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10 perguntas para 

RUBENS CYSNE 

do Pafs porque surgiu num perfodo 
em que o Brasil tinha problemas 
com a infla~ao alta. 

DINHEIRO - Talvez seja a escola 
com mais nomes na vida publica. 
Dos anos 90 para ca. a EPGE se 
concentrou na inser~ao cientffica e 
academica. Nosso objet iva e prover 
pessoas que possam solucionar os 
problemas da sociedade. A

__.scola de P6s-Gradua~ao em Economia (EPGE) da Funda~ao Getulio 
Vargas, no Rio de Janeiro, comemora 50 anos, no dia 12. Das salas da 
EPGE sairam al~-,runs dos principais mcntorcs da politica economica 
o Pais. Mario Ilcnriquc Simonsen c Joao Paulo dos Hcis Vclloso sao 

alguns excmplos do apogcu da institui<;ao que continua um centro de excel en cia, 
porem scm a inAucncia do passado. 0 diretor da EPGE, Hubens Cysnc, falou a 
D fNI IEIHO sobrc o mcio scculo de vida da institui~ao c dos dcsafios futuros. 

DINHEIRO - E uma escola mais 
voltada para a vida academica? 
Sim, mas o que estou dizendo e que 
nao cabe compara~ao entre Rio e 
Sao Paulo. Nosso foco e a interna
cionaliza~ao; fazer com que essas 
pessoas estejam na fronteira do 
conhecimento. E Sao Paulo tam
bern se rege par este princfpio. 

DINHEIRO - Com a infla~ao sob con
trole, qual e o papel do, economista 
nos dias de hoje? 
0 ponto nevralgico que temos hoje e 
conciliar crescimento e desenvolvi
mento. Nos anos em que estavamos 
envolvidos com a infla~ao, nao tfnha
mos recursos nem gerite para pensar 
no Iongo prazo. Hoje temos. Entao, o 
papel do economista e buscar respos
tas para este desafio. 

DINHEIRO - 0 trabalho hoje seria 
mais te6rico? 
De jeito nenhum. Para crescer precisa
mos de investimentos. Para investir e 
preciso poupar. 0 diagn6stico e facil. 0 
desafio a responder e: como faremos 
isso? Temos que pensar em institui
~oes que garantam justi~a. os direitos 
adquiridos. Esse pensamento vai ga
rantir o desenvolvimento sustentavel, 
a otimiza~ao de recursos. Tanto finan
ceiros quanta naturals. lsso nao tem 
nada de te6rico. E bem objetivo. 

DINHEIRO- Essa agenda tem de ser encabe~ada pelo Estado? 
Quando digo que temos de pensar as institui~oes, estou falando de 
um con junto de regras claras e bem definidas que permanecem, in
dependentemente de governo. Sao parametres de Estado, de na~ao, 
e nao de governo. E par que isso e importante? Para dar as pessoas 
condi~oes de investir. 

DINHEIRO- A FGV de Sao Paulo e mais voltada para a forma~o pro
fissional para a iniciativa privada e a do Rio a pesquisa academica? 
Nao concordo. A EPGE tem essa participa~ao na vida economica 

DINHEIRO- Quale o grau de lnter
nacionaliza~ao da EPGE? 
Queremos que os professores pu
bliquem nos principaisjornais cien
tfficos do mundo e eles sao ava
liados nesse quesito. Estamos em 
sintonia com o pensamento global. 
Hoje, todos os pafses emergentes 
tem essa preocupa~ao. 

DINHEIRO - Que momento o sr. 
destaca nestes 50 anos? 
A EPGE teve atua~ao multo forte 
no Plano de A~ao Economica do go
verna Castelo Branco ( 1964 -1967), 
que foi o primeiro plano de comba
te a infla~ao bem-sucedido. Tive
mos names aqui como o dos ex-mi
nistros Mario Henrique Simonsen, 
Joao Paulo dos Reis Velloso, Fran
cisco Dornelles e tantos outros. 

DINHEIRO- Mas a presen~a na vida publica tem diminufdo. 
Tivemos Joaquim Levy, que foi secretario do Tesouro, Sergio Wer
lang, que foi diretor do Banco Central, e tantos outros names na 
hist6ria recente. 

DINHEIRO- Quais pianos economicos safram da EPGE? 
Nossa participa~ao sempre foi intensa. Como no Paeg que 
trouxe a metodologia de reajuste dos salarios pela media, que 
depois foi muito usada, inclusive no Plano Real, com a Unidade 
Real de valor, a URV. ~1 

"0 ponto nevrdlgico que temos hoje e conciliar crescimento e desenvolvimento " 
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