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As críticas mordazes de Alexan-
dre Schwartsman à política
econômica do governo federal
fazem qualquer pessoa esquecer
que ele foi diretor de Assuntos
Internacionais do Banco Central
no início da gestão Lula. Forma-
do em administração pela Fun-
dação Getulio Vargas e em eco-
nomia pela Universidade de São
Paulo e ex-economista-chefe
do Santander, Schwartsman é
também blogueiro. Em seu diá-
rio on-line, chamado A Mão In-
visível, ele costuma apresentar
sua versão dos fatos narrados
pelas autoridades econômicas à
mídia e, consequentemente, ao
público. As chamadas medidas
macroprudenciais, decretadas
no fim do ano passado, por
exemplo, ele classifica ironica-
mente de “brincadeira”. “São,
na verdade, a boa e velha restri-
ção ao crédito”, diz, acrescen-
tando ainda que o Banco Central
abandonou qualquer compro-
metimento com a meta de infla-
ção neste ano. Como conse-
quência, há o risco de indexa-
ção, que compromete as metas
futuras de avanço de preços e a
estabilidade conquistada nos
últimos anos.

O governo afirma que fatores
externos são responsáveis
pelo “surto inflacionário”
observado no país. Como o
senhor avalia a questão?
Primeiro, surto inflacionário
não existe: inflação não é coisa
que se pega como resfriado. É
verdade que há um aumento dos
preços das commodities em dó-
lares, mas isto — até pelo menos
outubro de 2010 — não necessa-
riamente se tornava um aumen-
to dos preços de commodities
em reais. Tipicamente, quando
os preços de commodities em
dólares subiam, o real se apre-
ciava em relação ao dólar, e isto
impedia o aumentos daqueles
preços em reais, tirando grande
parte do efeito inflacionário.

Desde outubro de 2010, po-
rém, o governo decidiu impedir a
apreciação do real mesmo com o
valor das commodities subindo, e
isto permitiu a transmissão inte-
gral deste choque externo. Ou
seja, o choque externo é inflacio-
nário, mas porque escolhemos
não deixar o câmbio apreciar. A
decisão deliberada do governo foi
preferir manter o câmbio estável
em vez de controlar a inflação.

Por outro lado, a elevação nos
preços de serviços se explica
pelo nítido superaquecimento

da economia interna, onde to-
dos os setores relatam a falta de
mão de obra qualificada, exceto
o Ipea (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada). Portanto,
mesmo na ausência do choque
externo, as condições do mer-
cado de trabalho no Brasil, re-
sultado da expansão da deman-
da interna, já se traduziam em
pressões inflacionária.

A aplicação de medidas
macroprudenciais pelo governo
é suficiente para evitar que
a taxa de inflação supere o
teto da meta, que é de 6,5%?
Medida macroprudencial é brin-
cadeira. Na verdade, é a boa e ve-
lha restrição ao crédito. Não te-
mos experiências passadas com
estas restrições para saber seus
impactos na demanda, ao con-
trário das variações na taxa de
juros. Mudanças na taxa Selic le-
vam, em média, três trimestres
para afetar a demanda e inflação.
O grande problema é descobrir-
mos os efeitos muito tarde, sejam
eles fortes ou fracos.

Qual o risco de indexação
na economia brasileira?
A indexação não é causa, é con-
sequência. Ela sempre existiu,
mas a reaceleração deste pro-
cesso resulta, em parte, do me-
nor comprometimento do Ban-
co Central com a meta. Antes,
nossa melhor expectativa para
a inflação futura era a meta,
porque sabíamos que o BC faria
o esforço nesta direção. Quan-
do a autoridade monetária ad-
mite a persistência da inflação
por um longo prazo, a socieda-
de tende a indexar como meca-
nismo de proteção.

Ainda sobre inflação,
há toda a discussão sobre
a condução dos preços da
gasolina pela Petrobras. Como
o senhor encara a questão?
Os preços têm que ser determi-
nados pelas condições de mer-
cado. O argumento para manu-
tenção dos preços é a redução
da volatilidade. Mas, se os pre-
ços são variáveis no exterior,
por que no Brasil não podem
ser? Nos Estados Unidos, a ga-
solina sobe sazonalmente. A
variação dos preços tem que
passar uma mensagem ao con-
sumidor, portanto, controlá-la
é uma futilidade.

Portanto, passar o controle
da produção de etanol para
a Agência Nacional do Petróleo,
também é um erro a seu ver?
O risco é executar um controle
de preços que desestimule a

“Desde outubro do ano
passado, o governo
decidiu impedir
a apreciação
do real mesmo
com o valor das
commodities
subindo. Isto
permitiu a
transmissão integral
deste choque
externo. Ou seja,
o ambiente externo
é inflacionário, mas
porque escolhemos
não deixar o
câmbio apreciar

O consenso do
mercado é por
12,50%, mas
acredito que
o governo terá
de chegar até 13%

ENTREVISTA ALEXANDRE SCHWARTSMAN Economista

Crítico da política monetária adotada na gestão Dilma Rousseff
afirma que instituição precisa agir mais para conter preços

“Se BC admite inflação, sociedade
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expansão da oferta. Quem vai
querer produzir algo cujo pre-
ço está controlado? Isto já
ocorreu no mercado externo
com os alimentos. Temos que
deixar que o mecanismo de
preços funcione, mesmo que
isto prejudique temporaria-
mente o consumidor.

A atual gestão do Banco Central
é criticada por desconsiderar
as expectativas do mercado
sobre a taxa de juros. Quanto
isto interfere na execução
da política econômica no país?
Aparentemente tem se dado um
peso menor às expectativas do
mercado. Fato curioso é que esta
mesma diretoria do Banco Cen-
tral, no segundo semestre do
ano passado, apontava para o
mercado como justificativa para
não elevar os juros. A atenção da
instituição ao mercado ocorre
conforme seus interesses em
determinado momento.

Qual sua expectativa para
a taxa Selic neste ano?
O consenso do mercado é por
12,50%, mas acredito que o go-
verno terá que chegar até 13%.

Como a reforma tributária
contribuiria para uma
economia mais eficiente?
Em tese, se deveria gerar o
mesmo volume de impostos,
mas impondo menos custos à
iniciativa privada. Além de a
carga tributária ser elevada,
ela é extremamente complexa.
Temos no Brasil, por exemplo,
quatro impostos de valor adi-
cionado: ICMS, PIS, Cofins e
IPI. O ICMS é um inferno buro-
crático. Já houve cerca de 45
alíquotas diferentes de ICMS
dependendo do estado. É uma
perda de esforço. A reforma é

uma agenda mais voltada ao
ambiente microeconômico e
de produtividade dos recursos,
do que de consolidação fiscal,
por exemplo.

Há ambiente político
para fazer a reforma?
Propostas para redução do
ICMS e para mudança do local
onde é cobrado exigem um
planejamento político muito
complexo. No entanto, o go-
verno federal tem a maior base
parlamentar dos últimos anos
e deveria superar as resistên-
cias estaduais. ■

“Medida
macroprudencial
é brincadeira.
Na verdade, é a boa
e velha restrição
ao crédito. Não temos
experiências passadas
com estas restrições
para saber seus
impactos na demanda,
ao contrário das
variações na taxa
de juros

tende a indexar para se proteger”
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 8-9.
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