
 

FGV EESP realiza seminário sobre as perspectivas 

econômicas e políticas em 2019 

Evento acontece dia 23, a partir das 8h30 e terá como palestrantes: Reynaldo Le Grazie, Diretor 

do Banco Central do Brasil; Samuel Pessoa, FGV IBRE; Luiz Fernando Figueiredo, Mauá Capital e 

Fernando Limongi, FGV EESP. 

O Centro de Estudos Macro Brasil da Escola de Economia de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas (FGV EESP) realizará, na sexta-feira (23), a partir das 8h30, um seminário 

sobre as perspectivas econômicas e políticas em 2019.  

O diretor do Banco Central do Brasil, Reynaldo Le Grazie, fará uma apresentação sobre 

a conjuntura econômica brasileira e internacional. 

Em seguida, será feito um debate, coordenado pelo professor Marcelo Kfoury (FGV 

EESP) o que esperar do governo Bolsonaro. O economista Samuel Pessoa (FGV IBRE) 

trará uma visão sobre quais as reformas que devem ser prioritárias para destravar a 

economia e promover um retorno à um crescimento sustentado. Ainda no debate, o 

Luiz Fernando Figueiredo (Mauá Capital), fará uma análise sobre o tempo que o mercado 

dará ao presidente eleito para mostrar ao que veio. Quais os deadlines e as reformas 

que senão aprovadas podem desencantar o mercado financeiro e azedar o bom humor 

reinante. Além disso, também contribuirá para o debate o professor Fernando Limongi 

(FGV EESP) analisando o futuro congresso e as chances aprovação de uma agenda de 

reformas mesmo com uma relação diferente com os políticos. A alta rejeição e a 

aprovação de reformas impopulares, que podem afetar a taxa de aprovação do 

presidente eleito e dificultar uma relação menos fisiológica com o Congresso, também 

serão discutidas. 

 

Caro jornalista, caso queira acompanhar o evento, basta contatar a assessoria de 

imprensa: (11) 3284-6147. 

Serviço 

Seminário sobre as perspectivas econômicas e políticas em 2019 



Data: 23/11/2018 

Horário: 8h30 – 11h00 

Local: FGV EESP Rua Itapeva, 474  
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