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Salve, Armínio
O legado institucional de Armínio Fraga são os regimes de metas de inflação e de câmbio flutuante, que norteiam ainda

hoje nossa política macroeconômica

Oaniversário de 60 anos de nosso Armínio Fraga foi celebrado em seminário acadêmico na Casa das Garças
na semana passada. Stanley Fischer, ex-presidente do Banco Central de Israel e atual vice-chairman do
Federal Reserve americano, examinou as causas dos juros extraordinariamente baixos por tão longo período na
economia mundial. Fraga, por sua vez, examinou as razões de juros tão elevados por tanto tempo na
economia brasileira. Raghuram Rajan, ex-presidente do Banco Central da Índia, examinou a obsolescência dos
empregos convencionais pelo impacto de novas tecnologias, as exigências educacionais dos empregos futuros
e a inadiável necessidade de fazer chegar às comunidades as políticas públicas que possam atenuar a rápida
desintegração econômica e social resultante da grande crise contemporânea. As demais apresentações foram
mais formais e de maior interesse para acadêmicos, inclusive o modelo de recorrente formação de bolhas
especulativas nos mercados apresentado por José Scheinkman.

Foi uma oportunidade de reunir toda uma tribo de economistas e afins em torno de notável indivíduo com
excepcionais qualidades: muito talento, excelente formação moral e técnica, capacidade de trabalho em
equipe, enorme espírito público. Com a certeza de que não me lembrarei de todos os presentes,
homenagearam Armínio no think tank tucano Affonso Pastore, Edmar Bacha, Chico Lopes, Persio Arida, Pedro
Malan, Gustavo Franco, Pedro Bodin, Marcílio Marques Moreira, Sérgio Werlang, Eduardo Loyo, Rogério
Werneck, José Márcio Camargo, Ilan Goldfajn, Vinicius Carrasco, Maria Silvia Marques, José Júlio Senna, Eliane
Cardoso, Beni Parnes, Pedro Parente, Elena Landau, Edward Amadeo, Samuel Pessoa, Tiago Berriel, Gustavo
Loyola e muitos outros.

Armínio Fraga fez muito mais do que desvalorizar o dólar e subir as taxas de juros quando assumiu a
presidência do Banco Central no momento decisivo em que o Plano Real havia sido colocado em risco. Seu
legado foi estabelecer como capital institucional os regimes de metas de inflação e de câmbio flutuante que
norteiam ainda hoje nossa política macroeconômica. Tentando agora em desespero aprovar um ajuste fiscal na
Previdência, falta-nos o mais robusto e decisivo fundamento de uma estabilização fulminante e bem-sucedida:
a mudança de regime fiscal.
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