro. A en-

trega do Prêmio acontece durante a cerimônia de 
abertura do 12º Encontro Brasileiro de Finanças, 
realizado pela SBFIN – Sociedade Brasileira de Fi-

nanças na FEA-USP, no dia 19 de julho. 

http://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-promove-encontro-com-ex-alunos-da-graduacao-para-debater-experiencias-academicas-e-prof
http://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-promove-encontro-com-ex-alunos-da-graduacao-para-debater-experiencias-academicas-e-prof
http://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-promove-encontro-com-ex-alunos-da-graduacao-para-debater-experiencias-academicas-e-prof
http://epge.fgv.br/pt/noticia/epgefgv-realiza-evento-sobre-precos-das-commodities-e-suas-variacoes
http://epge.fgv.br/pt/noticia/epgefgv-realiza-evento-sobre-precos-das-commodities-e-suas-variacoes
http://epge.fgv.br/pt/noticia/epgefgv-realiza-evento-sobre-precos-das-commodities-e-suas-variacoes
http://epge.fgv.br/pt/noticia/epgefgv-realiza-evento-sobre-precos-das-commodities-e-suas-variacoes
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lestras “Comparando a precisão de previsões de 

diferentes modelos para os preços das commo-

dities metálicas” e “Produtividade, reformas insti-

tucionais e comércio no Brasil”, respectivamente. 

A questão abordada - de interesse mundial - tem 

sido relevante para explicar o comportamento re-

cente da economia brasileira. O seminário apre-

sentou iniciativas e propostas aplicáveis à experi-

ência de países em desenvolvimento, bem como 

questões de impacto econômico global.

• Marcelo Neri, Professor da EPGE nomeado para 

a presidência do IPEA.  Em 27 de agosto de 2012 

foi oficializada a nomeação do Professor Marcelo 

Neri para o cargo de presidente do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). O novo pre-

sidente é professor da Escola de Pós-Graduação 

em Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV/

EPGE), tendo ministrado nos três últimos anos as 

cadeiras Políticas Sociais na graduação e Econo-

mia do Bem-Estar Social na pós-graduação. Mar-

celo Neri foi um dos primeiros a comprovar, nos 

anos 90, a queda da pobreza causada pelo Plano 

Real e estudou dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para demonstrar 

a existência de uma nova classe média no País, 

criada com a ajuda da estabilidade econômica, 

programas sociais e reajustes do salário mínimo. 

Suas principais áreas de pesquisa são políticas 

sociais, educação e micro- econometria.

EPGE realizou formatura com Palestra do Presidente do IPEA, 

Marcelo Neri.

EPGE  recebeu  alunos  da  Universidade   de  Copenhague

EPGE realizou formatura com Palestra do Presidente do IPEA, 

Marcelo Neri.

Universidade de Oxford recebeu aluno da graduação da 

EPGE.

http://epge.fgv.br/pt/noticia/marcelo-neri-professor-da-epge-e-nomeado-para-presidencia-do-ipea
http://epge.fgv.br/pt/noticia/marcelo-neri-professor-da-epge-e-nomeado-para-presidencia-do-ipea
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Clara Costellini, que descreveu a EPGE como um 

“programa completo capaz de atender aos mais 

variados interesses, nas diversas áreas de pesqui-

sa e com um quadro de professores extremamen-

te qualificados e de grande competência”. Clara 

relembrou momentos importantes do curso, sem-

pre muito emocionada. A cerimônia foi encerra-

da com um coquetel, em que os novos mestres e 

doutores puderam celebrar a conquista e receber 

os votos de sucesso dos presentes.

• Universidade de Oxford recebeu aluno da gra-

duação da EPGE. O aluno da graduação da Esco-

la de Pós-Graduação em Economia (FGV/EPGE), 

Eric Vieira, participou do Programa TOP UK, re-

alizado na Universidade de Oxford e oferecido 

pelo Banco Santander. O programa teve por ob-

jetivo proporcionar a oportunidade de intercâm-

bio cultural, resultando na internacionalização da 

instituição, além de capacitar os universitários e 

professores brasileiros na língua inglesa. Eric pas-

sou três semanas tendo aulas de inglês e conhe-

cendo um pouco mais sobre a cultura do Reino 

Unido. Em um programa com 40 alunos de dez 

instituições brasileiras de ensino superior, Eric era 

o único aluno de Economia, o que lhe permitiu 

expor brevemente aos demais participantes um 

pouco de seus conhecimentos em matérias como 

Microeconomia, Macroeconomia e Finanças. Eric 

descreveu a experiência como única e importante 

para a sua formação acadêmica e profissional. O 

aluno, que estava no último período da gradua-

ção, pretende fazer o Mestrado Profissional em 

Finanças e Economia Empresarial, na própria 

EPGE, ou cursar uma pós-graduação na London 
School of Economics (LSE), devido à experiência 

bem-sucedida no programa do Santander.

Setembro

• EPGE realizou formatura com Palestra do Pre-

sidente do IPEA, Marcelo Neri. A Escola de Pós-

Graduação em Economia (FGV/EPGE) realizou, 

no dia 20 de setembro, a formatura dos Progra-

mas de Mestrado e Doutorado acadêmicos e 

Mestrado Profissional em Finanças e Economia 

Empresarial. O diretor da Escola, Professor Ru-

bens Penha Cysne, conduziu o evento juntamente 

com representantes dos Programas de Mestrado 

Profissional em Finanças e Economia Empresa-

rial e de Mestrado Acadêmico e Doutorado. Os 

formandos e convidados ouviram a palestra do 

professor Marcelo Neri sobre o desempenho do 

Brasil e sua melhoria em questões como desigual-

dade e sustentabilidade nos últimos anos. A so-

lenidade foi marcada pelo discurso da formanda 

Recepção dos Candidatos Aprovados no Exame da Anpec 

2012 para ingresso do  Mestrado

Seminário de Pesquisa Acadêmica

http://epge.fgv.br/pt/noticia/aluno-da-graduacao-da-epge-vai-oxford-pelo-programa-top-uk
http://epge.fgv.br/pt/noticia/aluno-da-graduacao-da-epge-vai-oxford-pelo-programa-top-uk
http://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-realiza-formatura-com-palestra-do-presidente-do-ipea-marcelo-neri
http://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-realiza-formatura-com-palestra-do-presidente-do-ipea-marcelo-neri
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outubro

• EPGE recebeu avaliação máxima no Guia do Es-

tudante. A EPGE recebeu nota máxima no Prêmio 

Melhores Universidades Guia do Estudante, con-

siderado a mais importante premiação do tipo 

no Brasil. A publicação da Editora Abril avalia os 

cursos das melhores instituições de ensino supe-

rior brasileiras há mais de 20 anos, concedendo 

cinco estrelas àqueles considerados os melhores. 

Os cursos passam por um processo de seleção 

conduzido por docentes, coordenadores de cur-

so e avaliadores do MEC. O processo também é 

auditado pelo Ibope e pela PricewaterhouseCoo-

pers. 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 pré-

vestibulandos, estudantes e professores do país.

• Diretório Acadêmico realizou palestra:  O Dire-

tório Acadêmico de Economia (DAE), em parce-

ria com a Escola de Pós-Graduação em Economia 

da Fundação Getúlio Vargas (FGV/EPGE), reali-

zou, no dia 11 de outubro, o evento “Conversas 

com Economistas”, com o palestrante Gustavo   

Franco. Gustavo Franco é ex-presidente do Ban-

co Central, e atualmente é Estrategista-chefe da 

Rio Bravo Investimentos. O economista falou para 

mais de 100 pessoas, entre alunos e professores, 

sobre seu livro “Cartas a um Jovem Economista” 

e respondeu a perguntas sobre temas variados, 

passando por crises financeiras até sua experiên-

cia e opinião sobre o Banco   Central.

• EPGE  recebeu  alunos  da  Universidade   de  

Copenhague. Em 22 de outubro, a Escola de Pós-

Graduação em Economia da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV/EPGE) recebeu um grupo de 30 

alunos dinamarqueses, em nível de graduação 

e pós-graduação, do departamento de Econo-

mia da Universidade de Copenhague. A visita fez 

parte de uma viagem com fins acadêmicos, reali-

zada uma vez a cada semestre por iniciativa dos 

próprios alunos, contando com apoio da univer-

sidade. A escolha do Brasil como destino se deu 

pelo interesse em sua prosperidade econômica 

recente, dando foco aos obstáculos já superados 

e desafios a serem vencidos. Os alunos foram re-

Formatura da Pós-Graduação

Formatura da Pós-Graduação

Formatura da Pós-Graduação, participação Marcelo Neri Pre-

sidente do IPEA

http://fgvnoticias.fgv.br/pt-br/noticia/epge-recebe-avaliacao-maxima-no-guia-do-estudante
http://fgvnoticias.fgv.br/pt-br/noticia/epge-recebe-avaliacao-maxima-no-guia-do-estudante
http://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-recebe-gustavo-h-b-franco-ex-presidente-do-banco-central
http://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-recebe-alunos-da-universidade-de-copenhague
http://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-recebe-alunos-da-universidade-de-copenhague
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Novembro

• Recepção dos Candidatos Aprovados no Exa-

me da ANPEC 2012 para ingresso do Mestrado. A 

Escola de Pós-Graduação em Economia da Fun-

dação Getúlio Vargas (FGV/EPGE) recebeu em 

12 de novembro os 40 primeiros aprovados no 

Exame Anpec 2012. O evento teve como objetivo 

apresentar aos candidatos a Escola e o Programa, 

em especial seus principais diferenciais. O Encon-

tro foi aberto com palestra do Professor Caio Al-

meida, seguido por conversas informais com os 

professores e alunos veteranos do Programa de 

Mestrado e Doutorado acadêmico.

cebidos pelo Diretor da EPGE, Professor Rubens 

Penha Cysne, que lhes deu as boas-vindas e dis-

correu sobre a história econômica dos países das 

Américas, com ênfase no Brasil. Na sequência, o 

Coordenador da Graduação, Professor André Vil-

lela, apresentou um breve histórico, com fatos e 

estatísticas, da FGV e da Escola. Para finalizar, o 

Professor Renato Fragelli falou sobre aspectos da 

conjuntura econômica brasileira e respondeu a 

perguntas do grupo. O encerramento da recep-

ção se deu com uma rápida visita dos alunos às 

principais instalações da Escola, realizada pelo 

setor de Relações Internacionais da EPGE.  A vi-

sita dos alunos encerrou um tour de 10 dias no 

país, que envolveu, adicionalmente, reuniões em 

empresas públicas e privadas e na Câmara de Co-

mércio Brasil-Dinamarca. A FGV/EPGE foi a única 

instituição de ensino superior visitada pelo grupo.

Seminário “Asset Princing and Portifolio Allocation in the Long 

Run”

Seminário “Asset Princing and Portifolio Allocation in the Long 

Run”

Seminário “Asset Princing and Portifolio Allocation in the Long 

Run”

Palestra “Conversar com Economistas” com Gustavo Franco
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Dezembro

• EPGE assinou acordo com a Tilburg School 
of Economics and Management, a maior Esco-
la da Tilburg University. A Escola de Pós-gradu-
ação em Economia da   Fundação Getúlio Var-
gas (FGV/EPGE), por meio de sua coordenação 
de Relações Internacionais, assinou um acordo 
de reciprocidade com a Tilburg School of Economics 
and management (TISEM), a escola de Economia e 
Administração da Tilburg university (TIU), Holanda. 
Com esse acordo, os alunos da graduação e da 
pós-graduação da EPGE poderão cursar de um a 
dois semestres de intercâmbio na prestigiada ins-
tituição europeia, sem custos com mensalidades. 
Fundada em 1927, a Tilburg university figura hoje 
nos rankings mundiais como uma das melhores 
instituições europeias em educação e pesquisa, 
com grande tradição no ramo da Economia, cam-
po de interesse de sua primeira Escola, também 
criada em 1927, a TISEM. Com um corpo discente 
de 5.500 alunos, a Escola é a maior e mais antiga 
da Tilburg university, e oferece aulas em inglês tan-
to em nível de graduação como pós-graduação. 
Não é necessário o domínio da língua holande-
sa para os candidatos ao intercâmbio, programa 
que, anualmente, reúne uma média de 400 alunos 
por ano de diversas partes do globo. A cidade de 
Tilburg hospeda também outras universidades, e 
possui uma vida estudantil bastante ativa. A Tiu 
conta com mais de 40 organizações estudantis, 
instalações desportivas e acadêmicas de excelên-
cia e atividades que buscam o envolvimento dos 
alunos internacionais e nacionais para uma maior 
integração e intercâmbio cultural.

• EPGE realizou seminário para discutir proble-
mas financeiros de longo prazo. Nos dias 13 e 14 
de dezembro a Escola de pós-graduação em Eco-
nomia da Fundação Getúlio Vargas (FGV/EPGE) 
realizou o Seminário Asset Pricing and Portfolio Alloca-
tion in the Long run. Motivada pela incerteza de lon-
go prazo causada pelo aquecimento global, pela 
crise imobiliária e pela instabilidade do sistema 
financeiro, a conferência discutiu e propôs solu-
ções para problemas financeiros de longo prazo. 
Em particular abordou a escolha de carteiras e a 
precificação de ativos levando em consideração 
os riscos de longo prazo envolvidos. O Seminá-
rio, coordenado pelos professores Caio Almei-
da e Marco Bonomo, contou com a presença de 
convidados especiais: Darrell Duffie, Professor da 
Stanford university Graduate School of Business, Fran-
cis X. Diebold, Professor de Economia, Finanças 
e Estatística da Universidade da Pensilvânia, Lu-
bos Pastor, Professor da Booth School of Business da 
University of Chicago, Ravi Bansal, Professor da 
Fuqua School of Business da Duke university. 

• EPGE recebeu candidatos aprovados no ves-
tibular da Graduação em Ciências Econômicas. 
Alunos potenciais da graduação da EPGE, acom-
panhados de seus pais e familiares, estiveram na 
EPGE no dia 11 de dezembro para o evento de 
boas-vindas da Graduação em Ciências Econômi-
cas. 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 Co-
locação Profissional, Beralda Lima.  O encontro é 
promovido anualmente para os 100 primeiros co-
locados do vestibular da FGV, com a proposta de 
apresentar a Escola, o curso e as possibilidades 
de carreira na área de Economia.

• O aluno Lucas Aragão Farage foi um dos vence-
dores do Desafio Vestibular da FGV 2012. O então 
candidato ao vestibular de Ciências Econômicas 
da FGV/EPGE participou do desafio da Sera-
sa Experian na fanpage do Vestibular FGV, onde 
sua resposta à pergunta “Qual a importância do 
crédito no desenvolvimento do Brasil e para os 
brasileiros?” foi considerada a melhor, garantindo 
uma visita à empresa e um estágio remunerado 
condicionalmente a sua aprovação no vestibular 
da Fundação.

Professor da Stanfor University Darrell Duffle em palestra na 

EPGE.

http://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-assina-acordo-com-tilburg-school-economics-and-management-tilburg-university
http://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-assina-acordo-com-tilburg-school-economics-and-management-tilburg-university
http://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-assina-acordo-com-tilburg-school-economics-and-management-tilburg-university
http://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-realiza-seminario-internacional-de-financas
http://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-realiza-seminario-internacional-de-financas
http://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-recebe-candidatos-aprovados-no-vestibular-da-graduacao-em-ciencias-economicas
http://epge.fgv.br/pt/noticia/epge-recebe-candidatos-aprovados-no-vestibular-da-graduacao-em-ciencias-economicas


Aloisio Araujo

Ph.D. em Estatística, Universidade

da California, Berkeley, 1974

fellow da Econometric Society

Humberto Moreira

Doutorado em Economia

Matemática, IMPA, 1996

2.2.1 . Corpo Docente

2.2.2. Direção

Diretor Geral (Pós-Graduação e Graduação)

Vice-Diretor de regulação institucional

Vice-Diretores de Graduação

Coordenadores do mestrado
Profissionalizante em Economia e Finanças

Vice-Diretor Pesquisa

Vice-Diretor de Ensino

Vice-Diretor

Rubens Penha Cysne (Diretor)

Doutorado em Economia,

FGV/EPGE, 1984

Luis H. B. Braido

Ph.D. em Economia,

Universidade de Chicago, 2002

Luis H. B. Braido

Ph.D. em Economia,

Universidade de Chicago, 2002

Andre Arruda Villela

Ph.D. em História Econômica,

Universidade de Londres, 1999

Carlos E. da Costa

Ph.D. em Economia, 

Universidade de Chicago, 2001

Marco Bonomo

Ph.D. em Economia

Princeton University 1992

Pedro Cavalcanti Ferreira

Ph.D. em Economia,

Universidade da Pensilvânia, 1993
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2.2.3. Professores da Congregação

Aloisio Araujo

Ph.D. em Estatística, Universidade

da California, Berkeley, 1974

Afonso Arinos M. Franco Neto

Ph.D. em Economia,

Universidade de Chicago, 1993

Caio Almeida

Doutorado em Engenharia

Elétrica, PUC-RJ, 2001

Carlos E. da Costa

Ph.D. em Economia, 

Universidade de Chicago, 2001

Humberto Moreira

Doutorado em Economia

Matemática, IMPA, 1996

Fernando de Holanda Barbosa

Ph.D. em Economia,

Universidade de Chicago, 1975

Cecilia Machado

Ph.D. em Economia,

Universidade de Columbia, 2010

João Victor Issler

Ph.D. em Economia, Universidade

da California, San Diego, 1993

Luis H. B. Braido

Ph.D. em Economia,

Universidade de Chicago, 2002

Paulo Klinger Monteiro

Doutorado em Economia

Matemática, IMPA, 1988

Marco Bonomo

Ph.D. em Economia

Princeton University 1992

Marcelo J. Moreira

Ph.D. em Economia, Universidade

da California, Berkeley, 2002

19



Rubens Penha Cysne (Diretor)

Doutorado em Economia,

FGV/EPGE, 1984

Victor Filipe Martins da Rocha

Doutorado em Matemática Aplicada,

Universidade de Paris, 2002

Tiago Couto Berriel

Doutorado em Economia,

Princeton University, 2010

Ricardo Cavalcanti

Ph.D. em Economia,

Universidade de Minnesota, 1997

Renato Galvão Flôres Junior

Doutorado em Economia, UFRJ

Renato Fragelli Cardoso

Doutorado em Economia,

FGV/EPGE, 1989

Pedro Cavalcanti Ferreira

Ph.D. em Economia,

Universidade da Pensilvânia, 1993
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2.2.4. Professores Afiliados

Antonio Carlos Porto Gonçalves

Ph.D. em Economia,

Universidade de Chicago, 1974

Carlos Ivan Simonsen Leal

Ph.D. em Economia,

Universidade de Princeton, 1986

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

Sergio Ribeiro da Costa Werlang

Ph.D. em Economia,

Universidade de Princeton, 1986

Gérman P. Pupato

University of British Columbia, 2011

2.2.5. Professor Convidado
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2.2.6. Demais Professores do Quadro Complementar

Angelo Polydoro

Ph.D. em Economia,

Universidade de Rochester, 2011

Antonio José Maristrello Porto

PhD em Direito,

Universidade de Illinois

Edson Daniel Lopes Gonçalves

Doutor em Economia,

EPGE/FGV, 2009

Eduardo Lima Campos

Doutorado em Engenharia Elétrica,

PUC-RJ, 2001

Eduardo Wagner

Mestrado em Matemática, IMPA

Fernando Augusto Adeodato Veloso

Doutorado em Economia,

Universidade de Chicago, 1999

Fernando de Holanda Barbosa Filho

Doutorado em Economia,

Universidade de Nova Iorque, 2006

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

José Valentin Machado Vicente

Doutorado em Economia Matemática

IMPA, 2006

José Gustavo Feres

Université de Toulouse

Felipe S. Iachan

Ph.D. em Economia,

MIT, 2012
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Maria Gabriela Carneiro de Carvalho

Mestrado em História Social da Cultura,

Puc-Rio, 1995

Maria Izabel Tavares Camacho

Doutorado em Matemática,

IMPA, 1978

Rafael Pinho Senra de Morais

Doutorado em Ciências Econômicas

Toulouse School of Economics, 2009

Márcia Saraiva Leon

Ph.D. em Economia,

FGV/EPGE, 2002

Márcio Grijó Vilarouca

Doutorado em Ciência Política,

IUPERJ

Paulo Cezar Pinto Carvalho

Doutorado em Operations Research,

Universidade de Cornell, 1984

Moacyr Alvim Horta Barbosa da Silva

Doutorado em Matemática,

Computação Gráfica,

IMPA, 2005

Maria Teresa Marins Duclos

Ph.D. em Economia,

Universidade de Minnesota,1997

Maurício Canêdo Pinheiro

Doutorado em Economia,

EPGE/FGV, 2007

Richard Fonseca

Doutorado em Ética e Filosofia Política

UFRJ, 2010

Rodrigo Leandro de Moura

Doutorado em Economia,

EPGE/FGV, 2007

Victor Pina Dias

Ph.D. em Economia,

FGV/EGPGE, 2013
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3. CorPo DiSCENTE

Em 2012, os alunos defenderam um total de 6 te-

ses e 15 dissertações. Além disto, os alunos pro-

duziram um total de 15 publicações e 7 alunos 

participaram de eventos acadêmicos e científicos 

no Brasil e no Exterior.

É importante destacar que a atividade discente 

representa, nos parâmetros de excelência acadê-

mica e avaliação da pós-graduação, juntamente 

com as publicações, os itens mais relevantes, pois 

representam os resultados do programa em ter-

mos de novos pesquisadores formados e  titula-

dos

3.1 Teses de Doutorado Aprovadas

1. Essays on Economic Regulation, por Lavinia Ro-

cha de Hollanda – 09/07/12 –  Orientador: Prof. 

Humberto Moreira;

2. A Roughly Smooth Optimal Consumption Path: 

Smoothing the Rough Annuity Puzzle, por Regis 

Baratti Lima Salgado – 22/08/12 – Orientador: 

Prof. Luis Henrique Bertolino Braido;

3. Essays on Monetary and Banking Theory, por 

Jefferson Donizeti Pereira Bertolai – 24/08/12 – 

Orientador: Ricardo de Oliveira Cavalcanti;

4. Ensaios sobre o Poder Judiciário no Brasil - 

Alexandre Samy de Castro – 18/12/12 – Orienta-

dor: Prof. Luís Henrique Bertolino Braido;

5. Essays on Spatial Econometrics - Paulo Gus-

tavo de Sampaio Grahl – 22/12/12 – Orientador: 

Prof. Renato Galvão Flôres Junior.

3.2 Dissertações de mestrado Acadêmico Aprovadas

1. O Impacto da Ampliação da Cobertura Previ-

denciária Sobre a Poupança na China, por Marce-

lo Lyra Machado de Carvalho – 27/02/12 – Orien-

tador: Prof. Pedro Cavalcanti Ferreira;

2. From Commitment to Non-Commitment: 

Allowing Type Dynamic in Laffont And Tirole’s 

Regulation Model, por Cassiano Breno Machado 

Alves – 03/05/12 – Orientador: Prof. Humberto 

Luiz Ataíde Moreira;

3. Uma Barreira a Entrada Não Tão Inocente, por 

Felipe Leon Peres Camargo Shalders – 16/05/12 – 

Orientador: Prof. Luis Henrique Bertolino Braido;

4. Monetary Pocicy and The Cross-Section of Sto-

ck Returns: A Favar Approach, por Victor Duarte 

Garcia Pires – 28/05/12 – Orientador: Prof. Tiago 

Couto Berriel;

5. Uma Resenha sobre Modelos de Apreçamento 

de Derivativos, por Pedro Henrique Engel Guima-

rães - 29/06/12 – Orientador: Prof. Caio Ibsen Ro-

drigues de Almeida;

6. Decomposição da Desigualdade Salarial no Bra-

sil, por Felipe de Jesus Macedo Silveira - 29/06/12 

– Orientador: Prof. German Pablo Pupato;

7. Leilões de Valor Quase Comum e o Regime de 

Partilha de Produção Brasileiro: Uma Abordagem 

Teórica, por Clara Costellini de Souza -   22/06/12 

– Orientador: Prof. Aloisio Pessoa de Araujo;

8. Relações entre Capital Humano, Sistemas de 

Previdência e Aposentadoria, por André Okamo-

to Untem - 25/06/12 – Orientador: Prof. Pedro Ca-

valcanti Ferreira;

9. Intervenção do Banco Central no Mercado In-

terno Interbancário, por João Paulo Carvalho 

Aveiro – 25/06/12 – Orientador: Prof. Carlos Eu-

gênio Ellery Lustosa da Costa;

10. Impactos Financeiros sobre o Desempenho 

Escolar: Evidências do  Programa Cartão Família 

Carioca –  por Rafael Garcia Borges de Oliveira 

–  17/12/12 – Orientador: Prof. Marcelo Côrtes Neri

11. Previsão de Preços de Ativos Utilizando Res-

trições do Modelo de Valor Presente – por Diogo 

Vinícius Menezes Saraiva – 21/12/12 – Orientador: 

Prof. João Victor Issler.

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/10881
http://hdl.handle.net/10438/10169
http://hdl.handle.net/10438/10169
http://hdl.handle.net/10438/10560
http://hdl.handle.net/10438/11239
http://hdl.handle.net/10438/11268
http://hdl.handle.net/10438/9901
http://hdl.handle.net/10438/9901
http://hdl.handle.net/10438/10688
http://hdl.handle.net/10438/10688
http://hdl.handle.net/10438/10688
http://hdl.handle.net/10438/9944
http://hdl.handle.net/10438/10392
http://hdl.handle.net/10438/10392
http://hdl.handle.net/10438/10298
http://hdl.handle.net/10438/10298
http://hdl.handle.net/10438/10781
http://hdl.handle.net/10438/10781
http://hdl.handle.net/10438/9969
http://hdl.handle.net/10438/9969
http://hdl.handle.net/10438/9969
http://hdl.handle.net/10438/10296
http://hdl.handle.net/10438/10296
http://hdl.handle.net/10438/10686
http://hdl.handle.net/10438/10686
http://hdl.handle.net/10438/10789
http://hdl.handle.net/10438/10789
http://hdl.handle.net/10438/10789
http://hdl.handle.net/10438/10687
http://hdl.handle.net/10438/10687
http://hdl.handle.net/10438/10687
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3.3 Produção intelectual Discente

Em 2012, os alunos produziram um total de 15 pu-

blicações; entre livros, revistas e artigos.

1. ARAÚJO, Gustavo Silva; BARBEDO, Claudio 

Henrique da Silveira; RAYES, Ana. O Modelo de 

3 Fatores de Fama e French ainda Explica os Re-

tornos no Mercado Acionário Brasileiro?. Revista 

Alcance (Online) Vol. 19, pp. 52-61;

2. CYSNE, Rubens Penha; RUBIN, David Daniel 

Turchick. An ordering of measures of the welfare cost of 
inflation in economies with interest-bearing deposits. ma-
croeconomic Dynamics. Vol. 16, pp. 732-751;

3. CYSNE, Rubens Penha; RUBIN, David Daniel 

Turchick. Equilibrium unemployment-inequality Correla-
tion. Journal of macroeconomics, Vol. 34, pp. 454-469;

4. DIAS, Vitor Pina. Econometria para Concursos. 

Rio de Janeiro, Campus, 2012;

5. MAKA, Alexis; LIMA, Elcyon Caiado Rocha; PU-

MAR, Amadeu. The Effects of Fiscal Policy and its inte-
ractions with monetary Policy in Brazil. Economia. vol. 

13, pp. 149-180;

6. SOLLACI, Alexandre Balduino; GOMES, G. M. 

Tabak; CAJUEIRO, D. O. Forecasting the yield curve 
for the Euro region. Economics Letters Vol. 117, pp. 513-

516;

7. DA COSTA, Carlos Eugênio ; DINIZ, Érica. Tax 
Filing Choices for the Household under Separable Spheres 
Bargaining 2012. EPGE Ensaios Econômicos

8. VICENTE, José Valentim Machado; CASTRO, 

Paula Baião Fisher de; TAVARES, Felipe Noronha. 

Avaliando a Volatilidade Diária dos Ativos: a hora 

da negociação importa? Trabalhos para Discus-

são - Banco Central do Brasil (Online). Vol. 297, 

pp. 1;

9. HOLLANDA, Lavínia; MOURÃO, Rafael. regulation 
under Stock market information Disclosure 2012

10. HOLLANDA, Lavínia. A microdata approach to 
household electricity demand in Brazil 2012

11. HEMSLEY, Pedro; HOLLANDA, Lavínia. Estima-
ting a health production function for Brazil: some new evi-
dence 2012

12. CANEN, Nathan Joseph. To what extent does the 
B belong in BriC? An initial look at Brazil s position among 
the largest emerging markets. in: The Fusion od Economic 
Culture in the Context of market Economy, 2008, Yeka-

terinburg, Russia. international Conference Proceedin-
gs. Yekaterinburg, Russia: USTU-UPI, 2008. Vol. 3, 

pp. 46-52;

13. DE ARAUJO, Aloisio Pessoa; FERREIRA, Ra-

fael; FUNCHAL, Bruno. The Brazilian bankrupt-

cy law experience. Journal of Corporate Finance 

Amsterdam. Print, 2012;

14. E ARRAES, Ronaldo de Albuquerque; NETO, 

Paulo de Melo Jorge. Uma investigação dos de-

terminantes do cumprimento da lei de responsa-

bilidade fiscal nos municípios cearenses. Ensaios 

em Economia Aplicada. Fortaleza-CE: Edições - 

UFC, 2012, V. Único, p. 152-178.

3.4 Participação de Alunos do mestrado Acadêmico e Dou-
torado em Eventos Acadêmico e Científicos no Brasil e no 
Exterior.

1. Jefferson Donizeti Pereira Bertolai: Apresenta-

ção de trabalho no SAET (Society for the Advance-
ment of Economic Theory), Austrália;

2. Jefferson Donizeti Pereira Bertolai: Apresenta-

ção de trabalho no 34th meeting of the Brazilian Econo-
metric Society, Pernambuco;

3. Erica Diniz Oliveira: Participação no EEA-ESEM 

2012 (European Economic Association), Espanha;

4. Daniela Kubudi Glasman: Participação no SB-

FIN 2012 (Sociedade Brasileira de Finanças), São 

Paulo;

5. Alexandre Samy de Castro: Apresentação de 

trabalho no ABDE (Associação Brasileira de Direi-

to e Economia), Recife;

C:\Users\andressa.louback\Downloads\Rayes_Ara%25C3%25BAjo_Barbedo_2012_O-modelo-de-3-fatores-de-fama-_7192.pdf
C:\Users\andressa.louback\Downloads\Rayes_Ara%25C3%25BAjo_Barbedo_2012_O-modelo-de-3-fatores-de-fama-_7192.pdf
C:\Users\andressa.louback\Downloads\Rayes_Ara%25C3%25BAjo_Barbedo_2012_O-modelo-de-3-fatores-de-fama-_7192.pdf
http://www.anpec.org.br/revista/vol13/vol13n1p149_180.pdf
http://www.anpec.org.br/revista/vol13/vol13n1p149_180.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/wps/ingl/wps247.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/wps/ingl/wps247.pdf
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/9851/Tax-Filing-Choices-for-the-Household-under-Separable-Spheres-Bargaining.pdf%3Fsequence%3D3%26isAllowed%3Dy
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/9851/Tax-Filing-Choices-for-the-Household-under-Separable-Spheres-Bargaining.pdf%3Fsequence%3D3%26isAllowed%3Dy
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/9851/Tax-Filing-Choices-for-the-Household-under-Separable-Spheres-Bargaining.pdf%3Fsequence%3D3%26isAllowed%3Dy
http://www.bcb.gov.br/pec/wps/port/wps297.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/wps/port/wps297.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/wps/port/wps297.pdf
http://ebape.fgv.br/sites/ebape.fgv.br/files/Hollanda-Regulation-with-Stock-Market.pdf
http://ebape.fgv.br/sites/ebape.fgv.br/files/Hollanda-Regulation-with-Stock-Market.pdf
C:\Users\andressa.louback\Downloads\3858-7362-1-PB.pdf
C:\Users\andressa.louback\Downloads\3858-7362-1-PB.pdf
C:\Users\andressa.louback\Downloads\3858-7362-1-PB.pdf
http://static1.squarespace.com/static/553c6154e4b0ed6ca351a744/t/55561788e4b0342593f78d66/1431705480639/pesquisa%2B03.pdf
http://static1.squarespace.com/static/553c6154e4b0ed6ca351a744/t/55561788e4b0342593f78d66/1431705480639/pesquisa%2B03.pdf
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4. PESQuiSA

No ano de 2012, os docentes da Escola publica-

ram um total de 16 artigos em periódicos cientí-

ficos e, além desses já publicados, há mais 9 arti-

gos já aceitos para publicação.

O ciclo de pesquisa, que inclui os seminários de 

pesquisas, faz parte da grade curricular do alu-

no. A Escola promoveu um total de 36 seminários, 

proporcionando a presença de pós-doutorandos 

e docentes de outros centros de pesquisa no Pro-

grama.

4.1. Seminários de Pesquisa promovidos pela Escola:

Os seminários de Pesquisa da EPGE apresentam 

artigos acadêmicos dos pesquisadores da Esco-

la e de outros centros brasileiros e internacionais. 

Os seminários são realizados regularmente, às 

quintas-feiras, às 16 horas.

Foram promovidos 36 seminários, dentre eles 31 

ministrados por professores oriundos de depar-

tamentos internacionais. Confira a lista completa 

no Anexo II

5. iNTErCÂmBio

O Intercâmbio com centros de excelência no 

Exterior deve ser incluído na proposta de todo 

programa que deseja buscar desempenho equi-

valente aos mais importantes centros internacio-

nais. Neste parâmetro de excelência acadêmica, 

tanto a intensidade quanto a qualidade dos inter-

câmbios são considerados no quesito de inserção 

internacional da avaliação da pós-graduação.

A Escola registrou em 2012 a presença de 45 visi-

tantes para trabalhos de pesquisa conjunta com 

professores do Departamento e apresentação 

de Seminários. Dentre eles, 39 são oriundos de 

departamentos internacionais, o que consolida a 

meta de ampliação do processo de internaciona-

lização da EPGE projetada em seu plano de tra-

balho para este ano.

5.1. intercâmbio Discente

Na graduação, 14 alunos estiveram inseridos em 

programas de intercâmbio acadêmico de recipro-

cidade, referente ao ano de 2012 das seguintes 

instituições de ensino no exterior: Nottingham uni-
versity (Inglaterra), Paris Dauphine (França), Pompeu 

Fabra (Espanha), Pforzheim university (Alemanha), 

Universidade Nova Lisboa (Portugal), universität 
mannheim (Alemanha) e Sciences Po Paris (França).

Na pós-graduação, tivemos três alunos em Pro-

grama de Doutorado Sanduíche na university of Ca-
lifornia, Columbia university e university of Pennsylvania.  

Foram eles:

José Diogo Valadares M. Barbosa

UCSD -  University of California

jan/2013 a abril/2013

Rafael Burjack Farias Duarte

University of California

mar/2013 a fev/2014

Tiago Carvalho M. de Souza

University of Chicago

jun/2013 a mai/2014

6. Vinicius Silvestrin Pantoja: Participação na pa-

lestra sobre maior cooperação comercial entre 

BRICS em Chongquing (Academic Forum), China;

7. Otávio Menezes Damé: Participação no 40º En-

contro Nacional de Economia – ANPEC, Pernam-

buco.
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6. iNTEGrAÇÃo iNSTiTuCioNAL

A EPGE tem instituído, ao longo dos anos, diver-

sas parcerias institucionais. Em 2012, destacamos 

abaixo as principais parcerias da Escola.

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 princi-

pais temas abordados são:

• Renda e Bem-Estar: Nova Classe Média; Pobre-

za e Desigualdade; Políticas de Renda.

 

• Desenvolvimento Humano: Educação; Saúde; 

Indicadores Subjetivos.

• Trabalho: Emprego; Empreendedorismo.

• Microfinanças: Microcéditos; Microseguros; Pou-

pança e Previdência.

• 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 Conjutntura Econômica e Jornal Valor 

Econômico), textos acadêmicos e papers apresen-

tados em Congressos e Seminários.

6.2. Parceria universidade-Empresa com a PETroBrAS:

O projeto, iniciado em 2010 e ainda ativo em 2012, 

firma uma parceria universidade-empresa através 

da qual a PETROBRAS, ao mesmo tempo em que 

incentiva a ciência, amplia sua competência em 

muitos temas que envolvem um arcabouço teóri-

co de microeconomia mais profundo, ao utilizar a 

excelência da EPGE na área.

O projeto permite que a PETROBRAS tenha aces-

so a todo instrumental da fronteira da pesquisa 

econômica em Desenho de Mecanismos, Regula-

ção, Leilões, dentre outros, dispondo de estudos 

teóricos e econométricos feitos com exclusivida-

de pela EPGE para auxiliá-la em aplicações nas 

áreas em que haja necessidade de aprimoramen-

to da companhia. Engloba tópicos em que a te-

oria microeconômica tem bastante a contribuir, 

tanto para a companhia quanto para a sociedade 

como um todo.

Também contempla a elaboração de um livro so-

bre Informação Assimétrica sem a condição de 

Spence-mirrlees, chamado Tópicos Recentes em 

Economia da Informação.

Como resultados esperados, o centro será capaz 

de proporcionar à PETROBRAS um melhor de-

sempenho em diversos campos. Os principais re-

sultados esperados são:

• Por meio da teoria, estudar qual a regulação óti-

ma para a unitização de campos de petróleo e 

gás e, a partir do mapeamento desse problema, 

definir até que ponto a governança desse proble-

ma deve ser compartilhada pelo governo (regu-

lação) e pelas firmas envolvidas e qual o grau de 

autonomia e de incentivos para as empresas bus-

carem uma solução negociada.

• Contribuir para o desenvolvimento da teoria de 

desenho de leilões de partilha, no caso deste mo-

delo se concretizar como o sistema de exploração 

dos recursos do pré-sal. Neste sentido, estudar os 

formatos alternativos de leilões que podem vir a 

ser aplicados. Uma das ferramentas utilizadas se-

rão os Experimentos Econômicos, que permitirão 

testar os designs de leilões e que auxiliarão na 

descrição de comportamento ótimo dos agentes 

envolvidos.

• Edição do livro de Tópicos Recentes em Econo-

mia da Informação contribuindo para o avanço da 

Teoria de Contratos.

• Difundir na PETROBRAS a pesquisa aplicada da 

EPGE através da realização de pelo menos três 

eventos presenciais em teoria da regulação com 

aplicações em leilões de áreas de exploração de 

petróleo; e nos resultados obtidos com as pesqui-

sas do projeto.

http://cps.fgv.br/
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6.3. Parceria com o CAEN

Em parceria com o CAEN (Centro de Pós-gradu-

ação em Economia da Universidade Federal do 

Ceará) e o Centro de Políticas Sociais, a EPGE 

tem uma cooperação acadêmica 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. Através de 

programas e projetos de colaboração são sociali-

zados e transferidos conhecimentos, experiências 

e tecnologia que enriquecem a ação universitá-

ria e imprimem um importante diferencial na for-

mação profissional de acadêmicos, professores e 

funcionários integrantes da comunidade univer-

sitária.

Essa união visa formar doutores na EPGE, que te-

nham o título de mestre pelo CAEN-UFC, retor-

nando a esta após doutoramento para atividades 

relacionadas a ensino e pesquisa. Podemos citar 

os seguintes pesquisa- dores, egressos da EPGE, 

que fizeram parte desta parceria bem sucedi-

da: Emerson Luis Lemos Marinho (1990), Flavio 

Ataliba Flexa Daltro Barreto (1997), Paulo Rogé-

rio Faustino Matos (2006), João Mário Santos de 

França (2007).

A parceria envolve também um seminário conjun-

to entre ambas as Instituições, denominado En-

contro CAEN- EPGE de Políticas Públicas e Cres-

cimento Econômico, que vem ocorrendo desde 

2000. Nesses seminários discute-se não só ques-

tões relativas ao desenvolvimento e crescimento 

nacionais, como também estas mesmas questões 

do ponto de vista regional, focado na região nor-

deste do país. Além de pesquisadores das duas 

instituições, ainda participam desse seminário 

pesquisadores convidados de renome nacional 

com pesquisas relevantes nessa área, bem como 

alunos de diversos centros do Nordeste em Eco-

nomia.

6.4. Parceria com o iNCT

Em 2012, deu-se a continuidade do projeto, de-

senvolvido pela EPGE, do Instituto Nacional de 

Ciência e Tecnologia de Educação, Desenvolvi-

mento Econômico e Inserção Social junto ao INCT.

Aloísio Pessoa

de Araújo

Humberto Moreira

Joísa Campanher

Dutra

Ângelo Luiz

Rocha Polydoro

Paulo Klinger Monteiro

Moacyr Alvim Horta

Barbosa da Silva

http://www.caen.ufc.br/
http://inct.cnpq.br/
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A missão do instituto é usar a ciência econômica 

de forma a reverter a carência de capital huma-

no (educação) no Brasil de forma eficiente, sem 

desperdício de escassos recursos públicos. O au-

mento do capital humano no Brasil leva a mais 

desenvolvimento econômico e a mais inserção 

social das camadas menos favorecidas da popu-

lação. As razões preponderantes para a existên-

cia dessa carência de capital humano são as fa-

lhas 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 acu-

mulação prévia de capital humano no Brasil, que 

podem ser tratados de forma integrada com o ar-

cabouço de economia.

6.5. Parceria com o Tesouro Nacional

Em parceria com o Tesouro Nacional a EPGE ini-

ciou em 2010 o projeto Disseminação de Estudos 

Fiscais.

O projeto de “Disseminação de Estudos Fiscais” 

visa o desenvolvimento e o aperfeiçoamento téc-

nico dos servidores desta Secretaria, por meio 

de encontros com o corpo docente e discente 

da Fundação Getúlio Vargas, de forma que sejam 

apresentadas as teorias, as técnicas e a variedade 

de aplicações no âmbito das atividades que o Te-

souro Nacional atua.

O objetivo é desenvolver a capacidade técnica 

dos servidores da Secretaria do Tesouro Nacional, 

permitindo o acesso a novas teorias e a técnicas a 

serem utilizadas nas finanças públicas. O projeto 

pretende estimular a pesquisa na área de Finan-

ças Públicas Aplicadas, a partir do intercâmbio de 

conhecimento entre os servidores desta Secreta-

ria e da citada Instituição de Ensino.

7. GrADuAÇÃo

Na graduação, o corpo discente total é constitu-

ído por 150 alunos. Permanecem 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 observa-

da uma maior participação destes professores 

na orientação dos projetos de iniciação científica, 

como também nas disciplinas da graduação. 

7.1. EDiÇÕES – rEViSTA BrASiLEirA DE ECoNomiA (rBE)

A Revista Brasileira de Economia (RBE) é a mais 

antiga publicação de Economia do Brasil, e a se-

gunda mais antiga da América Latina. A RBE é 

uma revista generalista, dentro do universo de 

publicações acadêmicas de Economia. A revista 

publica artigos sobre as diversas áreas da ciência 

econômica, e qualquer tema e metodologia pode 

ser encontrada nas suas páginas, desde que este-

jam na fronteira do seu ramo de conhecimento e 

se pautem pelo rigor e sofisticação que vêm des-

de o primeiro número.

Em 2012 foram publicados os volumes 1, 2, 3 e 4 

da Edição Nº 66, com 132, 269, 128 e 107 páginas 

respectivamente, cujos artigos e autores descre-

vemos a seguir:

Artigos 2012 Vol. 66, Nº 1

• Avaliação comparativa de sistemas de saúde 

com a utilização de fronteiras estocásticas: Brasil 

e OCDE - Alexandre Marinho, Simone de Souza 

Cardoso, Vívian Vicente de   Almeida;

• Mercados futuro e à vista de câmbio no Brasil: O 

rabo balança o cachorro - André Ventura, Marcio 

Gomes Pinto Garcia;

• Práticas restritivas, barreiras à entrada e concor-

rência no mercado brasileiro de exibição cinema-

tográfica - Bruno Schröder;

• Como as ONGs ambientais influenciam a polí-

tica ambiental brasileira? - Daniel Uhr, Júlia Ziero 

Uhr, Bernardo Mueller;

• Universidade pública deve ser grátis para quem 

pode pagar? - Eduardo M. Azevedo, Pablo Salga-

do;

• Universidades como produtoras de conheci-

mento para o desenvolvimento econômico: siste-

ma superior de ensino e as políticas de CT&I - Tu-

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/issue/view/66-1
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/2748
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/2748
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/2748
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/1907
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/1907
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/3307
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/3307
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/3307
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/3043
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/3043
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/3314
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/3314
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/3599
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/3599
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/3599
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lio Chiarini, Karina Pereira Vieira.

Artigos 2012 Vol. 66, Nº 2

• Speculative attacks, openness and crises - Aloi-

sio Araujo, Marcia Leon, Rafael   Santos;

• O seguro depósito induz ao risco moral nas co-

operativas de crédito brasileiras? Um estudo com 

dados em painel - Valéria Gama Fully Bressan, 

Marcelo José Braga, Aureliano Angel Bressan, 

Moisés de Andrade Resende Filho;

• Uma análise econômico-atuarial dos death 

bonds - João Vinícius França Carvalho, Luís Edu-

ardo Afonso; 

• Economic expansion and increase in labout 

market formality: A poaching approach - Carlos 

Henrique L. Corseuil, Miguel Nathan Foguel;

• A dynamic model of education level choice: 

Application to brazilian states - Wilfredo L. Mal-

donado,  Isabel M. Marques, Osvaldo C. Da Silva 

Filho;

• Impactos de longo prazo de reformas fiscais so-

bre a economia brasileira - Pollyana Jucá Santa-

na, Tiago V. De V.  Cavalcanti, Nelson Leitão Paes.

Artigos 2012 Vol. 66, Nº 3

• Attentiveness cycles: Synchronized behavior 

and aggregate fluctuations - Orlando Gomes;

• Uma nota sobre erros de previsão da inflação de 

curto prazo - Emanuel Kohlscheen;

• Previsão do Câmbio real-dólar sob um arcabou-

ço de apreçamento de ativos -  Paulo Matos, Gio-

vanni Beviláqua, Jaime Filho;

• An empirical analysis of external finance pre-

mium of public non-financial corporations in Bra-

zil - Fernando N. De Oliveira, Alberto Ronchi Neto;

• Uma nota sobre estimativas de carga fiscal e in-

cidência de ICMS usando dados em painel - Ri-

cardo Batista Politi, Enlinson Henrique Carvalho 

de Mattos;

• Agregação temporal e não lineariedade afetam 

os testes de paridade do poder de compra: Evi-

dência a partir de dados brasileiros - Oscar R. Si-

mões, Emerson Fernandes Marçal.

Artigos 2012 Vol. 66, Nº 4

• Idleness, returns to education and child labor 

- José Raimundo Carvalho, Emerson Marinho, 

Francesca Loria;

• Determinantes do lance vencedor em leilões de 

petróleo e gás: Avaliando o caso brasileiro - Ro-

drigo Leandro Moura, Maurício Canêdo Pinheiro, 

Fernando Daitx;

• Efeitos do Programa bolsa família na fecundi-

dade das beneficiárias - Patrícia Simões, Ricardo 

Brito Soares;

• Assimetrias na transmissão dos preços dos 

combustíveis: o caso do óleo diesel no Brasil - 

Maurício Canêdo-Pinheiro;

• Mecanismo de incentivo à renovação da mão-

de-obra no mercado de trabalho face ao sistema 

previdenciário - Leandro Willer P.  Coimbra, Fran-

cisco de S.  Ramos. 
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