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DESCRIÇÃO: As Auditorias de Liberdade Econômica transmitem efetivamente as vantagens da
liberdade econômica e dos mercados livres para os formuladores de políticas e são uma
poderosa ferramenta de mídia para se comunicar com o público. Eles são projetados para
desenvolver ideias práticas de reforma política, criar conhecimento local e entregar essas
ideias ao governo e ao povo da nação. Eles permitem aos participantes e ao público ver como
sua nação enfrenta as médias regionais, mundiais e as 10 maiores em liberdade econômica em
42 dimensões e fornece exemplos de políticas de nível mundial para melhorias. As auditorias
fornecem ampla oportunidade de comunicação ao público através da mídia: comunicados de
imprensa e entrevistas pré-auditoria; cobertura na auditoria, geralmente incluindo televisão;
um comunicado de imprensa e entrevistas pós-auditoria; e, com a elaboração do relatório
final, a sua apresentação ao público e ao governo. O Índice de Liberdade Econômica, com suas
cinco áreas, composto por três e meia dúzia de variáveis, não só fornece a descrição de política
mais abrangente de uma nação disponível, mas a informação também cria uma receita para a
reforma - mostrando onde um país é fraco e forte, como os concorrentes regionais estão
fazendo, e onde as melhores práticas podem ser encontradas. Na edição mais recente do
Global Go To Think Tanks Report da Universidade da Pensilvânia, o Economic Freedom of the
World foi classificado como o quinto relatório mais influente publicado pelos 6.618 think tanks
do mundo. O premiado Nobel Douglass North chamou a "melhor descrição disponível ... de
mercados eficientes".
Integrantes

Categoria

Liliane Cristina Segura

Participante Externo

Lucas Grassi Freire

Participante Externo

Paulo Rogerio Scarano

Docente

Pedro Raffy Vartanian

Docente

Rodrigo Saraiva Marinho

Participante Externo

Ulisses Monteiro Ruiz De Gamboa

Docente

Vladimir Fernandes Maciel (Líder)

Docente

Campus Higienópolis: Rua Itambé, 143 – Prédio 12  Higienópolis  São Paulo - SP  CEP 01239-001
Tel. (11) 2766-7411  www.mackenzie.br e-mail: mpecon.pos@mackenzie.br

