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Já o segundo seminário, realizado em

30 de novembro e 1o de dezembro de

1995, corresponde ao amadurecimento

desta primeira fase. Decorrido o primei-

ro ano do governo do novo presidente,

vários eventos são apontados como

fatos marcantes para uma correção de

rumos: a crise do México no início de

1995 e a sua repercussão no Brasil; o iní-

cio da crise bancária com a intervenção

numa grande instituição financeira; o

chamado empoçamento de liquidez do

final de 1995; a não-consecução das re-

formas que levariam a um ajuste fiscal.

Conforme foi dito inicialmente, várias des-

sas análises careceram do benefício da

distância temporal. Outras, porém, apon-

taram na direção correta. E é interessan-

te observar a paulatina convergência de

opiniões sobre o Plano Real ao longo

dos quatro seminários já realizados.

Num próximo volume a Fundação Ge-

túlio Vargas divulgará a íntegra dos de-

mais seminários realizados. Eles tratam

da segunda fase do plano, em que se

desarmou uma grande crise bancária,

mas na qual terminou de ser montada

uma verdadeira armadilha contra o

crescimento.

Esperamos que o trabalho aqui apresen-

tado sirva não só como um registro dos

fatos e da evolução das opiniões sobre os

mesmos, mas também como uma verda-

deira aula viva sobre os acertos e desa-

certos cometidos. Finalmente, gostaria de

apontar que este trabalho não existiria

sem o esforço e a dedicação pessoal do

prof. Rubens Penha Cysne, diretor de pes-

quisa da EPGE, verdadeiro idealizador e

força motriz destes seminários.

Carlos Ivan Simonsen Leal
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