
                                    
 

 

FGV EPGE e Banco Mundial promovem seminário para debater o cenário previdenciário 

brasileiro 

 

A FGV EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças e o Banco Mundial promovem no dia 11 de dezembro, 
no Rio de Janeiro, o seminário “Previdência: o desafio imposto pela longevidade”. Na ocasião, será 
apresentado o estudo "Previdência Social: uma conta impagável" realizado pelo Banco Mundial. De acordo 
com o documento, o Brasil gasta muito em benefícios previdenciários para padrões internacionais, valor que 
aumentará drasticamente ao longo das próximas décadas devido à mudança da estrutura demográfica 
brasileira. A apresentação do estudo será seguida por um debate sobre o atual cenário previdenciário 
brasileiro, onde especialistas destacarão os condicionantes econômicos e políticos da agenda de reformas 
atualmente em discussão. 
 

O estudo que será o foco das discussões é parte do relatório “Um ajuste justo: análise da eficiência e 
equidade do gasto público no Brasil”, elaborado por solicitação do governo federal com objetivo de realizar 
uma análise aprofundada dos gastos do governo, identificar alternativas para reduzir o déficit fiscal a um 
nível sustentável e, ao mesmo tempo, consolidar os ganhos sociais alcançados nas décadas anteriores.  
 
O evento contará com a participação de Antonio Nucifora, Economista-chefe do Banco Mundial para o Brasil; 
Asta Zviniene, Especialista Sênior em Proteção Social; Carlos Ivan Simonsen Leal, Presidente da FGV; Fabio 
Giambiagi, Economista do BNDES; Fernando de Holanda Barbosa Filho, Pesquisador do FGV IBRE; Heinz 
Rudolph, Economista líder do Banco Mundial para o setor financeiro; Henrique Meirelles, Ministro da 
Fazenda; João Borges, Jornalista da GloboNews; José Feres, Professor da FGV EPGE; Luis Henrique Paiva, 
Gestor Governamental no IPEA e Professor do IDP/Brasília; Marcelo Caetano, Secretário de Previdência; 
Martin Raiser, Diretor do Banco Mundial para o Brasil e Rubens Penha Cysne, Diretor da FGV EPGE. 
 
O seminário é gratuito, com número de participantes sujeito à capacidade do auditório. Se houver 
participantes acima da capacidade, uma sala com transmissão simultânea será disponibilizada. É necessária 
a inscrição prévia pelo site: http://epge.fgv.br/conferencias/seminario-previdencia-social-2017/index.html . 

Serviço: 

Data: 11 de dezembro (segunda-feira) 
Horário: 8:30h às 14h 
Local: FGV (Praia de Botafogo, 190 – auditório do 12º andar) 
 

 

 

 

  



                                    
 

Programação Preliminar: 

08:30 - 09:00: Credenciamento 

09:00 - 09:30: Mesa de Abertura 

• Carlos Ivan Simonsen Leal (Presidente da FGV) 

• Martin Raiser (Diretor do Banco Mundial no Brasil) 

• Rubens Penha Cysne (Diretor da FGV EPGE) 

09:30 - 10:00: Keynote Speaker 

• Henrique Meirelles (Ministro da Fazenda) 

10:00 - 10:30: Apresentação do estudo "Previdência Social: uma conta impagável", do relatório do Banco 

Mundial "Um Ajuste Justo: análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil" 

• Antonio Nucifora (Economista-chefe do Banco Mundial no Brasil) 

• Asta Zviniene (Especialista Sênior em Proteção Social) 

• Heinz Rudolph (Economista líder do Banco Mundial para o setor financeiro) 

10:30 - 12:00: Debate 

• Fabio Giambiagi (Economista do BNDES) 

• Fernando de Holanda Barbosa Filho (Pesquisador do FGV IBRE) 

• Heinz Rudolph (Economista Líder do Banco Mundial para o setor financeiro) 

• Luis Henrique Paiva (Gestor Governamental no IPEA e Professor do IDP/Brasília) 

• Marcelo Caetano (Secretário de Previdência) 

• Rubens Penha Cysne (Diretor da FGV EPGE) 

Moderador: João Borges (Jornalista da GloboNews) 

12:00: Encerramento 

• Antonio Nucifora (Economista-chefe do Banco Mundial no Brasil) 

• José Feres (Professor da FGV EPGE) 

• Martin Raiser (Diretor do Banco Mundial para o Brasil) 

 
 


