GUIA DE C ARREIR A

ECONOMIA
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O caminho para o mercado
de trabalho nunca foi tão
completo e atual.
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OBJETIVO
Seja bem-vindo!
Se decisões simples do nosso cotidiano já
são difíceis de serem tomadas, sabemos o
quanto é difícil escolher qual profissão
seguir.

Esse guia foi elaborado para esclarecer como
funciona a carreira de um economista para
quem pensa nessa possibilidade, explicando
os diferenciais, oportunidades de atuação
no mercado de trabalho, as vantagens e
dificuldades. O conteúdo servirá como um

Esse é um momento crucial da nossa vida e

guia, te auxiliando na decisão de qual

nem sempre temos alguém que nos ajude

carreira seguir. Na leitura você vai encontrar:

com exemplos e possibilidades na escolha do
melhor caminho. É uma época da nossa vida
marcada por escolhas significativas, entre
elas, umas das mais importantes: a escolha
de uma profissão.
O que é totalmente normal, afinal, sua carreira
profissional começará a ser traçada. Com
isso, trouxemos um conteúdo completo e
simples que pode impactar na sua decisão.
Se você quer saber mais sobre a carreira de

Como funciona a carreira de um
economista;
Em quais funções é possível atuar;
Especializações possíveis na economia;
Tendências;
O que esperar do mercado de trabalho;
Dicas de livros e filmes da área;

Economista e acertar na sua profissão, este

Entenda tudo sobre essa profissão

guia tem um importante conteúdo para seja

com ampla atuação e que atrai muitos

exitosa sua escolha.

estudantes.

Boa leitura!
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É

comum pensarmos em dinheiro e

como macroeconomia, finanças, análise de

investimentos quando ouvimos falar em

dados, microeconomia – que envolve desde

economia. Mas como o próprio nome

estrutura empresarial à desigualdade social,

Ciências Econômicas – bem menos utilizado

passando por temas como saúde e educação,

– nos diz, a economia é uma ciência. Partindo

são o que o tornam um profissional requisitado

do pressuposto de que todos os recursos são

pelo mercado de trabalho, bem remunerado e

escassos, tal ciência trata de estudar todo e

com vastas possibilidades de atuação.

qualquer tipo de relação humana e interação
social que ocorre no mundo. Isto explica o fato
de vermos as opiniões dos economistas sendo
sempre tão procuradas, quando são discutidos
os mais diversos temas tidos como
importantes pela sociedade, e por posições de
destaque profissional e social serem ocupadas
por economistas.
Fundamentado por teorias que explicam como
as pessoas tomam decisões, fazem escolhas de
acordo com suas preferências e assim definem
seu comportamento, o curso de economia é
reconhecido por adicionar um diferencial
aos seus estudantes.
Estes instrumentos básicos que são
apresentados, somados às diversas áreas de
estudo que o economista pode se aprofundar
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Com isso, esse guia apresenta informações
que serão úteis para você que está pensando
em escolher o curso de economia, mas ainda
não tem certeza de sua decisão. Esclareceremos
pontos como o perfil do profissional e suas áreas
de atuação, as especializações da economia,
seu mercado de trabalho, tendências e algumas
indicações de filmes e livros que podem lhe
ajudar em sua decisão. Ficou interessado?
Começaremos te mostrando o porquê dessa
profissão ser bem vista pelo mercado de
trabalho e considerada importante para a
sociedade.

A Importância
das Ciências
Econômicas
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A

pesar dos temas comumente
associados à economia terem sido
amplamente discutidos por filósofos

antigos como Aristóteles e Tomás de Aquino,
a economia só passou a ser considerada
como uma disciplina específica após a
publicação de A Riqueza das Nações em
1776 por Adam Smith, considerado o pai da
economia moderna.
O livro trouxe informações inéditas sobre o
funcionamento dos mercados e como os
indivíduos buscavam seu bem estar, mesmo
considerando a escassez dos recursos que
necessitavam. Considerando os princípios
básicos introduzidos por Adam Smith,
diversos autores avançaram no entendimento
dos mercados e na explicação de
fenômenos comuns aos países como renda,
desemprego, inflação e produtividade.

Um marco importante ocorre com a
publicação do livro Princípios de Economia
de Alfred Marshall em 1890 que, além
de robustas explicações relativas à oferta,
demanda e custos de produção, introduziu o
conceito de utilidade marginal que permite
avaliar os efeitos ocasionados por mudanças
unitárias na quantidade das coisas.
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As teorias econômicas seguiram avançando na busca por explicações relativas aos mercados
e situação econômica dos países até que, em 1968, o economista Gary Becker publica seu
artigo que buscava entender a influência das punições na escolha das pessoas em cometerem
crimes. Utilizando os pressupostos econômicos que explicam as decisões dos indivíduos,
que evoluíram desde Adam Smith, Gary Becker foi o primeiro a utilizar a economia para
explicar fenômenos puramente sociais, o que deu início a uma gama imensa de estudos
feitos por economistas que buscam entender, além de crime, religião, cultura, saúde, costumes,
discriminação racial, de gênero e, pasmem, até o casamento!
As Ciências Econômicas exercem uma função de protagonismo na sociedade atual
justamente por conta desta imensa gama de estudos que a compõem. Economistas
são recorrentemente consultados para explicar questões como renda, inflação, desemprego,
investimentos, gestão, saúde, educação, pobreza, política, entre outros temas, acarretando no
grande prestígio que possuem e nas posições de destaque na sociedade que ocupam.
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Qual o perfil
do profissional
de Economia
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C

om as informações apresentadas
até aqui, já foi possível perceber a
confiança que a sociedade deposita

em um economista, com suas opiniões sendo
responsáveis por planejamento de políticas
públicas, ações governamentais, e até mesmo
atitudes tomadas pelos individualmente pelas
pessoas. Dessa forma, idoneidade e senso
de responsabilidade são características
imprescindíveis para um economista.
Um perfil dinâmico que facilite a interação
com profissionais de diversas áreas do
conhecimento será necessário para seu
sucesso profissional, assim como ser
comunicativo e versátil. Estas características
serão responsáveis por aumentar sua
capacidade de gestão. Um excelente
raciocínio lógico somado à criatividade é
necessário para a tomada de decisões.
No entanto, este conjunto de características
só será utilizado caso a curiosidade seja a
maior fonte de motivação do profissional.
Ela precisa estar presente desde o início de
sua formação e fomentará a busca pelas
explicações dos fenômenos que ocorrem na
sociedade.
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Áreas de
atuação do
economista
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J

á mencionado anteriormente, a formação em economia abre possibilidades para o
profissional atuar em muitas áreas e ocupações, tais como consultoria, assessoria,
gerência, análise de dados, entre outros. O protagonismo dos estudantes, tido

como um dos pilares do IDP como um todo, possibilita o desenvolvimento de competências
necessárias para o empreendedorismo, de modo que os alunos tenham conhecimento e
confiança para desenvolver seus próprios projetos. Seguem algumas das diferentes formas de
atuação:

ASSESSORIA E CONSULTORIA:
uma das ocupações mais cobiçadas por um economista, devido a
sua remuneração, é a de assessor e consultor. Como veremos na
próxima seção, os economistas possuem uma ampla gama de
possibilidades para especialização que podem seguir. Em cada
uma destas especializações há possibilidades para consultoria, sejam
elas prestadas para empresas, associações, investidores, órgãos
governamentais, organizações não governamentais, organismos
internacionais, partidos políticos, institutos de pesquisa, sindicatos
patronais e de trabalhadores, entre outros. Estas atividades consistem
basicamente na construção de pareceres que contém opiniões e
estratégicas a serem implementadas após a realização de estudos
técnicos a pedido das organizações.
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ANÁLISE, AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO:
a imersão ocorrida durante o curso de economia desenvolve
uma ótica aguçada na utilização de recursos escassos em seus
estudantes, isso faz com que ocupações que lidam com questões
financeiras nas organizações, como de planejamento, controle,
auditoria, compras, orçamento, custos de produção, análises de
mercado e formação de preços sejam comumente ofertadas aos
economistas. Devido à familiaridade com estes temas, também
costumam ser requisitados para exercer atividades em bancos,
seguradoras e entidades de fiscalização.

CIENTISTA DE DADOS:
por conta do robusto ferramental estatístico estudado durante o curso
de economia, economistas são frequentemente procurados pelo
mercado para atuarem como cientistas de dados. As oportunidades
para quem possui familiaridade com o uso de dados costumam
ser abundantes no mercado de trabalho, pois organizações de
praticamente todos os ramos e tamanhos necessitam de profissionais
que manipulem e sintetizem seus dados de modo que auxilie na
tomada de decisões.
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COMÉRCIO EXTERIOR:
empresas que exportam seus produtos e serviços e/ou importam
insumos e serviços necessitam de profissionais com conhecimentos em
macroeconomia, câmbio, sistemas tributários, finanças internacionais,
negociação e que acompanhe acontecimentos internacionais. O
economista possui tais conhecimentos e costuma ocupar posições
que lidam com comércio exterior. Além dessas empresas, associações
setoriais e governos também demandam esses profissionais.

GESTÃO:
como comentamos na primeira seção, desde o surgimento da
economia moderna as ciências econômicas estão ocupadas estudando
o comportamento humano e as relações sociais. A apresentação das
diversas teorias econômicas que explicam tal comportamento
durante o curso de graduação faz com que o economista
desenvolva habilidades de gestão, sendo comum economistas
ocuparem estes cargos. Tais habilidades auxiliam na compreensão de
como as pessoas agem e tomam decisões, e isso propicia a criação
de ambientes que geram incentivos apropriados ao aumento da
produtividade das equipes.

14

INVESTIDOR FINANCEIRO:
com a diminuição da taxa básica de juros nos últimos anos, temas
ligados a finanças passaram a interessar cada vez mais a população
como um todo. A busca por estratégias de investimentos mais
lucrativas costuma ser difícil, arriscada e demorada. Isto torna
essencial o estudo do mercado de capitais e seus produtos para
obter sucesso. A graduação em economia é a mais indicada para
quem almeja possuir esse conhecimento e - como já mencionado
- o aumento do interesse das pessoas pelo assunto faz com que
surjam inúmeras possibilidades profissionais para esses estudantes.
Planejador financeiro, assessor de investimentos e agente autônomo de
investimentos são só alguns exemplos.

O relatório do futuro do trabalho de 2020, realizado pelo Fórum Econômico Mundial, apontou
vinte ocupações profissionais que estão com sua procura em expansão. Muitas delas podem
ser exercidas por graduados em economia, como analista e cientista de dados, especialista em
inteligência artificial e aprendizagem de máquina, especialista em big data, desenvolvedor de
negócios, assessor estratégico, engenheiro de FinTechs, gestor de risco, entre outros.
Apresentamos algumas das muitas ocupações no mercado de trabalho que são ofertadas aos
economistas. Mas além disso, a ciência econômica é composta por uma série de subáreas
– como já comentamos anteriormente – e isso possibilita que os economistas tenham muitas
opções para se especializar. Veja na próxima seção!
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Epecializações
do economista

16

V

imos as ocupações normalmente ocupadas por economistas na seção anterior. No
entanto, todas elas podem ser exercidas pelo economista seguindo sua área
de especialização, aumentando assim sua expertise e consequentemente o valor

que lhe é atribuído pelo mercado de trabalho. Separamos as especializações mais comuns
dos economistas.

MACROECONOMIA:
A especialização em macroeconomia tratará dos fatores agregados
dos países e regiões, entre os mais estudados estão atividade
econômica, inflação, produção (PIB), câmbio, investimento agregado,
produtividade, consumo, desemprego, crescimento econômico,
comércio internacional (exportações e importações), tributação e gastos
públicos. Os economistas com esta especialização geralmente são
responsáveis por fazer análises conjunturais e fazer previsões
acerca destas questões, estratégias que envolvem comércio exterior
nas empresas, além de planejar e executar as políticas monetárias e
fiscais dos governos.

MICROECONOMIA:
A microeconomia é, sem dúvidas, o maior ramo de especialização dos
economistas. Cabe à microeconomia estudar os diferentes mercados
que compõem a economia de maneira agregada. Com isso, vemos
economistas especializados em mercado imobiliário, agrícola, industrial,
de educação, de saúde, de seguros, de aviação, de tecnologia, enfim,
de tudo que podemos imaginar! São estudos dos diversos ramos
econômicos existentes. Assim, estes economistas são responsáveis
por fazer análises destes mercados específicos, planejar estratégias
competitivas para empresas e auxiliar os governos e associações
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setoriais nas atividades de regulação e promoção destes setores.

GESTÃO E OPERAÇÕES:
Essa especialização compreende a gestão de atividades internas
às organizações, e os profissionais do ramo são responsáveis por
sua coordenação e pela busca pelo aumento de eficiência nas
operações realizadas. Podem ser citadas as atividades de planejamento
e controle de produção, custos, logística, suprimentos, estoques,
vendas, gestão de equipes, gestão de processos, gestão de projetos,
compliance e inovação, por exemplo.

FINANÇAS:
A especialização em finanças é composta por três subáreas,
sendo elas finanças corporativas, que trata da parte interna às
organizações, como a valoração de empresas, custos de capital,
auditoria, demonstrações contábeis e projetos de investimentos. A
segunda subárea é a de mercados de capitais, correspondente
aos investimentos em bolsas de valores, previsões de preços
dos ativos, transmissão e previsão de volatilidade, elaboração de
portfólios, emissões de ações, estratégias de hedge e securitização.
A terceira subárea é a de finanças públicas, responsável por analisar
as contas do governo, como orçamento, arrecadação, investimentos
públicos, gastos do governo, custo e rolagem da dívida pública.
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POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS:
Lembra que na seção inicial comentei sobre o primeiro autor que
tirou a economia dos mercados? Então, essa especialização utiliza
o ferramental econômico para fazer avaliações de impacto de
políticas públicas e programas sociais, mensurando os resultados
destas ações governamentais e auxiliando – com base em evidências
já encontradas - no planejamento destas políticas. Também é
responsável por identificar as causas de problemas sociais,
como as ligadas à pobreza, desigualdade social, educação, saúde,
discriminação, crime, segurança pública, religião, cultura, enfim, tudo
que possui relação com a sociedade.
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O mercado
de trabalho
para um
economista
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O

campo de atuação do economista é

Os salários irão depender muito da área que

bastante amplo, englobando todos

irá atuar e do nível de especialização seguida,

os setores da economia, além de

além da experiência e das habilidades

possuir diversas áreas de especialização. As

pessoais do profissional. Como a amplitude

ciências econômicas são cruciais para a

de possibilidades de atuação é muito grande,

sociedade, tanto na parte gerencial das

o salário inicial de um economista varia

organizações, como no entendimento do

muito. De acordo com a norma do Conselho

funcionamento dos mercados e das relações

Federal de Economia (COFECON), sediado

humanas. A soma destes aspectos faz com

em Brasília, o salário mínimo de um

que o mercado de trabalho do economista

economista no Distrito Federal é de R$

continue promissor.

8.846,00, assim como o valor da hora de

O poder das análises econômicas cresceu
muito à medida que a capacidade dos
computadores aumentou, e com o avanço
das metodologias baseadas em estatística
se tornou imprescindível que para uma
boa colocação no mercado de trabalho
o economista saiba utilizar softwares
estatísticos e de manipulação de dados.
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consultoria é de R$ 328,00. Se tratando
do economista júnior, com informações da
consultoria Robert Half publicada pela revista
exame, o salário varia de R$ 3.000,00 a R$
6.000.00. Ressaltando novamente que estes
valores podem variar muito, dependendo da
região de atuação, tamanho da organização e
habilidades pessoais do profissional.

O curso de
economia:
o que você
precisa saber

22

A

presentamos as principais informações da
carreira do economista, e você deve ter
ficado ansioso para começar o curso de

economia. O curso de economia dura em média
4 anos com disciplinas teóricas e práticas. Na
hora de escolher a instituição de ensino, você deve
se atentar às exigências do MEC (Ministério da
Educação), pois caso o curso não seja reconhecido,
o diploma também não terá validade. Com isso,
trouxemos um tópico para te mostrar como
funciona o curso de economia do Instituto
Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e
Pesquisa (IDP).

Veja mais sobre o Curso de
Economia do IDP
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COMO É O
CURSO DE
ECONOMIA
NO IDP

Dessa forma, o aluno desenvolverá

O

a formação de um profissional completo,

habilidades que serão cruciais para sua
atuação no mercado de trabalho, indo
da aptidão para tomada de decisões à
experiência na interpretação de resultados
estimados estatisticamente. Isso será possível
devido ao fato de os professores possuírem
também atuações relevantes no mercado de
trabalho.
No primeiro ano, será construída a base para

curso de economia do IDP tem

com disciplinas como matemática, estatística,

como missão formar um profissional

utilização das ciências sociais aplicadas e

pronto para atuar em todas as

análise e manipulação de dados. No segundo

áreas do mercado de trabalho citadas

ano, será a hora de aprender os fundamentos

anteriormente, sem a necessidade de realizar

de macroeconomia, microeconomia,

cursos de mestrado e doutorado, como ocorre

econometria, gestão, contabilidade e avançar

na maioria dos cursos atualmente.

na sua expertise com a utilização das bases

Além de uma formação teórica robusta

de dados.

apresentada por professores altamente

O avanço nas teorias macroeconômicas,

qualificados academicamente - como

microeconômicas e econométricas ocorrerá

pode ser observado pelos seus mestrados,

na primeira metade do terceiro ano, enquanto

doutorados e publicações científicas, o

o estado da arte será estudado na segunda

curso do IDP possui o foco na aplicabilidade

metade, lembrando que em todas as

prática do ferramental econômico através da

disciplinas ocorrerão aplicações práticas

utilização de bases dados e estudos de caso

do conteúdo através da utilização de

reais.

softwares estatísticos e estudos de caso.
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O último ano de curso, será composto pelas
disciplinas eletivas de acordo com as escolhas
dos alunos, além da realização do estágio
supervisionado.
Desde o primeiro ano do curso os alunos
serão incentivados a criar e participar de
uma empresa júnior de consultoria da
Escola de Gestão, Economia e Negócios e
dos grupos de pesquisa que são compostos
também pelos alunos do mestrado,
professores e pesquisadores da Escola. Ambas
atividades são ótimas possibilidades para
networking e o estudante de economia do
IDP sairá da graduação com uma excelente
bagagem prática, possibilitando uma ótima
atuação no mercado de trabalho.
Além disso, o IDP promove desde 2017 para
os alunos da graduação e pós graduação a
Job Fair. A feira se consolidou como a primeira
iniciativa do gênero em toda região CentroOeste ao trazer o mercado de trabalho para
dentro da faculdade, sendo uma excelente
oportunidade de encontro entre discentes
e empregadores para realização de
entrevistas de estágio e emprego.

Veja mais sobre a Estrutura Curricular do Curso
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Tendências
para as
Ciências
Econômicas
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evolução histórica das ciências

As tendências apontam para uma

econômicas possui uma relação

utilização cada vez maior de softwares

muito forte com a inovação

que manipulam grandes bases de dados

tecnológica. As teorias econômicas,

e para automatização de muitas das

que eram somente fundamentadas por

tarefas envolvidas, como algoritmos de

pressupostos matemáticos até a década

aprendizagem de máquina e inteligência

de 80, com a evolução dos computadores,

artificial, tornando cada vez mais fácil a vida

passaram a ser testadas empiricamente

do economista para que chegue às suas

através da utilização de bases de dados reais.

conclusões.

Como no cotidiano do profissional de

Por conta também da utilização de dados

economia não está presente a formulação de

empíricos, nos próximos anos as ciências

teorias econômicas, as análises de cenários

econômicas aumentarão seu prestígio

econômicos, por exemplo, necessitam da

perante à sociedade na avaliação de

utilização de softwares estatísticos para que

políticas públicas e questões puramente

sejam feitas. O mesmo ocorre com o gestor

sociais.

estratégico de uma organização, que fará uso
dos dados da mesma para que seja possível
tomar suas decisões.
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Filmes
recomendados
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E

conomistas necessitam estar bem informados quanto às causas de tudo que acontece
e, muitas vezes, aconteceu. No entanto, nossas tarefas diárias muitas vezes nos
impossibilitam de buscar todas informações que gostaríamos. Com isso, nada melhor

que mesmo em um momento de descontração - como assistir a um filme – possamos
também adquirir um conhecimento que pode nos ser útil profissionalmente.
Pensando nisso, separamos 5 filmes com conteúdos que podem ser úteis para todos que
possuem interesse por economia. Segue a dica!

A BEAUTIFUL MIND: UMA MENTE BRILHANTE (2001) :
John Forbes Nash Jr. é reconhecido como gênio da matemática aos
21 anos. Cedo, casa-se com uma bela mulher, mas logo começa a
dar sinais de esquizofrenia. Após anos de luta contra a doença, ele
acaba ganhando o prêmio Nobel de economia após demonstrar
matematicamente como estratégias de cooperação entre os indivíduos
podem atingir o bem estar de ambos.

MONEYBALL: O HOMEM QUE MUDOU O JOGO (2011):
Billy Beane, gerente geral do Oakland Athletics, um dia tem uma
epifania: a sabedoria convencional do beisebol está totalmente errada.
Diante de um orçamento apertado, ele tenta reinventar seu time
superando os times mais ricos. Utilizando estatística e unindo forças
com Peter Brand, se prepara para desafiar as tradições da velha escola.
Ele recruta jogadores de barganha que os olheiros rotularam como
falhos, mas que têm potencial para vencer o jogo.
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THE BIG SHORT: A GRANDE APOSTA (2015):
Em 2008, o guru de Wall Street Michael Burry percebe que uma série
de empréstimos feitos para o mercado imobiliário está em risco de
inadimplência. Ele decide então apostar contra o mercado investindo
mais de um bilhão de dólares dos seus investidores. Suas ações atraem
a atenção do corretor Jared Vennet que percebe a oportunidade e passa
a oferecê-la a seus clientes. Juntos, esses homens fazem uma fortuna
tirando proveito do colapso econômico americano.

MARGIN CALL: O DIA ANTES DO FIM (2011):
Cortes em Wall Street fazem com que um dos demitidos deixe para
trás um pen drive com dados sobre o risco de falência de sua empresa.
Então, uma série de decisões financeiras e morais empurram a vida de
todos os envolvidos em direção ao abismo.

MONEY MONSTER: O JOGO DO DINHEIRO (2016):
O apresentador de um programa de televisão sobre finanças, Lee
Gates, e sua produtora Patty vivem uma situação extrema ao vivo.
Um desconhecido armado invade o show e os obriga a continuar a
transmissão, caso contrário todos no estúdio morrerão.
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Livros
recomendados
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O

s filmes acima com certeza contêm informações úteis para sua compreensão
das coisas, mas leitura nunca é demais para profissionais que buscam
excelência, como é exigido de um economista! Por isso, citamos estes 5 livros:

A RIQUEZA DAS NAÇÕES
ADAM SMITH:
além de análises teóricas sobre o funcionamento das chamadas
sociedades comerciais, as vantagens e problemas associados à divisão
do trabalho, ao valor, à distribuição da renda e à acumulação de capital,
o livro traz considerações históricas e farto material empírico, sendo
considerado um momento de inflexão no desenvolvimento da história
do pensamento econômico.

FREAKOMOMICS E SUPERFREAKONOMICS
JSTEVEN LEVITT E STEPHEN DUBNER:
é uma coletânea de estudos que aplica princípios econômicos às mais
variadas situações da vida. Situações cotidianas são confrontadas pelos
autores, e ideias simples, convenientes e confortadoras, tidas como
verdadeiras pela sociedade, são postas em dúvida. O livro explora o
conceito de que todos trabalhamos por uma recompensa específica e
que devemos olhar para os problemas economicamente..
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O ANDAR DO BÊBADO
LEONARD MLODINOW:
utiliza-se de exemplos reais para provar como o ser humano não está preparado para lidar com o aleatório, muitas vezes
não sabendo, nem mesmo, reconhecê-lo. Um dos vários casos descritos no livro é o do iPod shuffle. Muitos usuários deste
iPod duvidavam da aleatoriedade com que as músicas eram tocadas, pois, algumas vezes um mesmo artista ou música
tocava mais de uma vez.

A LÓGICA DO CISNE NEGRO
NASSIM NICHOLAS TALEB:
cisne negro é um acontecimento improvável e que, depois do ocorrido, as pessoas procuram fazer com que ele pareça mais
previsível do que ele realmente era, sendo impossível tentar antecipar e prever o futuro, já que aquilo que conhecemos
é muito menor em relação ao que não conhecemos. Também é explicado como uma pessoa deve lidar com eventos
inesperados em um mundo imprevisível e que elas tenham a consciência e aceitem que esses eventos, uma hora ou outra,
acontecerão.

RÁPIDO E DEVAGAR
DANIEL KAHNEMAN:
mostra a capacidade do pensamento rápido, sua influência persuasiva em nossas decisões e até onde podemos ou não
confiar nele. O entendimento do funcionamento dessas duas formas de pensar pode ajudar em nossas decisões pessoais
e profissionais. O livro explica como o funcionamento do cérebro acontece separado em 2 sistemas. E nisso ele já nos dá
uma importante lição sobre o poder de histórias para explicar conceitos complexos.

33

Iniciativas
Extracurriculares
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O ECONOMISTO

O

Economisto é o podcast de
economia e políticas públicas do
IDP, onde o economista e professor

Pedro Fernando Nery recebe os maiores
especialistas do país para debater as mais
diversas questões que impactam nossa
sociedade. Como a primeira temporada trata
de desigualdade, são abordados temas
como educação, programas sociais,
atuação do estado, racismo, desigualdade
de gênero, gastos públicos, eleições,
previdência, entre outros. Conta com a
participação de grandes nomes como Pérsio
Arida, Zélia Pierdoná, Luís Henrique Paiva,
Maria Oaquim, Bernard Appy, entre tantos
outros.

Acesse o podcast:
O Economisto
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CTRL + ENTER

N

o Ctrl + Enter, o pesquisador e
professor Leonardo Monastério bate
um papo sobre as experiências

em Data Science adquiridas por alguns
dos pesquisadores mais renomados do
mundo. Além do debate sobre os métodos
utilizados por quem trabalha diariamente
com ciência de dados, são expostos - de
maneira leve e empolgante - os principais
desafios enfrentados por quem mantém
publicações científicas de alto nível. São
entrevistados grandes nomes como William
Summerhill, Fernanda Capagnucci, Carlos
Cinelli, Alexandre Chiavegatto, entre outros.

LAIPP

A

lém dos podcasts acima citados, o
IDP possui o Laboratório de Avaliação
e Inovação em Políticas Públicas

(LAIPP) e o Boletim Economia Empírica.
O LAIPP tem como objetivo preencher a
visível lacuna existente entre academia e
sociedade. Através da publicação de textos
que fazem as mundialmente conhecidas
“traduções do conhecimento” - onde
pesquisas com metodologias complexas que
são publicadas nas mais conceituadas revistas
científicas e que trazem lições e evidências
em políticas públicas são explicadas de
maneira simples e concisa - o LAIPP busca
auxiliar agentes públicos na tomada de

Acesse o podcast:
Ctrl + Enter

decisão e contribuir com o debate público.

Conheça mais sobre a
LAIPP
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BOLETIM
ECONOMIA
EMPÍRICA

O

Boletim Economia Empírica é o
periódico oficial do Grupo de
Pesquisa Economia Empírica

(já citado acima), ligado à Escola de
Gestão, Economia e Negócios do IDP.
Possui publicação bimestral contendo
artigos, working papers, ensaios, textos para
discussão e pareceres técnicos enxutos que
possuem interface com a Ciência Econômica,
indo desde finanças e mercados à tópicos em
gestão, passando por regulação, avaliações de
políticas públicas, leis e programas sociais.

Acesse o Portal de periódicos
Boletim de Economia Empírica
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OPEN CLASS

V

isando a difusão do conhecimento
para toda sociedade, o IDP mantém o
Open Class e o Espaço Aberto.

O Open Class oferece uma série de cursos
livres online sobre os principais assuntos
de Gestão, Economia, Comunicação e
Direitos. Os cursos ocorrem ao vivo - sendo
possível a interação com o professor - e para
quem perdeu alguma aula ou o período de
inscrições, é possível assisti-los gravados
pelo site do Open Class. São cursos para
que você possa aprender novos conteúdos
e aperfeiçoar a sua formação, possuem
certificado e são ministrados por grandes
nomes do mercado que são especializados
em trazer conteúdos de qualidade!

ESPAÇO
ABERTO

O

Espaço Aberto é um projeto que
lança minicursos gratuitos e
abertos ao público, nas áreas

de Economia, Administração Pública e
Direito. É resultado de uma parceria dos
programas de Mestrado do IDP e tem como
objetivo principal contribuir para a qualidade
do debate público, oferecendo à sociedade
conhecimento técnico e científico rigoroso
sobre temas atuais das mais diferentes áreas
do conhecimento. Todos os minicursos
são ministrados por professores mestre,
doutores e pós-doutores dos programas
do IDP e, assim como no Open Class, mesmo
com eles ocorrendo ao vivo é possível vê-los

Conheça mais sobre o
Open Class

gravados pelo site do projeto.

Acesse a nossa página
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Saiba mais
sobre IDP
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Concluímos nossa breve apresentação ao mundo de informações e
possibilidades que compõem a ciência econômica, tão impactante e influente
no cotidiano de todos nós. E agora que você já sabe o quer, entre no nosso site
para entender como começar sua graduação de economia o quanto antes.
Ainda está em dúvida? Sem problemas!
O IDP tem muitos outros cursos para você escolher, em que contará com uma
estrutura de campus moderno, com acessibilidade, profissionais renomados
e parcerias internacionais para intercâmbios em universidades conceituadas,
com a finalidade de alavancar a sua jornada estudantil. Venha fazer parte do
nosso time de estudantes que estão garantindo o sucesso no futuro. Estamos
te esperando!
Confira nossas redes sociais
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