
 
 

Linha de pesquisa: Microeconomia Aplicada 
 

Projetos de Pesquisa Breve descrição do objetivo do projeto 
 

Docentes envolvidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Economia da Educação 

O objetivo dessa linha é realizar estimações de demanda por serviços de atendimento 
à primeira infância, análise do desenvolvimento infantil, desenvolvimento 
socioemocional no ambiente escolar. 
Embora avanços importantes tenham ocorrido na educação básica no Brasil, o país 
ainda enfrenta problemas com relação à aprendizagem. Portanto, o objetivo dessa 
linha de pesquisa é realizar um diagnóstico do aprendizado das crianças e identificar 
quais fatores são determinantes para o aprendizado na primeira infância. Serão 
investigados fatores que dizem respeito às características socioeconômicas, mas 
especialmente as habilidades socioemocionais dos estudantes, assim como do 
contexto escolar em que eles estão inseridos. Outro ponto a ser analisado é se o fato 
de a criança ter ou não frequentado educação infantil contribui para seu 
desempenho. 
Poucos são os estudos no Brasil sobre o impacto de médio e longo prazo da primeira 
infância e das habilidades socioemocionais sobre o desenvolvimento dos indivíduos. 
No caso da primeira infância, em geral os estudos apresentam evidências apenas 
sobre o impacto da creche e da pré-escola sobre a habilidade cognitiva dos alunos. 
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Economia da Inovação, 
Tecnologia e Organização 
Industrial 
 

Essa linha de pesquisa estuda organização industrial, teoria dos contratos e 
regulação. Alguns dos temas estudados são: (i) monopólios e regulação, onde 
desenhos de mecanismos são utilizados para identificar contratos ótimos; 
(ii) mercado de seguros, onde busca-se mensurar ineficiências na alocação de risco 
e assimetrias de informação; (iii) dispersão de preços, onde modelos baseados em 
teoria dos jogos utilizam fricções (tais como search e switching costs) para analisar 
equilíbrios de nash em estratégias mistas; (iv) cálculo de tarifas no setor de 
saneamento; (v) estimação estrutural de parâmetros não observáveis. 
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Adicionalmente, essa linha de pesquisa realiza estudos aplicados sobre inovação 
tecnológica, produtividade científica e tecnológica e avaliações de políticas de Ciência 
e Tecnologia (C&T). 
 
 

 
 
 
Economia do Crime 

 
Essa linha de pesquisa analisa os elementos econômicos e sociais que são 
importantes para se entender os crimes cometidos, sobretudo aqueles relacionados 
ao patrimônio. Essa linha de pesquisa faz uso do raciocínio econômico para explicar 
as variáveis consideradas previamente à decisão de praticar condutas penalmente 
ilícitas, decisão essa tomada por indivíduos racionais. 
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Economia do Trabalho 

 
Essa linha tem como objetivo analisar a evolução salarial no Brasil e entre países. 
Um dos objetivos é analisar o diferencial de salários decorrentes de características 
como gênero, raça, ocupação, experiência, escolaridade, entre outros. 
Outro objetivo é analisar a polarização do trabalho. Definimos polarização como a 
diferença entre a proporção observada de domicílios sem nenhum adulto trabalhando 
e a proporção que seria esperada caso o trabalho fosse aleatoriamente distribuído à 
população. 
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Economia Social, Renda e 
Pobreza 

 
A linha de Economia Social trata de temas como desigualdade de renda, pobreza e 
políticas públicas e caráter redistributivo e/ou compensatório, como Educação, Saúde 
e Previdência. O objetivo consiste em diagnosticar os principais problemas sociais 
brasileiros, identificar os principais determinantes e avaliar as políticas públicas 
destinadas a promover uma melhora no quadro social. Tópicos de Pesquisa: 
Desigualdade de Renda e Pobreza, Educação, Emprego e Desemprego e Seguridade 
Social. 
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