
 

Revista de Seguros traz entrevista exclusiva com economista Alexandre 

Schwartsman 

Ex- diretor do Banco Central diz que Reformas Administrativa e Tributária podem ser 

tratadas em simultâneo 

 

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2020 – O economista Alexandre Schwartsman afirma que a 

reforma mais importante para o País no momento é a Tributária, ao passo que a Administrativa, 

se bem-feita, a mais urgente, em entrevista exclusiva publicada na nova edição (915) da Revista 

de Seguros, publicada pela Confederação Nacional das Seguradoras - CNseg. Nada impede, 

contudo, que as duas tramitem simultaneamente no Congresso.  

Segundo o ex-diretor do BC, as reformas são necessárias para cumprir o teto de gastos e, de 

alguma forma, aliviar o ritmo de crescimento da despesa obrigatória.  A seu ver, o Brasil sabe 

o que precisa fazer para não entrar em uma ciranda de inflação e recessão nos próximos 

anos.  Mas as perspectivas de uma Reforma Administrativa ineficaz são reais, o que, na sua 

opinião, colocará em risco o teto de gastos. Confirmando-se esse temor, o País conviverá com 

um ciclo inflacionário permanentemente mais alto dentro de dois ou três anos, incapaz de ser 

contido pelo Banco Central. “Se não mantiver o teto de gastos, a válvula de escape vai se dar 

pela inflação”, adverte ele. 

Ele explica que o principal propósito de Reforma Tributária deve ser o de “eliminar um grande 

conjunto de instruções que afetam a produtividade”. Além disso, a reforma tributária tem 

efeitos distributivos, algo igualmente relevante para o País. A íntegra da entrevista de 

Schwartsman está disponível no link https://cnseg.org.br/publicacoes/revista-de-seguros-n-

915.html.  

Sobre a CNseg  
A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 
Suplementar e Capitalização (CNseg) congrega as empresas que compõem o setor, reunidas 
em suas quatro Federações (FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap). A missão primordial da 
CNseg é contribuir para o desenvolvimento do sistema de seguros privados, representar suas 
associadas e disseminar a cultura do seguro, concorrendo para o progresso do País. 
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https://cnseg.org.br/publicacoes/revista-de-seguros-n-915.html
https://cnseg.org.br/publicacoes/revista-de-seguros-n-915.html


Vera Soares 
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