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1. 

Quais as medidas
necessárias para se reduzir
a vulnerabilidade a crises
cambiais/financeiras?

1.1. 

Qual é a resposta ótima de política
monetária à mudança de preços relativos
na economia internacional?

1.2. 

De que forma as políticas monetárias e
fiscal deveriam ser conduzidas para
reduzir o impacto negativo da crise
internacional sobre a economia
brasileira?

1.3. 

Como evitar a presença de doença
holandesa na economia (pré-sal)?
Considerar o fundo soberano.

2. 

Quais os fatores críticos
para o Brasil crescer
sustentadamente a taxas
mais elevadas?

2.1. 

Qual Policy-mix ideal para incentivar o
crescimento sustentável com distribuição
de renda?

2.2. 

Qual o impacto de diferentes regras
fiscais sobre crescimento e distribuição
de renda?

2.3. 

Qual a relação entre Política fiscal e
crescimento econômico de médio e longo
prazo?

2.4. 
Temas: investimento privado, estoque de
capital e produtividade

3. 

Como reduzir a carga
tributária e,
simultaneamente, aumentar
a qualidade dos serviços
públicos prestados, sem
prejuízo da capacidade de
investimento do Estado?

3.1. 

Qual a cesta de bens públicos compatível
com as demandas da sociedade e qual o
custo dessa cesta?

3.2. 
Tema: Regras da previdência e a
discussão da contribuição

4. 

Quais são as tendências do
comércio internacional e o
seus impactos no Brasil?

4.1. 

Até que ponto as exportações brasileiras
poderão continuar crescendo mantendo a
atual composição da pauta de
exportações?

4.2. 

Qual é o ritmo da liberalização comercial
e os seus reflexos sobre as exportações
brasileiras?

4.3. 

Tema: dinâmica do preço das
"commodities"e suas consequências para
o Brasil

5. 

Existe uma combinação
ótima de regimes fiscal,
monetário e cambial?

5.1. 

Que política monetária o Banco Central
deve adotar para colocar a economia
brasileira numa trajetória de estabilidade
de preços e crescimento sustentado?

5.2. 
Existem outras políticas econômicas
capazes de controlar a inflação?

5.3. 
Quais são os determinantes das taxas de
juros praticadas no Brasil?

5.4. 
Qual o impacto macroeconômico da
dívida pública?

5.5. 
Qual é a interlação entre as políticas
monetária e fiscal?

6. 

Como aprimorar os
mecanismos de
financiamento do setor
produtivo? Via crédito
bancário e/ou mercado de
capital?

6.1. 
Qual é o papel dos bancos públicos para
o desenvolvimento brasileiro?

7. 

A influência das instituições
no desenvolvimento
brasileiro

8. 

Quais as políticas públicas
para melhorar a distribuição
de renda no Brasil?
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