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É da natureza das coisas que os impac-

tos e as conseqüências de eventos e res-

trições econômicas sejam mais bem

avaliados após algum tempo passado

do que quando ocorrem. Todavia, os agen-

tes econômicos geralmente têm de

tomar as suas decisões baseados nas in-

formações disponíveis, isto é, sem o pri-

vilégio de estarem afastados no tempo.

Nessa tomada de posição a influência

das opiniões dos especialistas é muito

grande, por vezes afetando, via forma-

ção de expectativas, o próprio desenro-

lar dos acontecimentos.

Esta brochura traz a íntegra das pales-

tras e debates dos dois primeiros semi-

nários realizados pela Escola de Pós-

Graduação em Economia da Fundação

Getulio Vargas sobre Mercados Financei-

ros, Política Monetária e Política Cambial,

contando com a presença de vários dos

mais ilustres economistas brasileiros, in-

dusive o saudoso prof. Mario Henrique

Simonsen. Eles correspondem ao nasci-

mento do Plano Real, ao que poderia-

mos chamar de fase inicial, quando a

economia foi desindexada e a inflação

enormemente reduzida através da cria-

ção de uma 
"âncora 

cambial".

O primeiro seminário, realizado em 8 e

9 de dezembro de 1994, traz a primeira

impressão sobre o então novo plano de

estabilização. Entre as várias análises

feitas, é interessante notar que, embora

as loas ao plano de estabilização fos-

sem várias, havia também uma preocu-

pação expressa por vários economistas

sobre a viabilidade de longo prazo de

um plano que implicava um déficit de

transações correntes elevadíssimo, o

que deixava o país dependente do volu-

me de liquidez internacional.
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