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Mario Henrique Simonsen era um personagem singular, pela sua multiplicidade.

Talvez tenha sido o mais superlativo de todos os homens públicos deste país. Mas tam-

bém era genial na intimidade com os amigos, no relacionamento com os alunos, no sur-

preendente senso de humor. Não havia nele a aridez que contamina costumeiramente

os políticos, pois o poder, para ele, era circunstancial. Pensar, ensinar, viver era mais

importante do que mandar. Um homem assim merece que se mantenha viva a sua lem-

brança. Por isso, quando nos foi apresentada a idéia deste livro, não houve hesitação.

Era uma oportunidade rara de participar de um projeto de preservação da memória de

um homem incomum. 

Oportunidades assim são como o próprio Mario Henrique: além de não ocorrerem

com freqüência, é preciso tirar delas o máximo proveito, como o fizeram aqueles que

tiveram a chance de conviver com esse personagem ímpar. E ninguém melhor do que

esses privilegiados para traçar um retrato, talvez melhor dizendo, um mosaico, dos

vários Marios que compartilhavam o mesmo corpo e a mesma mente brilhante.

Um outro motivo, este mais pragmático, aproximava-nos de Mario Henrique

Simonsen: o apoio à Orquestra Sinfônica Brasileira, da qual ele era um defensor intran-

sigente e entusiasmado. A Sul América também tem sempre dado sua colaboração

para manter em atividade esse patrimônio da cultura nacional, sem o qual ficaríamos

bem mais pobres. Da mesma forma que o Brasil seria muito menos rico de inteligên-

cia e cultura sem a figura multifacetada de Mario Henrique, o economista e professor

que foi ministro sem se apegar ao poder e gostava de cantar ópera, jogar xadrez e

fazer piadas.

Não há muito mais o que dizer. Os amigos de Mario têm a palavra.
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omo todo sujeito de nome composto, Mario Henrique Simonsen foi

chamado de Mario, Mario Henrique e, preferencialmente, de Simonsen,

marca de superlativa sabedoria e denominador comum de um raro caso de

inteligência que virou grife. Até o momento em que este livro foi concluído,

não constam menções de que o segundo nome Henrique tenha sido adotado

sequer em sua mais tenra infância.

Como tudo o que diz respeito a Mario Henrique Simonsen acaba se tor-

nando algo singular, a diferença de tratamento altera o resultado do produto.

Alguns, entre os mais notáveis que o chamavam de Mario, são os convidados

desta catarse amorosa. Mas por que Mario? Não, engana-se quem pensa que

o critério, que afinal nem é tão rigoroso assim, busca delimitar um padrão de

intimidade ou mesmo afetuosidade. Muito menos imagine-se qualquer

demérito para a legião dos simonsinianos, que, automaticamente, evocavam

seu sobrenome no átimo temporal de sua lembrança. Afinal, são bem mais do

que exceções os atores íntimos do protagonista, que perfilam no time dos que

o chamavam apenas de Simonsen.

L U I Z C E S A R F A R O &  C O R I O L A N O G A T T O

P O R Q U E M A R I O E N Ã O S I M O N S E N ,  O U Q U A S E U M A A P R E S E N T A Ç Ã O
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O saldo depurado dessa coletânea de depoimentos e artigos, dos quais

os autores são partícipes modestos, ora trocando fitas de gravador, ora

polindo transcrições quase irretocáveis dos depoimentos, é o Mario e suas

diversas nuanças. Como Simonsen era uma unanimidade, ainda que sus-

peitamente reverenciada, o Mario são controvérsias, dúvidas, fragilidades e,

sempre, mas sempre, originalíssimas manifestações de um ser humano além

das tipificações. 

O que se verá a seguir, portanto, é um inventário de demonstrações de

carinho e saudade, doces recordações que estalam no céu da alma tal como

aquele velho e bom sorvete estalava no céu da boca. Os autores bem que ten-

taram fazer o seu papel, podando ali, cortando acolá, mas, depois de nadarem

milhas nesse oceano de afetividade, permitiram superposições, redundâncias

e repetições nos diversos textos. Afinal, todos têm o direito de elogiar abun-

dantemente aquele ao qual chamam de Mario.

Simonsen deverá ser o prato predileto de historiografias e quiçá seja alvo

de biografia, aliás mais do que necessária. Mario talvez coubesse melhor

numa partitura. Sua personagem operística inspira música, interpretação

esta, que certamente o deixaria em estado de especial satisfação.

Os autores, devido aos seus parcos recursos literários, pouca aptidão para

o rigor historiográfico e absoluta incompetência musical, optaram por serem

bons ouvintes. Para que o professor, de lá onde se encontra, os perdoe, fize -

ram ao seu jeito a ponte entre o Mario e a música: os direitos deste livro,

patrocinado pela Sul América Seguros, serão cedidos, integralmente, à

Orquestra Sinfônica Brasileira, da qual Mario Henrique Simonsen, com

todos os nomes, prenomes e sobrenomes, foi presidente durante anos.

Os autores se incluem entre os que conheceram o Mario, simplesmente.

Uma experiência que lhes vale como uma dádiva para o resto de suas vidas.

É que existe algo muito particular, delicado, um relicário, a seu jeito

intraduzível, no simples e muitas vezes abusado ato de chamar Mario.

Ressalte-se que as duas formas de referência não caracterizam nenhum

abismo, mas uma tênue fronteira, um celofane entre nomenclaturas. Entre os

próprios depoentes, os nomes Mario e Simonsen serão alternados, sem que

haja o menor vestígio de introdução a um conflito de personalidades. Mario

e Simonsen são mesmo uma única pessoa, e ponto final.

Mas, os autores insistem nessa dicotomia. Freud explica. Na falta de uma

justificativa melhor, talvez até porque a simples pronúncia da palavra Mario

permitisse a fantasia da humanização do gigante Simonsen. Sim, talvez seja isso:

Mario era atingível, enquanto Simonsen possivelmente nem sequer existisse.

A pretensão deste livro é falar sobre o Mario, simplesmente. Não é pouca

coisa, já que o Simonsen é onipresente. Mas, fomos buscar a inspiração na

fonte mais cristalina, dona Iluska Simonsen, que, é claro, entendeu muito

além das estrelas o sentimento dos autores e imediatamente arregaçou as

mangas, prestando-se à colaboração maior desta travessura de velhos convi-

vas e fãs de carteirinha: a composição do mosaico de depoentes.

Como quase todo brasileiro tem direito a exigir um quinhão de reco -

nhecimento pelo seu respeito e admiração por Simonsen e, muito provavel-

mente, um número superior ao das torcidas do Corinthians e Flamengo,

reunidas, tem um oceano de história com o professor, eis uma missão quase

impossível: selecionar citações, lembranças e causos do mestre.

Os autores, contudo, chegaram rapidamente à conclusão de que somente

dona Iluska reúne as condições e o direito de organizar esta fantasia, ou seja,

contar o Simonsen a partir daqueles que o chamavam – e o sentiam – como

o Mario. E dona Iluska demonstrou que estavam cobertos de razão.

Por trás dessa sopa de letras, com a humildade e discrição das parteiras,

que fazem crianças nascerem e nem por isso almejam qualquer associação ou

lembrança dos seus nomes no futuro daqueles que trouxeram ao mundo,

estão os colaboradores Francisco Baker, Renê Garcia, Maria Ivanete e, princi-

palmente, Sonia Joia, multiinstrumentista, que tocou agendas, entrevistas,

textos, secretaria do projeto e quantos secos e molhados surgiram pela frente.

O livro pertence igualmente a eles.
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onvivi com Mario Henrique desde a minha infância e fomos criados como

irmãos, pois meu pai era seu tio e padrinho. Éramos os únicos vascaínos

da família e todo fim de semana íamos ao Maracanã. Desde criança, ele sem-

pre foi muito despojado. Quando acabava o futebol, no Colégio Santo Inácio,

vestia a roupa com o corpo ainda molhado. Desta forma — justificava —

refrescava o corpo. Não tínhamos talento para jogar futebol, mas até depois

de casados batíamos uma bola. 

Certa vez, fomos ver o Vasco enfrentar o Flamengo. A partida prometia

ser difícil, pois o time rubro-negro vinha de uma vitória de 8 a 0 contra o

Olaria. A imprensa apelidou o Flamengo de rolo compressor. Mas o Vasco

acabou ganhando de 1 a 0. A alegria foi tão grande que abandonamos as

cadeiras perpétuas, fomos para o meio da torcida e saímos do Maracanã

abraçados à bandeira do Vasco. A jogada foi inesquecível: Ipojucan, de

costas, deu a bola para Ademir, que entrou pelo meio, matando o Garcia,

goleiro do Flamengo. A torcida vascaína delirava: "O Queixada acabou com

o rolo compressor!"

U M B E Q U E D A R O Ç A D E M Ú L T I P L O S T A L E N T O S

L U I Z H E N R I Q U E M I G L I O R A

Simonsen e  seus parentes  maternos  em homenagem ao avô Henr ique Roxo

C
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maioria preferia o jazz. O gosto pela ópera — tio Mario Simonsen tinha uma

imensa discoteca — levou-o a aprender alemão, já que o inglês e o francês

foram ensinados no Colégio Cristo Redentor e no Santo Inácio.

...
Tio Mario era uma pessoa maravilhosa e muito culta. Ao contrário do

filho, que nunca aprendera a dirigir, meu tio gostava de guiar automóveis,

especialmente um Jaguar. Corria muito. Certa vez, o carro bateu e ele justifi-

cou o incidente com a obrigatoriedade de dirigir em baixa velocidade. Era

um brincalhão. Mario Henrique herdou esse lado bem-humorado.

A mãe de Mario, tia Carmem, também era uma pessoa muito agradável e

de excelente formação. Viveu com meus avós boa parte da infância na

Europa. O pai de tia Carmem, nosso avô Henrique, tem uma história bem

curiosa. Toda a família votou no Jânio Quadros, menos nosso avô, que optou

por Henrique Teixeira Lott. Ele disse que no início dos anos 30 conheceu

Hitler pessoalmente. A família estava na Europa e meu avô, que era psiquia-

tra e clínico-geral, foi para a Alemanha estudar com Freud. Lá, ele visitou, no

inverno, um campo de concentração, onde cada pessoa só recebia um prato

de sopa quente por dia. Ele teve contato com aquela disciplina imposta por

Hitler e disse que aquele homem era um megalomaníaco, um louco, um psi-

comaníaco-depressivo (PMD). Jânio, segundo meu avô, era idêntico a Hitler. 

A minha casa tinha três andares e todo sábado dávamos uma festinha no

terraço. A turma dançava a noite inteira, à exceção do Mario Henrique, que

não levava jeito. Ele gostava era de cantar ópera e resolver problemas de

matemática. E também de comer muito bem, como eu. Por isso, éramos gor-

dos. Graças a Deus.

Nossa refeição era algo pantagruélico. No almoço, vinha a entrada,

primeiro prato, de peixe, segundo prato, de carne, e uma sobremesa. E de

noite era sopa, primeiro prato, segundo prato e sobremesa. Tudo acompa -

nhado do vinho certo. O meu avô, que morreu aos 96 anos, também era

muito guloso. Ele morreu completamente lúcido, após uma fratura do fêmur.

Toda terça, quinta e sábado, ele jantava na minha casa. E almoçava todos os

dias da semana na casa de mamãe e papai. Nas segundas, quartas e sextas, ele

jantava em bons restaurantes. Nós aprendemos com ele, que era um grande

Além do futebol, íamos muito à Praia Vermelha, na Urca. Nessa época, a

professora de piano da minha irmã era tia da Norma Benguel. Elas moravam do

outro lado do Cassino da Urca. E Mario, como todos nós, achava a Norma

Benguel um desbunde. Toda vez que minha irmã fazia uma apresentação de

piano, corríamos para ver a Norma. Usava saias rodadas, cheias de anáguas.

Pouco ligava para nós. Afinal, não éramos ninguém. Mas ela era a razão de tudo.

... 
Mario Henrique não era um namorador. Teve duas namoradas e se casou

com a segunda, a Iluska. A primeira era uma loura muito bonita, Maria Isabel

Lamego. Mas ela gostava mais dele do que ele dela. A Iluska era da nossa turma

da Urca, prima do Fernando Catapreta Baumeier e do Erick Catapreta Baumeier.

A Iluska era linda e, como se dizia na época, era uma menina "prafrentex".

Quando todo o mundo usava maiô inteiro, ela usava maiô de duas-peças.

A turma na Urca era muito fechada e dela faziam parte Luís Alberto Flores

da Cunha, Zé Antônio Flores da Cunha, Oswaldo Moreira, Waldir Moreira

Garcia, que foi secretário de Planejamento do governo Chagas Freitas, e alguns

outros. Nessa ocasião, a prova de vestibular do Waldir foi feita pelo Mario

Henrique em dez minutos. Fernando Raja Gabaglia, o Dinho, e o Cacá

Morrisson foram até a Faculdade de Arquitetura e conseguiram tirar a prova

de lá e levar para a Praia Vermelha, onde nós estávamos tomando banho de

mar. Mario saiu de dentro d’água, sentou em um banco da Praia Vermelha e

fez a prova em tempo recorde. Eles correram para lá, passaram a prova para o

Waldir e ele tirou nota 10. 

A nossa turma se encontrava com as meninas do edifício Praia Vermelha,

entre elas a Hercília e a Marília Mazza, que acabou casando com um primo

da Iluska, o Fernando Catapreta. Fundamos, de farra, até um clube, chamado

de Grêmio Recreativo Praia Vermelha. Tinha quadra de basquete, quadra de

vôlei, mesa de pingue-pongue e totó. Passávamos a noite por lá.

Aos 18 anos, Mario cursava o primeiro ano da antiga Escola Nacional de

Engenharia, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e dava aulas

no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Como era muito novo, deixou

crescer o bigode para impor respeito, pois seus alunos eram bem mais velhos.

Sempre foi muito estudioso e desde então já apreciava ópera, enquanto a
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— Luiz Henrique, você me deu o maior susto da vida! — disse Mario.

Mas acabou ganhando Figueiredo e o Mario continuou como ministro, só

que na pasta do Planejamento, que tinha sido ampliada especialmente para

ele. E foi nesse governo que ele se chateou muito. Ao contrário de Geisel, um

homem muito duro de opinião e de caráter, Figueiredo era maleável, políti-

co. Então, o que acontecia era que Mario Henrique conversava com o

Figueiredo e ele dizia que não ia liberar o dinheiro. Mas aí chegavam os

políticos, pediam mais verbas e Figueiredo recuava.

... 
Logo que veio de Brasília, fui para sua casa, e, enquanto ele organizava a

chegada da mudança, de bermuda, tomamos cerveja Skol, a sua marca predile-

ta. Disse ao Mario que estava pensado em vender a minha casa. E ele respondeu:

— Não faça isso. Coma pão com banana, mas não venda a sua casa,

porque até o fim do ano a inflação vai pular dos 100%.

E não deu outra.

Imagino que ele tenha envelhecido uns 40 anos no governo. Tinha 10% do

Banco Bozano, Simonsen, doados pelo Júlio Bozano. Mas ele vendeu a posição

acionária no Banco Bozano, porque achava que como ministro da Fazenda, não

podia ser acionista de um banco com uma quantidade grande de ações. Então,

em vez de 10%, ficou com 2% ou 3%, um percentual quase simbólico.

... 
Fiquei com ele até os últimos dias. Lembro-me de uma vez em que fui vi -

sitá-lo no Pró-Cardíaco, logo que cheguei de uma viagem aos Estados

Unidos. Eu adentrei no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e encontrei-o

entubado. Ao me ver, começou a fazer gestos para desentubá-lo. Eu chamei o

médico e mandei tirar o tubo. Ele me agradeceu, dando um beijo. Eu o senti

muito desolado nessa época. Lembro-me bem do seu relato ainda antes do

início da doença:

— Eu me levantei num domingo e fui pegar o jornal. Senti um cansaço

tão grande que, para sair de minha cama e chegar à porta, tive que parar duas

vezes. E, quando peguei o jornal, fiquei tonto. Fui parar no Samaritano.

Quando tiraram a radiografia, só 10% do pulmão não estavam tomados. Era

uma grande pneumonia.

gourmet. Mario era um bom garfo e comia de tudo: crustáceos, aves e carne.

Seus restaurantes prediletos eram o Le Saint Honoré e o Antiquarius. Apreciava

vinhos franceses e bons uísques. Na juventude, tomamos grandes porres, mas

ninguém ficava bêbado a ponto de cair no chão. Bebíamos de cachaças a bati-

das. Nossa turma era muito boêmia, de ficar no paredão da Urca até quatro

horas da manhã, batendo papo sobre nada. Juntávamos com o pessoal da extin-

ta TV Tupi, na Urca, conversando com aqueles caras que ficavam pegando

marisco nas pedras. Passávamos a noite falando besteira na porta do Bar Iate.

O verão era sempre em Petrópolis. A família subia no fim de dezembro e

só voltava em março. Os maridos subiam e desciam todos os dias. Nessa

época, eu tinha 7 anos e Mario tinha 12. Lembro-me dele, em Petrópolis,

lendo e discutindo a Teoria da Relatividade de Einstein. É algo que transcende

a uma inteligência normal.

... 
Mario Henrique adorava o tio Mario e teve um trauma muito grande

quando ele morreu. Tio Mario teve enfisema pulmonar e, no fim da vida,

ficava deitado no sofá com um travesseiro de areia no peito para pressionar e

conseguir respirar. À noite, tinha de dormir com uma bomba de oxigênio. Foi

um longo sofrimento, acompanhado de perto pelo Mario.

Já no governo Geisel, ocorreu um episódio muito interessante. Eu traba -

lhava no mercado financeiro, em uma instituição ligada ao Bank of America,

na avenida Rio Branco, no Centro do Rio. Lá foi instalado um dos primeiros

aparelhos de fax do Brasil. O Vasco tinha acabado de ser campeão e o Mario

Henrique estava na reunião do Fundo Monetário Internacional (FMI), no

exterior. Eu fui, então, ao banco e mandei para ele o seguinte fax: "O Vasco

foi campeão." Quando ele chegou da reunião, disse que recebeu o fax e, na

mesma hora, ligou para o Brasil. Falou com o presidente Geisel. Pois este era

o código que eles tinham para dizer que o ministro do Exército, Sílvio Frota,

seria o próximo presidente. Frota disputava com o general João Batista

Figueiredo. O código para dizer que o próximo presidente seria o ministro do

Exército era a mensagem que eu enviara por fax: "O Vasco foi campeão." Isto

porque o general era vascaíno. O código para dizer que o escolhido seria

Figueiredo era: "O Fluminense foi campeão." Figueiredo era tricolor.
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Durante a primeira internação, no Samaritano, conversávamos sobre

assuntos amenos, lembranças de nossa infância. Ao voltar para casa, iniciou

a quimioterapia, ficando careca. O câncer no pulmão foi eliminado, mas a

metástase atingiu o cérebro. Nos últimos dias de sua vida, conversamos tam-

bém sobre a sua experiência no governo Figueiredo e a razão pela qual o

poder fascina as pessoas. Ele contou a seguinte história:

— É como a trajetória de Paco El Puto. Na Espanha, Paco era amado,

acarinhado. Quando ia para a França, era escorraçado, tomavam todo o di -

nheiro dele. Mas ele preferia viver na França. Sabe por quê? "Porque acá, soy

Paco El Puto, e allá, soy Jacqueline, La Magnifique."

L U I Z H E N R I Q U E M I G L I O R A É C O N S U LT O R

F I N A N C E I R O D E E M P R E S A S E E X - D I R E T O R

D O B A N K O F A M E R I C A I  D E P O I M E N T O I

A fes ta  de casamento  de S imonsen e  I luska, em 1959
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Roberto Campos. Estava acontecendo uma operação de trânsito compli-

cada na cidade e ninguém conseguia voltar para casa. Fui na Consultec

para fazer hora. Papai não estava, mas encontrei o Mario Henrique.

Ficamos conversando e ele me perguntou o que eu estava fazendo da vida.

Eu tinha o cabelo comprido no ombro, usava sandália, era muito queima-

do de praia, e lhe respondi:

— O que gosto mesmo é de praia.

Ele virou-se para mim e perguntou se eu não queria ser seu estagiário na

Consultec. Eu ganhava na época o equivalente a 100 reais de mesada e ele

falou que me pagaria 800 ou 900 reais. Meu olho girou. Naquele tempo, eu

jamais poderia imaginar ganhar tanto.

Mario me disse que eu faria a mesma prova que ele dera aos economistas

que tentavam a pós-graduação na Fundação Getulio Vargas. Eram dez per-

guntas de múltipla escolha. Ele disse que se eu acertasse três, entraria para a

Consultec. Mas eram três acertos líquidos, porque ele descontaria um ponto

por cada erro cometido. Se eu, por exemplo, marcasse seis, acertasse três e

errasse três, a nota seria zero. Como eu não tinha nada a perder, aceitei.

Marquei nove e tirei nota nove na prova. Eu não sei se quem ficou mais assus-

tado com a nota fui eu ou ele.

Duas semanas depois, comecei a trabalhar com ele. Fiz parte do seu

primeiro grupo de estagiários. O salário não foi 800 ou 900. A diretoria da

Consultec reduziu para 400 ou 500, sob os protestos dele. Começamos então

nossa grande convivência.

Trabalhamos juntos de 1961 a 1964. Ele me chamava de LF. E assim acabei

ficando conhecido no meio dos projetistas. Era um coordenador extrema-

mente interessante porque ele só trabalhava por encargos definidos. Não fica-

va perseguindo as pessoas, querendo saber o que os outros estavam fazendo,

em qual estágio estavam os projetos. Cobrava apenas a entrega do trabalho

no dia previamente combinado.

... 
Jogávamos uma pelada duas ou três vezes por semana na sala do Mario.

Era sempre nos fins de tarde. Empurrávamos os móveis, fazíamos uma bola

de papel amassado com durex e iniciávamos um racha. Eu tinha 21 anos e

oi num final de tarde lá pelos idos de 1953. O cenário era o do antigo

Castelinho, próximo do Arpoador, em Ipanema. Minhas primeiras lem-

branças do Mario Henrique têm cheiro de mar. Eu tinha 12 anos. Ele estuda-

va matemática com um dos meus tios, Lindolpho Carvalho Dias, no antigo

Gabinete de Mecânica Racional do largo de São Francisco, na Escola Nacional

de Engenharia. Certo dia, Mario Henrique veio com o tio Lindolpho até nossa

casa, depois da escola, e saímos para tomar um banho de mar. Ele era um

garotão normal, muito alegre e divertido.

Do sol e mar partimos para a militância política. Nosso segundo encon-

tro foi em uma marcha de alunos do Santo Inácio contra o massacre russo na

Tchecoslováquia, em 1956. Era a Primavera de Praga e havia uns 200 alunos

protestando na praia de Botafogo. Mario estava com a Iluska, sua namorada.

Ele achava aquela situação muito divertida. A manifestação era coordenada e

conduzida pelo padre Francisco Leme Lopes, amigo do Mario Henrique.

Em março de 1961, voltamos a nos encontrar na Consultec, empresa

de consultoria fundada por meu pai, Mario da Silva Pinto, junto com

L U I Z F E R N A N D O D A S I L V A P I N T O

D O C E S R E C O R D A Ç Õ E S D O D I A L E T O P R U S S I A N O D O S U L

F
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12 cases do Mario Henrique. A síntese do trabalho é a sua originalíssima per-

cepção de que o segredo de um projeto é o desenvolvimento de um bom

roteiro. Eu me lembro de um dos primeiros projetos que ele me pediu:

— Eu quero uma fábrica de guarda-chuva no Crato, em Fortaleza.

— Mas, Mario, no Crato não chove.

— É exatamente por isso que eu quero a fábrica de guarda-chuva lá. É

essa complicação de não chover que me interessa. As senhoras podem usar

sombrinhas para o sol. Isso vai dar um roteiro interessante.

Fiz com ele centenas de roteiros hipotéticos de projetos de empreendi-

mentos econômicos. Podia ser uma fábrica de soda cáustica, uma estrada, um

supermercado. Nós fazíamos os roteiros e depois rasgávamos, amassávamos

para jogar pelada ou basquete dentro da sala. Era uma forma diferente de dis-

cussão do trabalho. 

Um roteiro bem-feito, seja de um cineasta, de um jornalista ou de um

engenheiro, permite que o trabalho seja realizado em equipe. Pode-se trabalhar

com várias pessoas, fazendo coisas distintas em lugares distintos, ao mesmo

tempo. Se um cineasta está fazendo um filme, ele pode rodar uma parte no Rio

e, ao mesmo tempo, rodar uma outra cena no Ceará. Ele percebeu que quanto

melhor fosse o roteiro, mais rápida era a definição do projeto.

Mario também trabalhava com um instrumento chamado análise mar-

ginal, que significa avaliar apenas valores adicionais — investimentos, custos,

receitas e resultados. Ele não se preocupava com o todo existente. O que

interessava era verificar o que uma determinada ampliação em um determi-

nado empreendimento significava. Hoje, análise marginal é um insumo dos

mais modernos e utilizada por quase todos os projetistas. As pessoas estão

percebendo que é importante trabalhar com conceitos de impacto econômi-

co. E o Mario Henrique já usava esse método há 40 anos.

Ele foi uma das pessoas com maior capacidade de trabalho que já conheci.

Puxava o revólver a mil por hora. Um bom projetista, de primeira linha, era

capaz de redigir seis a oito páginas por dia. Ele tinha uma média sustentada

de 15 a 20 páginas por dia. 

Mario dormia de cinco a seis horas por noite e esse tempo lhe bastava

bem. Não tinha insônia. E, talvez, sua mais notável característica é que, além

ele 27. Éramos dois galalaus. E era uma pelada animada. Lembro-me de que

uma vez nós estávamos jogando, passei a bola para o Mario Henrique, ele

cabeceou e nisso abriu-se a porta. Era o Lucas Lopes (ministro da Fazenda no

Governo JK) e a bola bateu no meio do peito dele. Foi aquele silêncio.

Há um outro episódio que mostra bem o seu senso de humor. Inventamos

uma língua que chamávamos de prussiano do sul. O idioma não passava de um

aglomerado de sons germânicos sem significado. Quando entrávamos no ele-

vador, os dois com voz muito grossa e alta, falando esse nosso dialeto, as pes-

soas ficavam horrorizadas. Fizemos isso durante meses. Divertíamo-nos muito

vendo as pessoas arregalando os olhos. Um dia, ele chegou para mim e disse:

— LF, eu estou muito preocupado com esse nosso dialeto, o prussiano do sul.

E se alguém entender a nossa língua? Já pensou se tem alguém mais louco ainda?

Ele bebia café compulsivamente, o dia inteiro. Fumava muito e minha

impressão era de que não tragava, era um soprador de fumaça. Seu apelido

era dragão. Não tinha vaidade com seu corpo. Mas era vaidoso intectual-

mente, e muito. Ele sabia que era brutalmente competente.

Mario Henrique fez parte de uma geração do Santo Inácio que passou

pelas mãos de três professores excepcionais: Jacques Chambriard, de

matemática, Pierre Henri Lucie, de geometria, ambos franceses, e Luiz Paulo

Maia, de física. Eram talentosos e tornaram a matemática, a geometria e a

física uma deliciosa diversão para toda uma geração do Santo Inácio. Além

disso, mostraram que não há possibilidade de se acumular conhecimentos

sem muito estudo. Esses sujeitos moldaram centenas, milhares de alunos. 

Mario já vinha de uma família muito culta e trazia uma grande

bagagem cultural. Seu avô paterno foi presidente da Bolsa do Rio por volta

de 1915 e o avô materno foi catedrático da Escola de Medicina. A família

do Simonsen era intelectualmente importante, no Rio de Janeiro, desde

1910-1915. O ministro Eugênio Gudin era primo do pai dele. E desde cedo

Mario conviveu com Gudin. Eram primos que se gostavam. Tanto que ele

o chamava de Eugênio. 

... 
Na Consultec, ele participou de uns 70 a 80 projetos. Eu fiz um estudo

chamado "Simonsen, os fundamentos do Project Finance", onde menciono
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A minha impressão é a de que o Mario dividia o mundo em duas grandes

fatias. Em uma, estavam as pessoas de quem ele gostava, a quem ele dava o

prazer do seu convívio, da sua intimidade. Com o primeiro grupo, ele sem-

pre foi extremamente suave, bonachão e divertido. Com os outros, ele era

absolutamente formal, era um lorde inglês, simpático, agradável, educado,

mas muito formal.

...
Em 1966, fui cuidar da Legião Brasileira de Assistência (LBA), onde fiquei

até 1969. Nessa época, o Mario assumiu a presidência do Mobral. Ele

começou a desenvolver projetos em escala imensa, para milhões de analfa-

betos. Foi quando percebeu que poderia desenvolver projetos de massa, desde

que definisse bem o custo padrão.

Uma das grandes características do Mario é que ele nunca teve medo da

criatividade. Desde que definido um determinado custo de alfabetização por

aluno, dava total criatividade às pessoas que trabalhavam com ele. Não havia

um processo ditatorial. Ele definia um assoalho mínimo e, acima desse mí -

nimo, dava total liberdade à criatividade. 

Na hora em que se desentendeu com o Delfim e o Figueiredo e foi embo-

ra, ele me falou:

— LF, agora a nossa solução dos pobres vai ser adiada por alguns anos.

Mario era uma pessoa muito ligada à área social e tinha um projeto sério

para o Brasil. Mas uma coisa que ele nunca abriu mão foi de sua lógica, que

junto com sua ética, seus valores, formavam uma amálgama indestrutível. A

propósito, é muito interessante uma frase de sua autoria:

— LF, a vida de projetista é complicada. É um Vietnã. Você está sempre

no front. Para sobreviver, tem de ser brutalmente competente. Se não for, vem

um bambu envenenado, uma bomba, uma cilada, e você morre. É importante

que você volte desse Vietnã com vida. Mas sem cometer crimes de guerra. É

importante fazer o bom combate.

Mario adorava o Golbery, um sujeito muito inteligente, lido, culto, afir-

mativo, corajoso. Eu tenho a impressão de que ele sempre nutriu o desejo de

ter uma grande parceria intelectual com o Golbery, que era o chefe da Casa

Civil, quando o Mario foi para o Ministério do Planejamento. O curioso é

de ser brutalmente inteligente, tinha uma memória sobrenatural. Ele se lem-

brava de problemas de vestibular, de 30, 40 anos atrás.

...
Quando veio o Movimento de 1964, o Roberto Campos foi para o

Ministério do Planejamento. Paralelamente montou um escritório que

funcionava como um braço do ministério. Foi esse escritório que fez o

Plano de Ação Econômica de Governo (Paeg). Mario escreveu grande parte

desse plano. Foi naquele ambiente que ele ampliou sua perspectiva dos

projetos para uma visão mais macro. Ele tinha 29 anos e era um dos prin-

cipais redatores.

Nesse início dos anos 60, estava começando sua grande parceria com o Júlio

Bozano. Já era um consultor realizado, tinha a agenda cheíssima. E tinha recu-

sado cargos importantes no governo. Ele morava na rua Prudente de Moraes e

ainda não tinha telefone em casa. Lembro que uma vez, em 1964, eu morava na

rua Gomes Carneiro e atendi a um telefonema para o Mario e acabei ouvindo-

o recusar um cargo de administração de política monetária no governo.

Um indicador de importância de uma pessoa é o número de convites que

ela tem para almoço. Ele tinha nessa época um coeficiente de utilização de

almoço quase total. De 20 dias, ele já tinha 16 ou 17 almoços agendados.

Nós almoçávamos sempre num restaurante na rua Visconde de Inhaúma,

chamado de São Francisco, o São Chico. O prato que ele mais gostava era

uma brochete de rim com bacon, acompanhada de uma batata gordinha. De

sobremesa, adorava um creme de abacate batido com sorvete de creme.

Eu conheci o Delfim Netto e o Reis Velloso almoçando com o Mario

no São Chico. Eles tinham uma relação igual a que existe, em qualquer

país do mundo, entre pessoas poderosas e influentes no processo de for-

mulação da política econômica. As pessoas têm pontos de vista diferentes

e brigam por isso.

Mario sempre foi uma pessoa muito honesta. Ele podia discordar do

Delfim ou do Velloso, mas sabia onde eles eram mais competentes. A vida dele

não era um Fla-Flu, não era uma torcida. Ele podia discordar das pessoas, mas

tinha pleno discernimento da sua importância em determinadas funções. E

não gostava de briga, de disputa, não era do temperamento dele.



que a grande decepção dele no governo foi com o Golbery. Talvez seja me lhor

dizer surpresa do que decepção. Ele nunca imaginou que o Golbery não

tivesse força no governo Figueiredo para impedir a política de expansão

inflacionária. Teve uma tristeza imensa quando viu que o Brasil estava jogan-

do uma enorme oportunidade fora. 

O gabinete do Golbery era acolhedor, apesar do ambiente pesado. A sen-

sação quando se entra no Palácio do Planalto é massacrante; a sensação do

poder é brutal. Quando entrávamos na sala do Golbery, a sensação era mais

brutal ainda. Havia ministros às carradas. Eram oito, nove, dez ministros por

metro quadrado. Um dia, eu estava aguardando para falar com o Golbery e

fui anunciado como o "ministro Luiz Fernando da Silva Pinto". Eu disse:

— Mas eu não sou ministro.

E o secretário me disse:

— Aqui, o esquisito é não ser ministro.

Contei depois essa história para o Mario, que riu muito. Depois disso,

ficou um tempo me chamando de ministro. Nessa época, já não falávamos

mais o dialeto prussiano do sul. Nunca mais falamos.

L U I Z F E R N A N D O D A S I LV A P I N T O É S Ó C I O D A

C O N S U LT E C E E X - P R E S I D E N T E D A L E G I Ã O

B R A S I L E I R A D E A S S I S T Ê N C I A I  D E P O I M E N T O I
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uando fui ver o resultado do vestibular na Escola Nacional de Engenharia,

da então Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de

Janeiro (UFRJ), tive uma grande surpresa. De quase mil candidatos, constavam

na lista cerca de 100 aprovados. Fiquei em segundo lugar e, na minha frente, fi -

gurava um tal de Mario Henrique Simonsen.

— Quero saber quem é esse camarada que me roubou o primeiro lugar do

vestibular — disse eu para um amigo que estava ao meu lado.

Ouvindo a nossa conversa, um garoto comprido, de olhos claros, louro, deu

uma gargalhada:

— Sou eu.

A partir daquele dia, ficamos amigos para sempre. Realmente, foi uma

honra ter perdido o primeiro lugar no vestibular para uma pessoa da

grandeza do Mario Henrique. Para ser ter uma idéia, os dez primeiros colo-

cados, do segundo ao décimo, tiveram média final toda embolada entre

8,55, que foi a minha, e 8. E o Mario Henrique chegou em primeiro com

9,8. Tirou 10 em todas as provas, com exceção de um teste oral de química.

U M A L U N O Q U E E N S I N A V A A O S M E S T R E S

H E N R I Q U E F L A N Z E R

O professor não gostou da resposta, embora estivesse correta. Assim, ficou

com 9 em vez de 10.

No Colégio Santo Inácio, sempre foi o primeiro da turma. E na Escola de

Engenharia já sabia toda a matéria das disciplinas de matemática e outras ciên-

cias exatas até o quarto ano. Às vezes, ficávamos no corredor assistindo, do lado

de fora, a uma aula de cálculo avançado.

— Está vendo este problema que o professor pôs na pedra? Daqui a meia

hora, ele vai chegar à conclusão de que x é igual a dois — dizia Mario.

Acertava na mosca. O professor desenvolvia todas as demonstrações e

equações e meia hora depois chegava ao resultado antecipado.

No último ano de faculdade, foi criado o curso de Engenharia Econômica,

por iniciativa dos professores César Cantanhede e Jorge Kafuri. Fomos os

primeiros participantes. A idéia era dar aos formandos em engenharia noções

de economia e de administração de empresas. Entre os professores do curso,

destacava-se Antônio Dias Leite. Os mestres, quando notavam a presença de

Mario Henrique sentado na cadeira de aluno, afirmavam: "Professor, o senhor é

que deveria estar aqui no meu lugar." 

Roberto Campos, que na época era um dos economistas mais consagrados no

Brasil e estava à frente do então Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

(BNDE), apontava Mario Henrique como o maior economista brasileiro. Isso, aos

22 anos, e concluindo o curso de engenharia. Sempre se interessou muito pela

matemática, por ciências exatas, e enveredou desde logo pela área de economia.

Era um autodidata. Nunca fez um curso de pós-graduação ou estudou no exterior.

Também jamais freqüentou a Fundação Getulio Vargas como aluno. Passou logo

a ser o diretor dos cursos de pós-graduação da instituição.

...
Tinha uma grande capacidade de trabalho. Era capaz de ficar acordado até

altas horas da madrugada e, no dia seguinte, estava inteiro. A nossa formatura

foi em 1957, e durante cinco anos trabalhamos juntos na Consultec. Saíamos

para almoçar com freqüência. Era superlativo em tudo o que fazia. Não só na

inteligência. O restaurante escolhido ficava na Mesbla, no Passeio Público. O

almoço era antecedido por dois ou três aperitivos. Bebíamos vinho ou cerveja.

E nós saíamos de lá, em pleno verão, suando em bicas, andando a pé pela

Q



Anos mais tarde, Mario comentou, em tom de brincadeira:

— Você se lembra de quando a gente chegava do almoço, o Júlio havia tele-

fonado, e deixado recado para eu ligar? Era ele quem me procurava. Agora, é o

contrário. Quando eu quero falar com ele, tenho que pedir audiência.

Simonsen não tinha uma atuação executiva na financeira, que mais tarde se

tornou banco, mas naturalmente era um conselheiro que Júlio não poderia ter

conseguido melhor no mercado financeiro.

...
Durante três anos, de 1971 a 1974, fui secretário-executivo do Ministério do

Planejamento. Por intermédio dele, fui apresentado a Reis Velloso, seu ex-aluno na

Fundação Getulio Vargas (FGV), que passou a ministro do Planejamento. Nessa

época, Mario Henrique era uma espécie de conselheiro informal do governo

(Médici). Simonsen assumiu o Ministério da Fazenda, e eu saí do governo. Ele até

me convidou para continuar, mas eu disse que preferia voltar ao setor privado.

Costumávamos nos encontrar em Teresópolis, onde tínhamos casa. Ele sem-

pre dominava a conversa. Além de ser muito engraçado e divertido, tinha uma

memória prodigiosa. O papo entrava pela madrugada, invariavelmente sobre

recordações de nossa juventude. Lá pelas tantas, ele se animava e subia numa

tree house (casa de árvore), uma casa de Tarzan que havia por lá, e dava uma

canja de barítono. A cena é inesquecível. 

H E N R I Q U E F L A N Z E R É D I R E T O R D A S E R R A D O

C A B R A L A G R O - I N D Ú S T R I A E E X - S E C R E T Á R I O -

G E R A L D O M I N I S T É R I O D O P L A N E J A M E N T O

DURANTE A GESTÃO DO PRES IDENTE GARRASTAZU

M É D I C I I  D E P O I M E N T O I

avenida Rio Branco até o escritório da Consultec. Quando chegava lá, tirava o

paletó, pegava um bloco amarelo pautado e escrevia 10, 20 laudas sem tirar a

caneta do bloco. Escrevia de bate-pronto, sem rasurar ou conferir o texto. Ao

concluir o trabalho, chamava a secretária:

— Bate à máquina e manda para o Jornal do Brasil. 

No dia seguinte, aquele texto era o editorial do jornal sobre os assuntos mais

transcendentais da economia e da atualidade, com uma clareza, com um

raciocínio cristalino.

Naquela época, fins dos anos 50, não tínhamos a pretensão de usar o títu-

lo de economista. Mas os economistas, na ocasião uma carreira em formação

no Brasil, temiam que o curso de Engenharia Econômica pudesse funcionar

como um competidor importante no mercado de trabalho incipiente. Até

mesmo porque os estudantes de engenharia tinham uma formação

matemática sólida. Começou, então, uma campanha para exigir o diploma.

Dois anos depois da nossa formatura, eu, Mario Henrique e uns dez amigos

fizemos um curso em uma faculdade que não exigia presença nas aulas.

Fizemos as provas regulares e obtivemos o diploma. Passamos com louvor e

tiramos a carteirinha de economista. Não era uma exigência, mas foi uma

reação até jocosa a essa pressão burocrática dos estudantes de economia, que

queriam impedir o nosso aperfeiçoamento profissional. É a mesma coisa que

impedir que um médico faça um curso de engenharia legal para aumentar

seus conhecimentos sobre segurança do trabalho.

...
Durante os anos 50, na escola, o Mario conheceu o Júlio Bozano, ali com 19

ou 20 anos. Na época da Consultec, Júlio estava começando sua carreira de ban-

queiro, administrando uma financeira pequena, que tinha iniciado com o seu

pai. Teve a visão de convidar Mario Henrique para participar do negócio e

emprestar o nome à razão social da empresa — Bozano, Simonsen. Eu presen-

ciei o nascimento dessa associação. Mario continuava na Consultec, porque a

financeira dava os primeiros passos. Muitas vezes, Júlio telefonava para lá, soli -

citando esclarecimentos sobre uma determinada fórmula financeira para aplicar

em um esquema de financiamento ou crédito ao consumidor. E o Mario dava

uma orientação segura.
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inha caminhada na vida com Mario Henrique Simonsen começa quando

ele era estudante, na Escola de Engenharia da atual Universidade

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Fomos contemporâneos na faculdade, mas

ele era dois anos adiantado. Nessa época, não éramos próximos. Mas todos o

conheciam e o admiravam, porque era um estudante brilhante. E muito boa-

praça. Quem não o conhecesse nem poderia imaginar que era um gênio. Ele

mesmo não fazia nenhuma questão de demonstrar isso. Nem precisava.

Descobria-se rapidamente.

Já no fim da faculdade, foi criada na Escola de Engenharia a especializa-

ção em Engenharia Econômica, por iniciativa do Mario. Ele ajudou, inclu-

sive, a estruturar o curso. Acho que teve a idéia porque descobriu que não

gostava muito de engenharia. Nesse ponto, eu era exatamente como ele.

Graças a esse curso conseguimos derivar da formação original e seguir por

um caminho mais humanístico.

Posteriormente, se formou também em economia, em uma escola na qual

ele sabia mais do que todos os professores. Foi nessa época, na década de
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base nesse trabalho, falou com Roberto Campos que eu poderia mudar a

forma como a educação estava sendo tratada no país. Essa sempre foi, aliás,

uma de suas preocupações. Eu fui, então, dirigir a parte social do Ipea.

Mario fez vários trabalhos para o Ipea, ao mesmo tempo em que continua-

va na Consultec e na Fundação Getulio Vargas (FGV), assessorava a

presidência da Confederação Nacional da Indústria (CNI), além de ter várias

outras atividades.

Quase todos os trabalhos macroeconômicos do Ipea, propondo um mo -

delo de desenvolvimento brasileiro, foram de sua autoria. O Plano de Ação

Econômica do Governo (Paeg) foi o primeiro plano, de curto prazo, do qual

participou. Depois veio o Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e

Social, e ele seguiu fazendo toda a parte macroeconômica. Mas este plano

acabou nunca sendo executado, porque só foi concluído por Roberto

Campos, no fim do governo Castello Branco. E o então ministro do Exército,

Costa e Silva, detestava Roberto Campos. Castello Branco perdeu o poder

enquanto era presidente. Eu me lembro que, no Ministério do Planejamento,

quando foi editado um dos atos institucionais, Roberto Campos, que estava

em Washington, telefonava sempre, perguntando se ainda era ministro. 

...
O Ipea tinha um time de futebol e o Mario participava da equipe.

Recordo-me de uma história engraçada. Um dia, combinamos um jogo na

Escola Técnica Federal, em frente ao Maracanã, onde havia um campo de

futebol no local onde hoje é o pátio. E o time da Escola Técnica era espeta -

cular. O Zózimo, que foi da seleção brasileira, e o Barbatana (ex-jogador do

Bangu) eram do time da escola. Nesse dia, peguei meu Fusca e fui buscar

Mario e Carlos Alberto de Almeida Neto, o Bebeto, (futuro chefe de gabinete

dele no Ministério da Fazenda) em casa. Quando passamos na rua Farani,

veio uma pedra rolando e parou embaixo do meu carro. Estavam consertan-

do uma casa que seria um escritório eleitoral e um trator bateu no muro da

casa, deslocando a pedra do alto de uma pilastra. Meu carro ficou montado

na pedra. Nós tivemos que tirar o carro na força e conseguimos chegar ao

jogo em cima da hora. Chegando lá, Mario não tinha chuteiras e jogou com

um sapato tipo "tanque colegial", marrom. Era sábado de manhã e a garota-
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1960, que eu realmente o conheci, pois fui ser seu estagiário na Consultec. Lá

havia um grupo ilustre: Roberto Campos, Lucas Lopes, Jorge Oscar de Mello

Flôres, José Luiz Bulhões Pedreira, Mário da Silva Pinto — que era o princi-

pal executivo. Um timaço!

Um dos projetos de que participei, feito por Mario, nesse período, foi o da

criação da primeira companhia de crédito, financiamento e investimento

para automóveis, encomendado pela Willys Overland. Ele também fez o pro-

jeto de expansão do porto de Santos, em um contrato com a empresa Docas

de Santos, que na época pertencia à família Paula Machado. Uma das coisas

mais difíceis de se calcular num porto é qual deve ser a sua extensão — a

costa do cais — para receber a demanda prevista. Isso era geralmente um tra-

balho que consumia muito tempo de vários técnicos. Mario, em um dia, com

uma fórmula que criou, saiu com o tamanho em metros lineares que o pro-

jeto da Docas de Santos devia ter. Antes de ser economista e engenheiro, era

um matemático. Talvez tenha sido um dos dez maiores do Brasil. Ele traba -

lhava para o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa). 

Era também um sujeito muito gozado. Nós nos divertíamos um bocado.

Geralmente, almoçávamos na própria Consultec e eram duas horas falando

besteiras. Mario adorava isso. Ele chegou a inventar três palavrões: caboféti-

co, bacorra e furidol. Eu perguntei o que significavam e ele respondeu:

— Palavrão não significa nada. É um palavrão, algo horroroso. Quando

eu disser isso, você trema!

Ele adorava criar palavras. No primeiro filho, o Ricardo, ele botou logo o

apelido de "Pandolfo". Na época, ele morava em um prédio de poucos

andares, em cima de uma farmácia, na Prudente de Moraes, em Ipanema. Era

um apartamento pequeno. Às vezes, a gente chegava lá e estavam as fraldas

do Ricardo estendidas na sala, as fraldas do "Pandolfo".

...
Em 1964, houve a Revolução, e Mario começou a fazer muitos trabalhos

para um órgão que Roberto Campos criou: o Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada (Ipea). Eu acabei indo para lá por indicação dele. Havia

feito um trabalho intitulado "Educação e o desenvolvimento econômico no

Brasil", na Consultec, a pedido da Universidade de Harvard. Mario, com
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Logo que o Mobral foi criado, havia um presidente nato, o Jorge

Boaventura, que era o diretor do Departamento Nacional de Educação, um

órgão do Ministério da Educação responsável pela alfabetização de adultos.

Acontece que nada andou no governo Costa e Silva. O Mobral era meramente

escritural, quase simbólico. O primeiro presidente de fato do Mobral foi

Mario Henrique. Quando entrou o presidente Médici, Jarbas Passarinho foi

feito ministro da Educação. E resolveu convidar um grande nome para o

Mobral, alguém que tivesse prestígio na iniciativa privada, e escolheu o

Mario. Foi com sua entrada, em 1970, que o Mobral começou realmente a

funcionar. Nesse mesmo ano, teve início a Loteria Esportiva. E ela foi um

sucesso estrondoso, que ninguém esperava. 

Mario sempre teve uma enorme preocupação com a educação. Sabia que

nela reside o futuro de qualquer país. E tinha idéias fantásticas. Ele começou

a utilizar o modelo dos cartões de loteria para controlar as classes do Mobral.

Todos os professores foram treinados para usar aqueles cartões cheios de fu -

rinhos, registrando ali informações sobre o tamanho das classes, o nível dos

alunos etc. Passamos a processar as informações de forma ultra-rápida, em

um sistema totalmente novo.

Logo no princípio, ele imediatamente intuiu que um movimento como o

Mobral devia ser dirigido pela comunidade. Nós tínhamos comissões do

Mobral em todos os municípios, com um presidente, uma pessoa encarrega-

da da parte financeira, outra da parte pedagógica. Isso fazia com que, em cada

município, o Mobral tivesse uma individualidade. Essa foi uma idéia dele

Mario, de ser uma gestão da comunidade com base no município. O sujeito

lá do interior dizia que era o presidente do Mobral, pois ali tinha um poder

quase absoluto. Ele apenas recebia uma cartilha, que escolhia entre as quatro

que existiam, e alguns livros complementares. E recebia o dinheiro, por aluno

atendido, apenas para pagar aos alfabetizadores. Não tinha dinheiro para

mais nada. As outras pessoas trabalhavam como voluntários, de graça. E foi

um grande sucesso. No auge, chegaram a ser alfabetizadas cerca de 3 milhões

de pessoas por ano no período 1973-1974.

O método escolhido foi o da "palavração". Partia-se de uma palavra, que

era apresentada ao aluno, e a partir daí se fazia a alfabetização. Utilizávamos
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da que estava saindo da aula parou para ver o jogo. Quando viram o Mario,

branco pra burro, com aquele sapato marrom, começaram uma torcida bru-

tal por ele. Não imaginavam que aquele beque, dando bicos de sapato na

bola, seria, no futuro, o ministro da Fazenda. O pior é que, quando saímos

dali, cometi o erro de dar queixa contra o escritório eleitoral que tinha

arrebentado o meu carro. Fomos os três para a delegacia. E lá o delegado cis-

mou que nós é que tínhamos derrubado o muro da casa e queria nos pren-

der. Só depois de explicarmos, exaustivamente, que a pedra tinha rolado na

nossa frente é que acabou ficando tudo bem.

...
Nós nos encontrávamos muito em Teresópolis. Mario adorava ir para lá e

alugou uma casa, pois sentia muito calor no verão do Rio. Lembro-me de

chegar a Teresópolis e ver no quintal uma pilha de latas de água Cristal, que

ele gostava. Ele ia bebendo e jogava no chão. No fim, havia uma montanha de

latas. Tudo o que ele fazia, era sempre abundante. Era aos turbilhões.

Fumava um cigarro atrás do outro. Ele fumou anos aquele cigarro

Lincoln, sem filtro, que a Souza Cruz deixou de fabricar. Mas, durante algum

tempo, continuou fazendo apenas para ele. Era o mesmo cigarro, mas o maço

vinha sem o rótulo. Mario fazia parte do Conselho de Administração da

Souza Cruz, e fizeram essa delicadeza.

Em 1968, o governo Costa e Silva decidiu criar um movimento de alfa-

betização nacional. Era um projeto prioritário, tanto que se criou um grupo

de trabalho, com representantes de todos os ministérios, para definir quais

seriam as fontes de receita para esse movimento, que acabou se chamando

Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral). Eu era o representante do

Ministério do Planejamento e fui feito coordenador desse grupo. Foi nesse

ambiente que se gerou a idéia da Loteria Esportiva como fonte de financia-

mento para a educação. Já existia a idéia da loteria e o João Havelange estava

trabalhando intensamente nisso. Nós o procuramos e acertamos que um

pedaço seria para a educação. Muito hábil politicamente, o Havelange propôs

que 40% iriam para a Legião Brasileira de Assistência (LBA), porque dona

Yolanda, mulher do presidente da República, ficara bastante interessada no

assunto. E realmente deu certo.



balhos sobre educação. O Espotorno tocava bem o Mobral, mas não era um

especialista. Acho que isso contribuiu para que fosse feita a troca. O que

Mario nunca aceitou foi pressão política dos órgãos repressivos. No Mobral,

existiam pessoas dos mais diversos matizes ideológicos. Basta dizer que o

Sérgio Arouca (médico e político do PPS), que pensava politicamente a 180

graus de diferença do regime da época, foi consultor durante muito tempo.

O próprio Passarinho exigiu que nós mandássemos embora a Andréa

Mandim, que era nossa gerente pedagógica, porque a filha dela, Ana Maria

Mandim, era guerrilheira. O marido da Andréa, o general Mandim, tinha

sido cassado apenas por ser lacerdista. O Passarinho exigiu, mas a Andréa

nunca foi demitida.

Mario ficou no Mobral de 8 de setembro de 1970, Dia Mundial da

Alfabetização e da sua criação, até 14 de março de 1974, um dia antes de

assumir o Ministério da Fazenda. Eu acompanhei muito essa transição. Havia

uma grande guerra contra ele nos bastidores. Ele chegou a ser seguido várias

vezes, acho que por agentes do Serviço Nacional de Informações (SNI). Não

é difícil imaginar a luta pelo cargo de ministro da Fazenda, onde os interes -

ses financeiros de todo o governo desembocam. Mas o Mario teve excelentes

apoios. A favor, havia principalmente o general Golbery do Couto e Silva e

uma grande parte dos meios acadêmicos e da imprensa. Um dos adeptos da

sua candidatura foi o Moacir Padilha, que era um dos expoentes de O Globo.

Contra o Mario, havia todos os extremistas, porque extremistas de esquerda

ou de direita são exatamente a mesma coisa. A imagem que se aplica a esse

posicionamento das pessoas é a imagem da ferradura. Os extremos estão

muito mais próximos entre si do que o grande núcleo. Então, havia esse jogo

sujo. Ele foi seguido, até como forma de intimidação. Mas ele não sentia

medo. Achava gozadíssimo e ainda contava para todo o mundo. Levava na

brincadeira. Eu dizia: "Mas isso é uma coisa muito séria. É um atentado à

liberdade individual."

...
Quando se tornou ministro da Fazenda, ele me indicou para ser o presi-

dente do Mobral. Lá, sentiram muito a falta dele. Todo o mundo tinha acesso

ao Mario, as pessoas mais simples, mais modestas. Lembro-me de uma

palavras de compreensão comum em todo o território nacional. Por exem-

plo: "tijolo". Em todo lugar, tijolo é tijolo. Esta palavra era explorada

tematicamente pelo alfabetizador. O tijolo, por exemplo, levava a outras

palavras, como casa, lar, prédio etc. Mario escolheu esse método num bate-

bola ou pingue-pongue, num jogo de mão e contramão com as editoras e

os especialistas.

No início, o dinheiro da loteria era suficiente, mas depois tivemos que

correr atrás dos recursos. O João Paulo dos Reis Velloso, que era ministro do

Planejamento, espertamente, conseguiu que o governo criasse um fundo — o

Fundo de Assistência Social (FAS) — e abocanhou 30% do dinheiro da lote-

ria. Para compensar a perda de recursos, conseguimos a aprovação de uma lei

que permitia às empresas pagarem menos Imposto de Renda se investissem

no Mobral. Mario se empenhou muito na obtenção de recursos para o

Mobral. Visitou várias empresas, fez campanhas e obteve uma adesão enorme

do empresariado. Com seu jeito de sempre fazer do limão uma limonada,

extraindo o melhor das situações mais difíceis, dizia que a medida do Velloso

acabou nos beneficiando. Isso porque a nova receita nos liberava da burocra-

cia, que acabava impedindo a máquina de ser eficiente. Com o dinheiro das

empresas, tínhamos mais liberdade. 

...
Além das pressões pelo dinheiro, vivíamos no Mobral também a pressão

dos órgãos repressivos. Mas, ele nunca aceitou demitir ninguém por questões

ideológicas. A única vez que acabou demitindo um colaborador foi quando o

padre Filipe Espotorno, que foi o secretário executivo do Mobral antes de

mim, entrou em choque com dona Ruth, mulher do ministro Jarbas

Passarinho. Alguém disse ao Passarinho que o Espotorno tinha chamado a

dona Ruth de chata. Ele ficou aborrecidíssimo e começou a mover uma

grande perseguição ao padre. Um dia, chegou na minha frente e disse ao

Mario com aquele seu tom de bravata: "Mario, se você é meu amigo, por

favor, demita esse sujeito, porque eu não agüento mais olhar para ele.

Qualquer dia, eu vou agredi-lo!"

Ele tanto fez que o Mario acabou tirando o Espotorno. Por coincidência,

eu estava saindo do Ipea, brigado com o Velloso, e já tinha feito vários tra-
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história pitoresca. O Geraldão, que cuidava do estacionamento, o adorava. O

Geraldão era um sujeito de um metro e noventa e cento e tantos quilos de

músculo puro. Mario dizia que ele era nosso especialista em manobras de

peso. Tudo que era pesado, a gente chamava o Geraldão para carregar. Um dia,

logo depois que Mario saiu, Geraldão chegou para mim e disse:

— Arlindo, o professor sumiu, né? É verdade que ele agora está criando boi?

Eu me surpreendi:

— O Mario, criando boi?

— É. Disseram-me que ele foi para a fazenda.

A minha ida para a presidência do Mobral foi fruto de uma engenhosa

negociação feita por ele. Eu havia acabado de chegar da Jamaica, um dos 20 e

tantos países nos quais ajudamos a implantar modelos semelhantes ao Mobral.

Ele foi à minha casa, no Leblon, e disse que seria o ministro da Fazenda e que

o Ney Braga tinha sido escolhido como ministro da Educação. Informou-me,

então, que já tinha acertado tudo para que o Mobral fosse trocado pela Caixa

Econômica. Mario ia deixar o Karlos Rischbieter ser o presidente da Caixa e,

como contrapartida, eu seria o presidente do Mobral. Falei para ele: "Mario, é

só você que troca dinheiro por analfabeto."

Era uma figura transparente. Se houvesse uma República de homens ideais,

sérios, competentes, ele seria um ótimo ministro. Não digo que ele fracassou,

muito pelo contrário. Mas, se a política fosse diferente, se as vaidades humanas

não fossem tão preponderantes, ele teria sido um ministro excepcional.

AR L I N DO CORR E A É E X - P R E S I D E N T E DO MOV I -
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mente de matemática, mas de coisas gerais da vida, como arte, música,

cinema e atividades sociais. 

Em determinada época, assistimos a óperas e concertos no Municipal. Ele

conhecia a fundo música clássica. Era comum, em nossas reuniões, cantar

uma ária de ópera. Sabia óperas italianas inteiras e era capaz de decorar óperas

em russo, mesmo sem dominar o idioma. Havia um colega nosso, chamado

Nicolau, que conhecia todos os meandros do Municipal e, devido aos seus

acessos, conseguíamos sempre entrar sem pagar. Tínhamos uma técnica. O

porteiro nos deixava passar e ir direto para o balcão nobre. Quando apagava a

luz, víamos onde estavam os lugares vagos. No Municipal, era proibido entrar

depois que a luz era apagada. Então, sabíamos que aqueles assentos estavam

vazios e corríamos para lá. À saída, dávamos uma gorjeta para o indivíduo que

cuidava do salão e para o porteiro. Era mais pela farra do que por economia.

Certa ocasião, chegamos a ocupar o camarote do presidente da Câmara dos

Vereadores apenas para assistir a um espetáculo de balé.

Simonsen costumava trabalhar em casa, ouvindo música no mais alto vol-

ume. Há até um fato curioso. Assim que se casou com Iluska, foi morar no

início da rua Prudente de Moraes, onde esta conflui com a rua Gomes

Carneiro. Éramos vizinhos. Ele tinha um apartamento pequeno. Logo depois

do nascimento do seu filho Ricardo, pôs uma ópera para lhe estimular o

gosto musical. Segundo ele, Ricardo acostumou-se tanto com as óperas que

conhecia certas letras do alfabeto a partir de determinado disco que tinha

aquela letra na capa.

Seu pai chamava-se também Mario e era dono de hábitos refinados, o que

ajudou na criação do filho. Era empresário. O pai da mãe dele era médico,

doutor Henrique Roxo, professor da Faculdade de Medicina.

Mario manteve uma postura realista mesmo ao descobrir o câncer.

Descreveu-me, no maior detalhe, com curiosidade até científica, como é que

tinha sido a aplicação precisa de radiação em um tumor no cérebro. Tudo foi

feito por um aparelho controlado a partir de Houston (EUA), ligado por

satélite. Achava aquilo extraordinário. Isso demonstra como era interessado

nessas coisas de ciência e tecnologia, mesmo em uma situação incrível como

essa, tratando-se de um tumor no cérebro.
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ario Henrique foi um matemático nato, com capacidade para resolver

problemas complexos de forma elegante e eficiente. Quando entrou para

a Escola Nacional de Engenharia, tinha um domínio do assunto muito acima

da média da turma. O catedrático de mecânica teórica era o Maurício Peixoto,

com quem trabalhamos juntos durante longo período. Esse conhecimento

matemático ajudou-o muito na compreensão dos problemas da economia.

Durante dois anos, cursamos seminários nas manhãs e tardes de sába-

dos. Nos intervalos, almoçávamos juntos, o que era muito divertido, pois

ele era um excelente garfo. Íamos muito à Colombo e também a um restau-

rante na rua Miguel Couto, no Centro da cidade. A nossa turma, da qual

faziam parte o Ceará (Djairo Guedes Figueiredo, professor da

Universidade Estadual de Campinas), Eliana Henriques de Brito (aposen-

tada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro) e Alberto Azevedo (pro-

fessor da Universidade de Brasília), freqüentava cinemas e espetáculos de

música. Como monitores, dávamos provas aos outros alunos e, às vezes,

saíamos para tomar um chope. Fora da aula, não falávamos exagerada-

L I N D O L P H O C A R V A L H O D I A S
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Mario Henrique previu e não aquela diatribe pessimista. Ele não era um

otimista, e sim um realista.

Era uma pessoa desengonçada. Lá na Escola de Engenharia, durante os

nossos seminários, ele ia ao quadro-negro e fazia uma trapalhada danada

com o cigarro. Pegava o giz, misturava com o cigarro, pegava o cigarro, suja-

va o terno com pó de giz. Certa vez, quase pusemos fogo na escola. Mario

Henrique, um fumante inveterado, deixava o cinzeiro cheio de pontas de ci -

garro. Um dia peguei o cinzeiro cheio de cinzas do Mario e joguei-o na cesta

de lixo, que ficava ao lado de um armário de madeira, e fomos jantar. Quando

voltamos, sentamos em um banco de pedra, eu, ele e Djairo, e de repente

ouvimos um sujeito gritando: "Olha o fogo!"

Eu olhei e era o nosso gabinete, iluminado. Saímos disparado para apa-

gar. Pegou fogo na cesta, na divisória de madeira e no armário, onde estavam

as provas parciais dos alunos. Quando chegamos, já tinha fogo na altura do

teto. A cesta de lixo ficou totalmente destruída. Tinha muita labareda, mas,

como estava no início e tínhamos uma talha de água em nossa sala, con-

seguimos apagar. Quando os bombeiros chegaram, já estava tudo apagado.

Por pouco as provas não se queimaram. 

L I N D O L P H O C A R V A L H O D I A S É E X - P R E S I D E N T E

D O C O N S E L H O N A C I O N A L D E D E S E N V O LV I M E N T O

C I E N T Í F I C O E T E C N O L Ó G I C O -  CNPq I  D E P O I M E N T O I

Uma das últimas vezes em que nos vimos foi quando recebeu do ministro

de Ciência e Tecnologia, Israel Vargas, a Ordem Nacional do Mérito

Científico. Ele já estava com o problema de saúde. Depois de vários desen-

contros de datas, finalmente acertei com ele a entrega da láurea. Vargas fez

questão de uma solenidade e combinamos que seria na sede da Fundação

Getulio Vargas (FGV), onde ele recebeu a Ordem sozinho. Foi sua última

atividade pública.

Quando foi ministro do Planejamento, o então Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) era subordinado à sua

pasta e ele convidou o Maurício Peixoto para presidente. Fiquei como vice-

presidente do CNPq. Nesse período, tivemos uma convivência muito

grande, mas foi um período curto, pois ele ficou como ministro cerca de

quatro meses, de março a agosto de 1979. Há uma história interessante

daquela época. Logo depois de empossar os ministros, o presidente

Figueiredo foi apresentado aos subordinados diretamente pelos ministros.

Na cerimônia, cada ministro, na sua vez, ficava ao lado do presidente e apre-

sentava seus subordinados. Ao lado do Mario, lá estávamos eu e Maurício

Peixoto, que é um grande matemático, talvez o maior do país. Mario

Henrique apresentou-o assim:

— Presidente, aqui está o professor Maurício Peixoto, o nosso matemáti-

co do CNPq.

— Eu também sou matemático, gosto de matemática, respondeu

Figueiredo.

— Pois é, presidente, mas esse é matemático de verdade.

...
Uma de suas grandes virtudes era a de expor com exatidão um proble-

ma. Tinha uma clareza fantástica. Um americano, Herman Khan, que dirigia

o Hudson Institute e foi autor de um livro, Brasil 2000, extremamente pes-

simista, escreveu ou disse que o Brasil seria um país atrasado sob diversos

aspectos. Usava fórmulas e funções matemáticas complicadas, para chegar a

essa conclusão. Mario logo em seguida escreveu outro livro, Brasil 2001,

explicando de uma maneira muito clara, com modelos matemáticos simples,

que aquela história não fazia sentido. E muito do que ocorreu foi o que
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vigor físico, ainda magro. Ele só foi engordar mesmo depois, no Ministério

da Fazenda, a partir dos 39 anos.

Lembro-me de uma vez em que entraram uns pivetes e assaltaram a casa

de meu avô. Eu estava no jardim da frente com meus primos. Eu já tinha 12

anos e havia outros menores. Fiquei defendendo meus primos pequenos dos

pivetes. Todos os outros maiores fugiram para dentro de casa. E os pivetes

acabaram me cortando o pulso. Mas não houve nada mais sério do que isso.

O Mario Henrique, o Luiz Henrique, meus pais e meus avós saíram atrás deles

e chamaram a polícia. Foram pegar os pivetes no fim da praia de Botafogo.

Nós sempre estivemos muito próximos, pois ele sempre freqüentava a

casa de meu avô. Recordo-me de que achamos, uma vez, em um armário no

quarto dos fundos, uma caixa cheia de medalhas que ele havia ganhado como

bom aluno no Santo Inácio. Não era uma, não eram duas, não eram três.

Eram umas quarenta, sessenta medalhas! Ele ganhou todas as medalhas de

ouro em todos os anos em que estudou lá. E nós usávamos aquilo para brin-

car de soldado. Tio Mario deixava a gente brincar à vontade.

...
Meu avô morreu em 1972 e dois anos depois Mario se tornou ministro da

Fazenda. Minha avó, entrementes, tinha saído da casa da Urca, onde morava,

na avenida Portugal, número 80, e tinha alugado um apartamento na aveni-

da Atlântica, número 2.826, apartamento 401. Ela morou lá até o fim de sua

existência, sete anos depois. E eu ia lá toda tarde. Mario Henrique aparecia,

pelo menos, uma vez a cada três meses, mesmo sendo ministro da Fazenda.

Nesse período, nosso contato foi superficial, mais à distância, porque ele

morava em Brasília. E era um homem terrivelmente ocupado. Naquela época,

o ministro da Fazenda correspondia a um cargo quase plenipotenciário. Eu

tinha talvez uns 17, 18 anos, e entrei para a Universidade Federal do Rio de

Janeiro (UFRJ), na Escola de Engenharia, onde ele também havia estudado.

Quando entrei para a faculdade, me surpreendi, porque, apesar de ele ser

ministro de um governo militar, e de, naquela época, a UFRJ estar meio escal-

dada, devido ao regime político, eu nunca tive problema nenhum com pre-

conceitos. Ao contrário, ele era muito respeitado tanto na academia quanto

pelos próprios estudantes, devido ao seu lado intelectual.

primeira lembrança do meu tio Mario Henrique que me vem à memória

é a do futebol. Ele jogava comigo e com os meus primos Armando e

André, que são os netos mais velhos, na área atrás da casa de meu avô, Mario

Simonsen, na Urca. Todo domingo, havia um almoço na casa do meu avô. E,

depois do almoço, nós ficávamos torcendo para ele descer para bater uma

bola. Quando ele descia, a brincadeira ficava interessante. No segundo andar,

na parte de trás da casa, havia um jardim de inverno, onde os adultos ficavam

conversando. Ele ficava ali, já fumando bastante, e nós íamos buscá-lo, meio

sem jeito. E ele, invariavelmente, vinha.

O jogo era mais ou menos assim: todas as crianças de um lado e ele de

outro lado. Tio Mario dava um chute fortíssimo, que obviamente nenhum

de nós conseguia pegar. O jogo ficava ainda mais interessante quando o

primo dele, Luiz Henrique, um pouco mais moço, vinha jogar também.

Essas são as primeiras lembranças, das boladas de futebol fortíssimas, que

muitas vezes pegavam em cima da gente. Eu devia ter uns seis ou sete anos,

era o ano de 1963, ou 1964. Ele tinha 29 anos. Era um homem em pleno
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dêmica, pois, mesmo não tendo feito o doutorado, Mario Henrique era

muito superior aos mais renomados economistas. 

...
Profissionalmente, tinha uma característica de que só fui ter plena com-

preensão à medida que fui ficando mais velho: é que antes de ser um econo-

mista, ele era um engenheiro de projeto muito bom. Ele tinha uma experiên-

cia de mais de dez anos na Consultec fazendo projetos. Os livros Brasil 2001

e Brasil 2002 são estritamente projetos de engenharia econômica para o país.

Esse lado da sua capacidade é pouco levado em consideração. Seu outro par-

ticularíssimo diferencial era o extraordinário talento para adaptar e melhorar

o que os outros faziam. Pegava o trabalho ou a conclusão de qualquer um e

os dissecava de uma forma mais simples e direta e aplicava de forma lógica.

Seu raciocínio lógico era algo quase sublime. 

Nossa convivência na FGV teve três momentos distintos. O primeiro foi

quando eu era aluno e ele meu professor. Nessa época, eu tirava mais proveito

do seu saber conversando com ele em outros ambientes, do que em sala de

aula. Quando estava dando aula, tio Mario acabava tendo que reduzir o nível

para acompanhar o ritmo dos outros, nivelar pela média da turma.

No segundo tempo dessa nossa convivência, eu já era professor na FGV.

Nessa fase, peguei um período de decadência da EPGE, que passou por

grande aperto financeiro. Nessa época, o modelo de contratação dos profes-

sores da EPGE era de tempo parcial. Ele era um dos poucos professores de

tempo integral. Os salários eram baixos e as pessoas tinham que procurar

remuneração fora da FGV. Ele segurou a EPGE, sozinho, durante pelo menos

dez anos. Um verdadeiro gigante. Foi um momento de êxodo, quase todo o

mundo saiu, mas ele ficou. E ficou porque, acima de tudo, era um professor.

Mario Henrique Simonsen, antes de ser ministro da Fazenda, integrante do

board do Citicorp, sócio do Banco Bozano, antes de tudo, era um grande e

obstinado professor.

...
Tivemos ainda um terceiro momento de convivência aqui na FGV, que eu

rotulo como o da "virada". Foi uma fase muito difícil, muito penosa, aliás

como todas as fases de reestruturação das organizações. Esse processo foi

Minha formação acadêmica teve muito a influência de meu tio. Além de

o Santo Inácio ser o melhor colégio do Rio, acredito que minha mãe me

colocou lá por causa da boa experiência educacional obtida por ele. Uma

das poucas diferenças em nossa trajetória acadêmica foi que, quando

chegou o fim do ginásio, ele fez o científico e eu resolvi fazer o clássico,

porque planejava estudar direito ou economia. O direito surgiu por

influência de meu pai, advogado. Mas acabei decidindo fazer engenharia,

por influência de meu tio.

Com relação à economia, eu tinha ficado mal-impressionado com o ensino

praticado, após ter assistido, ainda no Santo Inácio, à palestra de um diretor

de uma escola de economia, cujo nome prefiro omitir. O nível da palestra foi

tão baixo que saí horrorizado. O sujeito ficou discutindo uma equação de

"x menos cinco igual a zero" durante três horas. E o personagem era consi-

derado o máximo. Então, encontrei o Mario Henrique na casa de minha avó,

e ele me disse:

— Esse negócio de economia é horroroso. Vai fazer engenharia ali no

largo de São Francisco.

Depois de um ano na engenharia, eu já tinha esquecido completamente

a minha vontade de estudar economia. Por causa de outros colegas, acabei

indo para o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), ao mesmo

tempo em que cursava a Faculdade de Engenharia. Lá encontrei o

Lindolpho de Carvalho, colega do meu tio na Escola de Engenharia, que era

o diretor à época. Acabei tirando o mestrado no Impa, mas, já no fim do

curso, voltou minha curiosidade por economia e decidi fazer exame para a

Fundação Getulio Vargas (FGV). Nessa época, início de 1979, tio Mario

ainda estava no ministério e havia sido indicado para ser ministro do

Planejamento do governo Figueiredo. Mas quando eu fiz o exame, ele já

tinha saído do ministério e voltado para a FGV, a princípio como professor.

Depois, quando o Carlos Langoni – que ocupava o lugar que era dele —

saiu, ele voltou a ser o diretor da Escola de Pós-Graduação em Economia

(EPGE). Fiz todos os cursos da EPGE, inclusive o de doutorado, mas deci-

di ir para a Universidade de Princeton (EUA) para concluir minha formação.

No exterior, pude valorizar corretamente sua inteligência e formação aca -
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totalmente imaginado por ele. O incrível é que, nesse período, ele já vivia

uma certa queda de capacidade física. Mas, mesmo com os primeiros sinais

da enfermidade, teve energia para iniciar o salto. Foi a pessoa que teve a visão,

em 1990, 1991, de que nós devíamos criar os cursos de educação continuada.

Naquela época, o salário aqui era em torno de R$ 600,00. Eu dava as aulas na

EPGE e ia embora para trabalhar em consultoria e outros negócios. 

Um dia, ele me chamou e me pediu para começar a organizar os cursos

de Master Business of Administration (MBA). Seu objetivo com a ampliação

dos serviços não era só levantar financeiramente a FGV, mas obter com isso

um upgrade institucional. Pouco depois, ele virou vice-presidente da FGV e

acelerou drasticamente o processo de racionalização administrativa da

instituição. Tudo o que a Fundação é hoje foi, no início, imaginado pelo

Mario Henrique. É como se ele, lá atrás, tivesse disparado um míssil de

longo alcance.

...
Lembro-me de uma história muito engraçada, ocorrida em Nova Iorque.

Estávamos sentados em uma frisa, assistindo a uma ópera no Metropolitan, e

lá, como se sabe, não é preciso comprar a frisa inteira, compram-se só as

cadeiras. Além de mim, de minha mulher e do Mario, havia em nossa frisa

uma velhota americana, completamente desconhecida. Ele estava sentado na

frente da velhota e, de repente, ela começou a coçar-lhe as costas. Ele se virou

para trás surpreso e ela lhe perguntou:

— Do you mind?

— Not at all. You may continue. – disse de bate-pronto.

E ela continuou a coçar as costas dele, durante toda a ópera. Esse era o tio

Mario Henrique.

C A R L O S I V A N S I M O N S E N L E A L É P R E S I D E N T E

D A F U N D A Ç Ã O G E T U L I O VA R G A S I  D E P O I M E N T O I
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tas brasileiros. Nesse mesmo ano, fui para a Embaixada do Brasil em

Washington, deixando a Consultec e só retomei o contato com Simonsen – à

parte encontros ocasionais – mais tarde, durante o governo Castello Branco.

Nesse período, Simonsen prestou uma consultoria informal ao governo,

colaborando intensamente na redação de documentos fundamentais, tais

como o Plano de Ação Econômica do Governo (Paeg). Mas o apoio con-

ceitual e técnico de Simonsen já se iniciara antes mesmo do governo Castello

Branco. Durante o governo João Goulart, empresários paulistas e cariocas

haviam criado o Instituto de Pesquisa Econômica e Social (Ipes) com o obje-

tivo de formular alternativas capitalistas ao radicalismo esquerdista de

Goulart. Simonsen participou de vários trabalhos, sobretudo dos estudos

sobre política monetária e sobre a reforma habitacional (que deram origem

posteriormente ao Banco Nacional de Habitação, o BNH). As formulações

intelectuais de Simonsen para o Ipes foram muito importantes.

No governo Castello Branco, uma de suas maiores contribuições foi a fór-

mula de reajuste salarial. Essa fórmula previa o reajuste anual dos salários

pelo salário real médio dos últimos 24 meses, acrescido de um coeficiente de

produtividade e da metade da inflação programada para o ano seguinte.

Era uma solução engenhosa, que nos permitiu sair do impasse com os

sindicatos politicamente mobilizados, como ferroviários, marítimos e eletri -

citários, que tinham um poder de chantagem por serem monopólios estatais.

Suas reivindicações salariais eram muito acima da inflação, o que contribuía

para sua aceleração, ao passo que grupos menos organizados ficavam para

trás na luta salarial. Com o sistema criado por Simonsen foi possível estabe -

lecer um critério único, mais justo, para os reajustes, que levava em conside -

ração a inflação passada, o resíduo inflacionário tolerado e a produtividade.

Mais tarde, entretanto, o próprio Simonsen veio a criticar essa fórmula,

com aparente razão, porque houve uma subestimação do resíduo infla-

cionário durante o restante do governo Castello Branco e a correção só foi

efetuada depois. O que, entretanto, não se levava em conta nas críticas – de

autores americanos como Albert Fishlow – sobre a queda dos salários reais,

era que o salário monetário significava apenas uma parte da remuneração

do trabalhador. No governo Castello Branco, no qual fui ministro do

onheci Mario Henrique Simonsen em contexto pouco auspicioso. Era

um velório, o enterro do dr. Maurício Gudin, um grande médico, irmão de

Eugênio Gudin (ministro da Fazenda no governo Café Filho, 1954-1955).

Sendo um bonito homem, não tolerava o começo da velhice e, entrando em

depressão, se suicidou. Simonsen também era então um belo jovem, muito elo-

giado por Gudin como um dos novos talentos mais brilhantes que conhecia.

Somente vim a ter contato mais estreito com Simonsen bem mais tarde,

quando saí da presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico (BNDE) na gestão Kubitschek e, junto com Lucas Lopes, resolvi

criar uma consultoria que se chamava Consultec. Simonsen, bastante mais

jovem que os demais, logo se juntou a esse grupo, que incluía, entre outros,

alguns funcionários do Itamaraty, como Geraldo Hollanda Calvalcanti e

Miguel de Almeida. Isso foi em 1961. Simonsen tinha então 26 anos. Era um

engenheiro que estudara também economia e que possuía um excelente

embasamento matemático e uma notável cultura geral. O instrumental téc-

nico que já possuía com essa idade é até hoje insuperável entre os economis-
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uma poupança forçada. Mas não vingou, pois era administrativamente muito

complicada. Era quase impossível, por exemplo, chegar com montanhas de

papel às bombas de gasolina do interior.

A idéia de desencorajar o consumo do combustível era corretíssima,

tendo em vista a mudança na situação mundial e a crise no balanço de paga-

mentos. Simonsen percebia a necessidade de reduzir a renda real para aco-

modar o déficit no balanço de pagamentos. Mas não teve força política na

época para impor seu ponto de vista.

Geisel era um desenvolvimentista e não gostava que o pusessem em des-

favor vis-à-vis Médici. Não queria que associasse Médici a crescimento e

Geisel a estagnação. Mas a economia mundial tinha mudado. Eu vi alguns dos

relatórios de Simonsen para Geisel. Eles eram realistas, extremamente bem-

feitos e antecipavam as dificuldades que viriam. Mas Geisel dava mais ouvi-

dos a Reis Velloso, que era expansionista.

Acho que um dos erros de Simonsen foi ter tolerado o programa de subs -

tituição de importações. Esse programa levou a um aumento da participação

do Estado, pois só podia ser feito por grandes agências governamentais. E

havia na época vários programas simultâneos. Só em energia havia progra-

mas de expansão hidrelétrica, de biomassas e nuclear. Ainda havia programas

nas áreas siderúrgica, naval etc. Todos eram muito importantes, mas finan-

ciados com endividamento externo e interno, o que causou inflação e difi-

culdades de balanço de pagamentos.

Simonsen fazia advertências a Geisel nos relatórios internos. Mas todos

estavam embalados na idéia de que o Brasil não podia parar de crescer. A

taxa mínima era de 7% ao ano. Além disso, Simonsen tomou algumas medi-

das defasadas, como, por exemplo, o reajuste salarial baseado em um coefi-

ciente de acidentalidade. A fórmula era de reajustar os salários com base na

inflação corrente (80%) e na inflação passada (20% da correção). Como a

inflação passada era sempre menor, isso dava mais ou menos uma correção

de 83% da inflação. Se tivesse feito isso logo após a crise do petróleo, seria

aceitável. Mas fez isso dois anos depois, quando as simonetas fracassaram.

Ficou a imagem de manipulação barata dos índices. A fórmula era correta,

mas veio na hora errada.

Planejamento, procurou-se deslocar a ênfase do salário monetário para o

salário indireto, representado por planos de habitação, acesso à educação

através de bolsas de estudos etc. A idéia era que esse salário por via indireta é

mais estável, duradouro e menos inflacionário que o salário monetário.

Houve, é verdade, uma perda, mas compensada pelo aumento do salário

indireto. O Simonsen estimava que teria havido uma perda de 25% no poder

de compra dos salários, mas ele mesmo reconheceu que isso era inevitável,

pois era preciso eliminar subsídios, desvalorizar a taxa de câmbio, corrigir

tarifas defasadas, o que era impossível sem uma redução temporária no

salário real.

Até esse ponto, estávamos todos de acordo. Onde havia divergência é que

eu achava que a queda do salário real era compensada pelo salário indireto

que se estava estabelecendo. Simonsen tinha um ponto de vista diferente.

Reconhecia a queda do salário real, mas não concordava com a tese de que o

salário indireto funcionava como uma reposição na composição integral da

remuneração. Mas não havia entre nós qualquer discrepância em termos de

teoria econômica, pois, na realidade, o Paeg foi, em grande parte, feito por

ele, de modo que também era sua responsabilidade a política econômica do

governo Castello Branco.

...
Quando Simonsen foi nomeado ministro da Fazenda do governo Geisel,

eu era embaixador em Londres. Sua administração econômica foi muito

competente, mas ele não conseguiu evitar o triunfalismo que viera do gover-

no Médici. Isso era estimulado principalmente pelo ministro do

Planejamento, Reis Velloso, que formulara o primeiro Plano Nacional de

Desenvolvimento, um plano ambicioso demais, que refletia uma realidade

anterior à crise do petróleo.

Simonsen era uma voz de moderação e prudência no gabinete. Ele

procurou enfrentar a crise do petróleo com medidas explícitas, tais como a

tributação dos combustíveis para reduzir o consumo. Mas a fórmula adotada

foi mal-explicada e acabou caindo no ridículo com o apelido de simonetas,

que eram uma espécie de empréstimo compulsório. A cada vez que um indi-

víduo abastecia seu carro, recebia um papel para amortização futura. Era
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idéia de que a inflação corrente se compõe de vários elementos: a inflação

futura e o resíduo da inflação passada. Esta tese, hoje universalmente reco -

nhecida, Simonsen enunciou na teoria econômica melhor do que ninguém.

Nenhum economista estudou melhor a teoria da indexação do que

Simonsen, que foi inclusive quem concebeu o termo inflação inercial.

Seu livro Ensaios analíticos é uma obra excepcional. É surpreendente

como ele transita da economia para a filosofia, para as ciências sociais, para

a música e para a matemática. Ali, ele demonstra toda sua cultura, todo o seu

talento enciclopédico que atingia a fronteira da genialidade

Simonsen foi um homem notável, com uma formação policultural. Ele

não foi apenas um engenheiro ou um economista. Foi um homem com um

soberbo embasamento científico, boa cultura literária e magnífica cultura

musical. Era um homem multifacetado. Foi realmente o melhor dentre nós.

R O B E R T O C A M P O S É E X - M I N I S T R O D O

P L A N E J A M E N T O I  D E P O I M E N T O I

Quando saiu Geisel e entrou Figueiredo, Simonsen continuou no governo,

como ministro do Planejamento. E enfrentou a segunda crise de petróleo, em

1979. Foi então que propôs um programa drástico de restrição. Mas foi nova-

mente vencido. Figueiredo estava possuído da idéia de se popularizar. Ele

achava que a redemocratização política seria mais aceitável se fosse acompa -

nhada de desenvolvimento econômico. Delfim Netto o incentivou na linha

expansionista e Simonsen acabou ficando apenas quatro meses no ministério.

Figueiredo se sentia ilegítimo, pois tinha sido escolhido do bolso do colete

de Geisel. Ao mesmo tempo, aumentavam os reclamos pela abertura, que

Geisel já iniciara. Figueiredo queria tornar-se politicamente simpático e a

pior coisa para isso seria provocar uma recessão. Por isso recusou em 1979 o

ajuste proposto por Simonsen.

O que mais me impressionou foi o grau de entusiasmo com que foi aco -

lhida a saída de Simonsen e o ingresso de Delfim. Ele vinha com o embalo do

milagre brasileiro. Houve uma onda de otimismo indescritível quando

Delfim tomou posse. O Simonsen se retirou um pouco humilhado, amargu-

rado, e profetizando o que viria: uma grave recessão e o Brasil tendo que fazer

um penoso ajuste.

Ele foi bastante realista. O problema da Era Simonsen foi que, apesar de

seu realismo, ele não resistiu ao triunfalismo dominante. Simonsen nunca foi

um liberal nem um monetarista como eu e Gudin. Ele foi mais um keyne-

siano, modestamente intervencionista. Simonsen adotava uma posição ecléti-

ca: não sancionava exageros de intervenção estatal, mas também não lutava

bravamente contra eles. Ele, por exemplo, tolerou que no governo Geisel

lançasse a infame política de informática. Nunca se engajou contra o

monopólio estatal do petróleo, apesar de intelectualmente repugnar essa idéia.

Ele não era um bom operador, talvez porque fosse sofisticado demais.

Tinha um elevado grau de autocrítica e isso às vezes interfere no vigor opera-

cional. Mas foi, sem sombra de dúvida, nosso economista melhor instru-

mentado tecnicamente. Em capacidade analítica, não há ninguém que chegue

perto do que foi Simonsen. 

Talvez a maior contribuição dele para a teoria econômica tenha sido a

teoria da realimentação inflacionária, hoje chamada de desindexação. É a
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Campos chegou a me convidar para a Consultec, mas preferi ficar no

setor público. Foi a única vez em que eu e o Mario fomos convidados juntos

para alguma coisa. Fora, é claro, os debates na televisão, depois que ele deixou

o governo Figueiredo.

Mario já era engenheiro, mas para não criar caso com o corporativismo,

decidiu fazer o curso de economia. Poucos sabem que ele foi aluno de Carlos

Lessa, numa faculdade que existia na praça da República. Na época, Mario já

sabia mais do que muitos professores. Ele sentava lá com ar de sono, só para

tirar o diploma, o que conseguiu, evidentemente, com um pé nas costas.

Com a carteira do Conselho Regional de Economia (Corecon), ele pode-

ria montar o curso de pós-graduação em economia da Fundação Getulio

Vargas sem atritos com os economistas. Mario foi um autodidata brilhante,

pois ele só fez o curso de engenharia econômica e depois o de economia.

Nunca fez mestrado ou doutorado. Mario, eu e Delfim somos da geração

autodidata. Eu ainda fiz um pedaço de um doutorado, em Paris. Mas esses

dois, não. Montaram as pós-graduações na base do notório saber.

Nessa época, todos estávamos juntos. A marca da divisão foi 1964. Mario

era um menino muito tranqüilo, e Delfim, acredite se quiser, também. Eram

progressistas. Não havia reacionários, os mais conservadores eram Bulhões e

Campos, que seguiam a trilha de Eugênio Gudin.

Antes do golpe, Mario ia muito ao nosso escritório da Comissão

Econômica para América Latina e Caribe (Cepal), na rua Anfilóphio de

Carvalho, no Centro do Rio, porque nós tínhamos um convênio com o

BNDE. Isso foi por volta de 1961, 1962. Ele era assessor da Confederação

Nacional da Indústria (CNI), estava se formando em economia e gostava

de discutir desenvolvimento comigo, com o Lessa e com o Antônio

Barros de Castro.

Ele era discretíssimo. Mantinha as mesmas características do aluno genial

do Santo Inácio. Mesmo sendo aquele prodígio, aquela grande cabeça

matemática que todo o mundo sabe, Mario era muito modesto. E sempre

manteve, ao longo da vida, traços dessa modéstia. Com todo o poder que teve

durante a ditadura, ele nunca foi um cara arrogante. Era irônico, meio céti-

co, mas, com a vida, a gente acaba ficando assim... 

u conheci Mario Henrique em 1957, no Instituto de Matemática Pura e

Aplicada (Impa). Ele era estudante de engenharia econômica e eu, de

matemática e de economia. Mario era muito divertido. Fumava que nem um

condenado, tinha alguns ataques de nervos para botar as equações no quadro

e às vezes escrevia com o cigarro e fumava o giz.

Ele era um jovem brilhante e, logo depois de se formar em engenharia

econômica, foi trabalhar na Ecotec, com Jorge Felipe Kafuri e Antônio Dias

Leite, que eram meus professores, ao lado de Octavio Bulhões e de Roberto

Campos, na Escola de Economia. A Ecotec foi uma das primeiras consultorias

em economia e planejamento do Rio. Nessa época, lá pelos idos de 1958-1959,

o Roberto Campos era presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico (BNDE). Depois que saiu do BNDE, fundou a Consultec e levou

Mario. Uma vez, o Campos, ao comentar uma prova na qual me deu nota 10,

disse para mim:

— Há duas inteligências jovens nesse país: você e o Mario Henrique

Simonsen.
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Octavio Bulhões), tudo estava indexado, e não só os salários. Eu disse a ele:

— Você está brincando, não é, Mario Henrique? Isso é uma desonestidade

intelectual. E você sabe.

Ele sabia, porque era um homem muito inteligente. Assim como sabia que a

matemática linear não servia para nada na economia, e continuou usando numa

boa, nos cursos dele de microeconomia, como se acreditasse e fosse tudo igual.

Nesse momento, eu vi que Mario tinha mudado. E foi a proximidade do

poder, que sempre muda as pessoas. Vi que ele tinha sido cooptado pelas

instâncias mais conservadoras. E acho que isso comprometeu seu equilíbrio

emocional e, mais tarde, a sua própria saúde. Porque Mario sabia o que esta-

va fazendo e não era um sujeito desprovido de rigorosos princípios éticos,

como são Delfim e Campos. 

Eu nunca vi o Delfim ter nenhum ataque de consciência, Delfim é cínico

mesmo. Mas, no caso de Mario, não. Mario era um ser moral. 

Imediatamente depois do racha no debate da FGV, Mario passou a prestar

assessoria direta ao governo Castello Branco. E nos afastamos. Mas, em 1967,

Bulhões foi a ele e disse:

— Agora que você tem a sua pós-graduação na Fundação, por que não

convida Maria da Conceição, que é tão inteligente, para dar aula?

Foi Bulhões, que não queria saber se eu era de esquerda ou não, quem me

empurrou para dar aula na Escola de Pós-Graduação em Economia (EPGE).

Eu gostava de dar teoria, mas Mario me ofereceu um curso de política tri -

butária, pois quem dava macroeconomia era ele. Aí, eu lhe disse:

— Política tributária dá você, porque a Fundação é que é a mãe da cri-

ança... Eu quero dar macro. Se você quiser, dividimos. 

Foi assim, com o beneplácito do Bulhões, que dividimos o curso de

macro. Vivemos um período muito simpático. Entre os alunos estavam Chico

Lopes e Dionísio Dias Carneiro. E o Mario tinha muito fair play. Lembro-me

que ele sentava para assistir à minha aula, ia ao quadro fazer umas curvas. Ele

foi muito cordial e nós nos divertimos muito.

...
Logo depois, em 1968, por motivos pessoais, eu fui para o Chile. Sair do

país naquela época acabou sendo uma grande sorte para mim, pois escapei

Gostava de ópera e, em particular, de Wagner. E eu odiava Wagner, essas

óperas retumbantes, e ele não se conformava com isso. Puxava aquele

vozeirão dele e dizia:

— Olha como é bonito!

E me forçava a ouvir aquelas músicas alemãs. Acho que o que ele gostaria

mesmo é de ter sido um cantor de ópera.

Mario era amigo de meu ex-marido e morava na Urca com sua mãe. Não

era um menino de andar na gandaia. Casou-se com sua primeira ou segunda

namorada, a Iluska. Era católico, um católico progressista. Quem mudou

muito o Mario foi Campos, com aquela personalidade irônica e debochada,

sem qualquer comprometimento com o social.

...
Até 1964, Mario não era de direita. Entre 1960 e 1964, éramos todos ami-

gos, freqüentávamos os mesmos seminários, jantávamos juntos, fazíamos um

bate-papo acadêmico de colegas. Éramos todos da mesma patota, a nova

geração de economistas.

Nossas divergências começaram após o primeiro debate realizado na

Fundação Getulio Vargas (FGV) em torno do Plano de Ação Econômica do

Governo (Paeg), o plano de estabilização do Campos. Lá estavam também

Reis Velloso, a essa altura indicado para o Instituto de Pesquisa Econômica

Aplicada (Ipea), Affonso Celso Pastore e Delfim Netto, então secretário de

Fazenda de São Paulo. Nesse dia, o pau quebrou.

O Paeg não tinha uma linha escrita sobre o desenvolvimento, era total-

mente ortodoxo. E havia uma fórmula para reajuste dos salários, inventada

pelo Mario, que embutia um arrocho salarial. Eu já fazia parte da Cepal e foi

a primeira vez que rodei a baiana em público.

Nesse momento, tivemos uma discussão veemente, pois eu não podia

aceitar aquela teoria de que era preciso arrochar os salários para reduzir a

inflação. Ele estava ignorando que nós tínhamos um conflito distributivo

muito mais complexo no país. E estava dizendo que, no fundo, a realimentação

inflacionária vinha toda dos salários. Dado o estado do movimento sindical e

dado o fato de que havia uma fórmula que indexava o câmbio (de autoria de

José Luiz Bulhões Pedreira) e outra fórmula que indexava os impostos (de
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Eu estava tão possessa com aquele negócio todo, com todo aquele absur-

do... Eu realmente não tinha nada a ver com nenhum movimento subversivo.

E me fizeram responder aqueles questionários ridículos. Sabe o que Mario

disse quando cheguei já reclamando? Ele brincou:

— Puxa, mas continuas a mesma Maria da Conceição. Não mudas nada.

Estás cada vez pior. Mas deixa eu te contar...

E aí o Mario me contou que, quando ele foi falar com o Geisel, ele deu um

murro na mesa e falou:

— Isto é contra mim! (Geisel considerava a medida mais uma das ações

da linha-dura do Exército para prejudicar seu projeto de abertura).

Eu disse, então, que aquela minha entrada intempestiva era uma brincadeira.

É óbvio que eu tinha que lhe agradecer. Se ele não tivesse ido ao Geisel, eu estaria

frita. Esse foi um momento marcante. Depois disso, voltamos a nos aproximar.

Mario tinha muito respeito pelo Geisel. Ele me disse várias vezes que Geisel

era como se fosse seu pai. Ele me dizia que Geisel examinava tudo com atenção

e que até tomava aulas de matemática com ele, para entender melhor o que

estava fazendo. As únicas figuras políticas pelas quais Mario tinha o maior

respeito eram Geisel e o Castello Branco. O resto é esta choldra que está aí.

...
Uma coisa que ninguém entende é por que o Mario deixou a FGV nas

mãos do Carlos Langoni, quando foi para o governo. Ele protegeu o Langoni

deixando que pessoas como Chico Lopes e Dionísio Dias Carneiro se afas-

tassem. Uma vez, eu lhe disse:

— Você escolhe mal os discípulos. Delfim é mais realista que você, escolhe

bem os discípulos. Que falta de critério para escolher.

Mario ria. Nunca o vi manifestar a menor simpatia pelo Langoni. Como

é que o deixou destruir o trabalho dele na Fundação? Por causa do Langoni,

foram postos para fora os dois meninos mais brilhantes, neo-keynesianos,

que eram o Dionísio e o Chico. Langoni era o anti-Mario. Era intolerante,

tinha um espírito persecutório. É um fato sem explicação.

Depois que o Mario saiu do governo e o Delfim assumiu, eu e ele fomos

convidados para um debate na televisão. Dilson Funaro era quem moderava.

E tivemos uma discussão histórica. Eu disse que quem havia começado a grande

do Ato Institucional nº 5 (AI-5). O clima aqui estava muito pesado. Eu sen-

tia isso todos os anos, quando vinha ao Brasil fazer uns estudos econômicos.

Nessas vindas, eu sempre ia ver o Mario, na FGV. 

Conversar com ele era muito esclarecedor, porque o Mario, quando não

estava no poder, era muito objetivo. Não era como o Delfim, que está sempre

fazendo política. Ele fazia consultorias, como todos os do seu nível faziam,

mas não era um representante de interesses. Mario era o homem do esta -

blishment. Era o servidor público do establishment. Mas, quando não estava

no poder, pensava de forma independente. Por isso, sempre que ele voltava

para a academia, nós retomávamos as relações.

Houve um episódio marcante em nossa convivência. Era novembro de

1974 e eu estava voltando de uma viagem ao exterior. Eu tinha vindo entre-

gar a minha tese de livre docência para a banca ler até a defesa, que estava

marcada para o início de 1975. Eu queria pegar a cadeira do Bulhões na UFRJ

(Universidade Federal do Rio de Janeiro), que estava para se aposentar. Mas,

assim que cheguei, me encanaram no aeroporto.

E, de fato, sumiram comigo. Ninguém me achava, nem o general

Golbery do Couto e Silva, ninguém sabia de meu paradeiro. Em uma pas-

sagem pelo Departamento de Ordem Política e Social (Dops), um colega

meu, que também estava depondo lá, me viu de passagem e conseguiu

avisar à minha filha. Entre nossos amigos, estava o então ministro de Indústria

e Comércio do Geisel, Severo Gomes. Ele procurou o Mario e avisou:

— Olha, prenderam a sua colega. E você sabe que ela não tem nada de

subversiva.

Mario foi então procurar o presidente Geisel e eu acabei saindo. Eu devo

ao Mario ter conseguido sair com vida da cadeia, já que aquela época não era

moleza. Mas, orgulhosa, depois que saí, não fui procurá-lo. Até que recebi um

puxão de orelhas do Bulhões, que disse que ele estava preocupado comigo. Eu

não me agüentei e mandei ver:

— Olha, doutor Bulhões, se o Mario quiser falar comigo, ele me chama.

E ele me chamou. E lá fui eu para o seu gabinete, onde já entrei dizendo:

— Antes de agradecer, quero dizer que você não fez mais do que sua obri-

gação. Para isto, foi menino educado no Santo Inácio.
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Com a ditadura, foi se configurando uma divisão clara, com a FGV de um

lado e a Cepal e o BNDE do outro. O único lugar possível de encontro era o

Ipea. Quem garantia que lá fosse território neutro era o Reis Velloso, não era

o Mario. Ele tomava partido, sejamos honestos. Velloso, não. Pois era um

mesocrata, mesmo quando foi ministro do Planejamento. Ficava sempre

fazendo o meio-de-campo.

Mas o Mario raramente ia aos debates do Ipea, porque não dava colher-

de-chá para o Velloso. Mario dava colher-de-chá para Campos, Bulhões,

além, é claro, do velho Gudin, que eram os cardeais. Ele achava o Velloso um

bispo menor. É claro que ele preferia debater no território dele, na Fundação.

Mas mandava os seus meninos irem debater no Ipea.

Lembro que meu filho tinha 14 anos quando assistiu a um debate na

Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia (Anpec),

logo depois que o Delfim tomou posse. As discussões eram acirradas e ele me

perguntou:

— Seminário de intelectual é isso, é? Intelectual discute assim, é?

Eu lhe disse que sim e ele comentou:

— Então, eu vou gostar de ser isso. É bem divertido.

No fim da ditadura, vivi uma cena constrangedora no gabinete do

Mario, na Fundação. Era a época da sucessão do Figueiredo. Eu tinha ido

lá para entrevistar o Mario para o Boletim de Conjuntura, do Instituto de

Economia Industrial da UFRJ, que eu dirigia nessa época. Ele já tinha saído

do governo e nós sempre ouvíamos as suas opiniões. E estava lá quando

entram pela sala Antônio Carlos Magalhães e Elio Gaspari. E eu me levan-

tei e disparei:

— Ih, Mario, agora eu vou embora porque isso aqui vai virar um ninho

de cobras. Eu sou uma cobrinha muito pequenininha e não agüento isso.

E Antônio Carlos disse:

— Fica, professora, fica.

Foi então que o Antônio Carlos pediu para que Mario ligasse para o

Geisel e dissesse para ele não apoiar o Mário Andreazza (que disputava a

Presidência com Paulo Maluf). E Mario, constrangidíssimo, porque não era

político, ligou para o Geisel, obedientemente. 

confusão tinha sido ele mesmo. Quem fez a ciranda financeira? Foi o Mario.

Na época, dr. Bulhões foi contra e ia às reuniões do Conselho Monetário

Nacional para meter o pau. Bulhões dizia que eles estavam fazendo a políti-

ca do open market. E quem fez isso, quem indexou financeiramente o câm-

bio e os juros, foi ele. Quem endividou as estatais? Foi o Mario.

No debate, eu disse tudo isso a ele. Disse que ele é quem tinha endivida-

do as estatais com crédito externo no período de Geisel. Ele respondeu que

manteve as reservas. E eu lhe disse que elas eram insuficientes para pagar as

taxas de juros e concluí:

— Você deixou uma banana. Não vem com esse ar de santinho, de quem

não tem nada a ver com essa história, porque você tem sim.

É claro que o que Delfim fez depois com a maxidesvalorização foi uma

catástrofe. Mas quem endividou as estatais foi o Mario. É claro que ele esta-

va fazendo hedge. Por isso, tinha uma reserva de US$ 12 bilhões. Depois,

Delfim pegou o segundo choque do petróleo e o estouro das taxas de juros.

Com isso, endoidou e fez aquela política demente de prefixar e depois

desvalorizar duas vezes o câmbio. A política econômica do Delfim era de um

pragmatismo delirante.

Além disso, a política do Delfim era de favorecimento claro a grupos priva-

dos. A política do Mario não. Mario era o homem dos elos burocráticos civis e

militares. Depois, ele foi o primeiro representante no board de um dos maiores

credores do Brasil, que é o Citi. Coisa que também foi novidade na América

Latina. Essas estripulias o Mario podia fazer, dado o ar dele de menino do

Santo Inácio. Ele tinha aquele jeito de pessoa moral, que não metia a mão, que

só fazia aquilo que o establishment permitia como regra. Isso dava a ele uma

credibilidade maior que a dos paulistas.

Os paulistas eram mais o lúmpen da burguesia. Mario era da elite carioca,

a elite dos grandes escritórios de advocacia e de consultoria, da Pontifícia

Universidade Católica (PUC) e da Fundação Getulio Vargas. Era o homem

do establishment intelectual, acadêmico e burocrático que go vernou este

país durante muito tempo. E que foi destronado pela vinda dos paulistas,

que começou com Delfim.

...

70 71



Isso foi na primeira vez que ele teve câncer. Ele ficou carequinha e estava

proibido de fumar. Mas, quando eu comecei a fumar, ele me pediu entre o

brincando e o ar sério:

— Dá-me um cigarrito.

E eu disse:

— Mas, Mario, você está proibido...

— Não faz a menor diferença. Das duas, uma. Ou já matei o câncer, ou

não tem saída.

Ele tinha aquele fatalismo. Acho que, no fundo, Mario se matou pelo

estresse excessivo. Fico com pena, porque ele estava entre os éticos e não entre

os pragmáticos. Delfim e Campos não têm ética e estão aí até hoje, resistem

a qualquer doença. Mario tinha ética e ficava dividido. Quando ele era obri-

gado a ceder ao pragmatismo, reagia por dentro. E isso não fazia bem a ele.

No fundo, era uma cabeça rachada. Ele tinha uma bipolaridade nítida. Todo

o lado estético e ético puxava para uma banda. Todo o lado político e práti-

co ia para outra. Esses dois lados eram incompatíveis.

Ele era um homem de alto nível, mas tinha que aturar um bando de pre-

sunçosos e de medíocres. Nesse sentido, a vida não lhe foi generosa. Ele não

tinha nenhuma estima pelas figuras do poder, mas tinha de conviver com elas

e pragmaticamente atender aos interesses. Isso provoca câncer. 

Eu conheci Mario quando ele tinha 22 anos. Ele era deslumbrante. Já era

um compulsivo, sempre foi. Era um gênio, totalmente voltado para o saber,

para a estética e para a ética. No fim, Mario só se segurava na estética. O refú-

gio final de Mario foi o seu lado estético. Foi o único que nunca o desencantou.

MAR I A D A C O N C E I Ç Ã O TA VA R E S É P R O F E S S O R A

D E E C O N OM I A D A U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D O

R I O D E J A N E I R O E D A U N I V E R S I D A D E E S TA D U A L

D E C AM P I N A S I  D E P O I M E N T O I

Logo depois que o Mario conversou com Geisel no telefone, eles

começaram a falar mal do Ulysses, porque ele estava apoiando as diretas. Na

hora, meu sangue subiu e perguntei:

— Quer dizer que vocês preferem o Tancredo?

E eles começaram a elogiar Tancredo, a dizer que ele era um político de

primeira. Vi logo que aquilo era um recado para o Ulysses. Por isso, tinham me

deixado ali ouvindo. Antônio Carlos quis que eu ficasse para que eu desse o reca-

do ao Ulysses Guimarães. Coisa que fiz, diga-se de passagem. Eu lhe disse:

— Doutor Ulysses, acho que não vai ter diretas coisa nenhuma, porque o

que eles estão querendo é fazer o Tancredo.

E o Ulysses me disse:

— Imagina, eu toco de ouvido com o Tancredo e ouço os silêncios dele. Se

estiver havendo alguma coisa, ainda não está avançada, porque eu já teria percebido.

Mas ele se enganou. As coisas já estavam bem avançadas. Ou seja, jan-

taram o velho Ulysses.

...
Mais tarde, nos planos de estabilização, principalmente no Cruzado e no

Real, ele tentou ajudar com as idéias dele. Mario sempre se interessou pelos

destinos do país. No Plano Cruzado, ele ajudou. Não apoiou totalmente, mas

também não se colocou contra. Acho que muito devido à idéia de combater

a inflação inercial, que era também uma teoria dele. Mario debateu o plano

aqui no Rio e também com os empresários, na Federação das Indústrias do

Estado de São Paulo (Fiesp).

No Plano Real, fomos chamados por Fernando Henrique, eu, Mario e

Paulo Nogueira Batista Jr., para um debate na Comissão Econômica do

Senado. E nós três criticamos o câmbio. Estavam lá o Edmar Bacha e Gustavo

Franco, e me colocaram sentada no meio, enquadrada entre os dois. O que

não adiantou nada, pois fiz críticas bastante duras. 

No fim, quando ele já estava doente, eu o convidei para fazer uma palestra

lá na escola. Eu sabia que ele estava deprimido e quis ajudá-lo. Nós tínhamos as

nossas divergências, mas isso era no plano profissional. Uma coisa é a crítica à po-

lítica econômica. Outra é o respeito pela pessoa. E nós sempre nos respeitamos.

...
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eu relacionamento com Mario Henrique Simonsen se iniciou por

intermédio de Eugênio Gudin, com quem convivi no Instituto

Brasileiro de Economia (Ibre). Depois de um curto período no Fundo

Monetário Internacional (FMI), nos anos 50, voltei ao Brasil onde me foi

oferecida a chefia do recém-criado Ibre. Lá comecei a colaboração com o

grupo de economistas reunidos por Gudin, entre eles Octavio Bulhões e

Roberto Campos.

Quando conheci o Mario, fiquei logo muito impressionado com a sua

capacidade intelectual e o seu jeito modesto e bem-humorado de ser. Era um

engenheiro recém-formado e já reconhecido como brilhante. Tinha excelente

humor e adorava contar piadas. Era uma pessoa muito cativante.

Gostava de uma boa mesa e fumava demasiadamente. Costumava dizer-

me que o cigarro não lhe fazia mal, pois não tragava. Uma grande besteira.

Na época, eu padecia de mal semelhante: fumava cachimbo.

Era de uma generosidade a toda prova. Estava sempre disposto a ajudar.

A Escola de Pós-Graduação em Economia (EPGE) da Fundação Getulio
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Nessas ocasiões, Simonsen sempre me mostrava os textos que havia

preparado para o Geisel. Os despachos eram verdadeiras análises econômi-

cas, sofisticadíssimas. Tudo por escrito. Geisel ficava com uma máquina cal-

culadora na mão para acompanhar o raciocínio do Mario, que sempre me

relatava as suas conversas com o presidente da República. Da mesma forma,

eu mencionava o que estava ocorrendo no FMI. Havia total franqueza entre

nós dois.

Mais tarde, já no governo Figueiredo, em 1979, estourou a segunda crise

do petróleo, e os problemas do Brasil foram se agravando. Infelizmente, a

excelente relação que o Simonsen mantinha com Geisel não se repetiu com o

presidente Figueiredo, que o nomeou ministro do Planejamento. A pressão

para elevar os gastos governamentais confrontava-se com a visão de Mario

Henrique sobre a necessidade de manter as contas públicas equilibradas para

controlar o crescimento da inflação. Convencido de que não conseguiria

implementar a sua política, Simonsen deixou o cargo, depois de um prazo

relativamente curto.

A grande capacidade intelectual de Simonsen, sua dedicação ao interesse

público e sua invejável disposição para o trabalho não foram, infelizmente,

suficientes para que suas idéias sobre o encaminhamento da política econômi-

ca prevalecessem, principalmente em sua segunda experiência de governo.

Talvez suas idéias estivessem um pouco à frente do seu tempo. Mas tenho

certeza de que, se fossem adotadas, teriam poupado aos brasileiros muitos

percalços e sacrifícios nos anos que se seguiram à sua saída da vida pública.

A L E X A N D R E K A F K A É E X - D I R E T O R D O F U N D O

MO N E T Á R I O I N T E R N A C I O N A L I  A R T I G O I

Vargas é o melhor exemplo do seu empenho para dar uma base científica ao

estudo da economia brasileira.

No Brasil daquela época, era difícil dedicar-se ao estudo acadêmico de

economia, porque havia muito poucos economistas de formação moderna e

estes eram atraídos a se engajar em trabalhos de cunho prático em consulto-

rias, empresas privadas ou organismos governamentais. Um dos grandes

méritos de Simonsen foi o de ter conseguido enfronhar-se rápida e profun-

damente na teoria econômica.

Seu talento fez com que rapidamente ganhasse o respeito dos profissio -

nais da área, no Brasil e no exterior. Além de economista e engenheiro,

Simonsen era um matemático autodidata. Sua paixão pela matemática pura

e pela ciência em geral levou-o a uma brilhante carreira acadêmica. Sem des-

cuidar-se desta, conseguiu dedicar-se à política econômica propriamente

dita, participando de diversos governos.

Em 1974, foi nomeado ministro da Fazenda do presidente Geisel, ao qual

serviu até o fim de seu mandato. O que caracterizou o ministro Simonsen,

além de uma extraordinária dedicação aos deveres do cargo, foi a constante

produção de trabalhos intelectuais. Também se destacou por sua absoluta

honestidade de propósitos. Foi graças a isso que ele conseguiu conquistar e

manter a confiança de todos com quem colaborou.

Nessa época, meu relacionamento com Mario Henrique foi muito deter-

minado pelo contexto das relações do Brasil com as instituições econômicas

internacionais, em particular o Fundo Monetário. Inicialmente, a situação do

Brasil era muito boa e o apoio do FMI era bastante reduzido. Mas, pouco

depois de assumir o Ministério da Fazenda, Simonsen teve de enfrentar a

primeira crise do petróleo, e nossas relações se estreitaram.

A crise não só contribuiu para elevar a inflação, devido à alta no preço do

barril de petróleo, mas, principalmente, gerou uma falta de liquidez interna-

cional. Quase todo o petróleo consumido pelo Brasil era importado e nossas

reservas foram minguando. Simonsen teve que contar com empréstimos

externos e o FMI lhe deu todo o apoio necessário. Nessa época, eu estava de

volta ao Fundo e vinha ao Brasil de três em três meses para me reunir com

ele, no Ministério da Fazenda.
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algum sucesso financeiro. Não que o Mario ligasse muito para isto. O fato é

que o Gudin foi fundamental no sucesso fulgurante que foi a sua vida.

Acho que todo o mundo que conviveu um pouco mais intimamente

com o Mario tem um compêndio de histórias interessantes sobre ele. Vou

contar um episódio que dá uma idéia da sua dimensão épica. Eu tive a

oportunidade de conhecer pessoalmente o Henry Kissinger, em um jantar

no Antiquarius com o Mario, o Daniel Dantas e o Heitor Ferreira. O Heitor

tinha traduzido um livro do Kissinger. Era janeiro de 1996 e o jantar durou

mais de quatro horas. Chegamos às oito horas e saímos de lá depois da

meia-noite. Logo depois, em fevereiro de 1997, o Mario faleceu. Em abril

do mesmo ano, eu estava no breakfast do Regence Hotel, em Nova Iorque,

e quem senta-se à mesa ao meu lado? Ele mesmo, o doctor Henry Kissinger,

que não era médico, mas gostava de ser chamado de doctor. Eu, na tu -

ralmente, o cumprimentei, e ele, como toda pessoa famosa, respondeu ao

cumprimento sem saber de onde me conhecia. Eu percebi o ligeiro cons -

trangimento e refresquei-lhe a memória falando do Mario. O Kissinger

animou-se todo.

— Oh! I do remember, it was unforgetable...

Disse então que, infelizmente, nosso Mario Simonsen falecera. Ele afirmou

que soubera do lamentável ocorrido. Fez uma pausa e falou com a voz contrita:

— Mario was one of the most brillant minds I’ve ever met in my life.

Na hora mesmo, pensei com meus botões: é uma pena o Mario não estar

entre nós, para que eu pudesse contar-lhe sobre o notável elogio do Kissinger.

...
Muita gente ganhou muito dinheiro com os conselhos do Mario

Henrique, certamente bem mais do que ele mesmo. Era melhor conse -

lheiro dos outros do que dele próprio. Aliás, todo o mundo pensa que o

Mario só foi faturar um pouco melhor com o Júlio Bozano. Só que o

primeiro bom dinheiro que ele ganhou na vida não foi resultado da sua

mente brilhante, mas fruto de um golpe de sorte. O pai do Mario Henrique

era um comprador contumaz de bilhetes de loteria. Estávamos no ano de

1960, se não me engano, e o governador Carlos Lacerda fez a primeira

uita gente desconhece que o ex-ministro Eugênio Gudin era tio do

Mario. E poucos sabem que foi ele um dos grandes responsáveis pelo

seu encaminhamento para a economia. É claro que a influência intelectual de

Gudin foi relevante na formação do Mario. Mas, o motivo que levou o

venerando professor a interferir no percurso profissional do sobrinho foi

absolutamente pragmático. Quando Mario ainda não havia entrado na

Escola de Engenharia, mas já era um aficionado pelo estudo de matemática,

o velho Gudin, a quem ele chamava de Eugênio, chegou um dia para o pai do

Mario – que também se chamava Mario Simonsen – e lhe disse:

— Esse menino é um perigo. Ou você faz ele estudar economia ou ele vai

derivar para a matemática pura e não vai ganhar um vintém na vida. Você

faça-me o favor de botar esse menino para estudar economia.

Na época, Mario vivia mergulhado nos livros de matemática. E o velho

Gudin contribuiu para que esse talento fosse também canalizado para uma

atividade capaz de permitir não só a realização intelectual, mas também
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Há outro episódio que revela uma característica marcante do Mario, seu

grande senso de humor. O Mario era ministro da Fazenda e o Antônio

Gallotti, que era presidente da Brascan e grande amigo do Gudin, procurou-

o para pedir uma audiência com o chairman da Seagram. O Gallotti, que já

conhecia muito bem o Mario, foi até ele e não se fez de rogado:

— Olha, Simonsen, eu queria que você marcasse essa audiência.

Agora, eu tenho obrigação, como amigo, de lhe alertar que o homem tem

uma inteligência extraordinária, mas é extremamente prolixo. Ao con-

trário de você que tem poder de súmula, ele é tão prolixo que se torna às

vezes um chato.

— Não tem problema. Pode trazê-lo.

No dia da audiência, chegaram, em Brasília, o Gallotti e o empresário.

O Simonsen recebeu-os no sofá e, logo após as apresentações, o perso -

nagem se inclinou, pediu a palavra e começou a primeira frase. O Mario, já

alertado pelo Gallotti, fez um gesto para interrompê-lo. O homem parou. O

Mario, então, botou a mão no joelho do chairman da Seagram e disse:

— Começa pelo fim.

Eu e Mario fomos amigos a vida inteira. Ele adorava almoços. Nós

almoçávamos duas, três vezes por mês, mesmo quando ele era ministro.

Muitas vezes a sós. Outras vezes com jornalistas, como o Evandro Carlos de

Andrade e o Castelinho (Carlos Castello Branco). Em Nova Iorque, sempre

almoçávamos com o Elio Gaspari e o Paulo Francis. O José Luiz, que pagou

o bilhete de loteria, também era nosso companheiro constante. O Mario

também se dava muito bem com o Antônio Carlos Magalhães. Quem me

apresentou ao Luís Eduardo Magalhães foi o Mario, que gostava muito dele

também. Apesar de não ter vocação para a política, tinha um certo fascínio

pelos políticos. Um dos que mais exerceu encanto sobre ele foi o Carlos

Lacerda. Ninguém pode negar o poder verbal do Lacerda. O Mario e ele se

encontraram muitas vezes, na época da Frente Ampla e particularmente nos

anos 70. Lacerda, a princípio, esnobava-o um pouco, segundo o próprio

Mario. Ele se supervalorizava, porque era muito bajulado. Eu vi pessoas da

maior integridade rastejarem na frente do Lacerda. Os dois nunca foram

extração da Loteria da Guanabara. Para chamar a atenção sobre a iniciati-

va e criar uma imagem positiva da loteria, ele ofereceu um prêmio espe-

cialmente grande. Era um valor espetacular. Só me lembro que eram 350

mil em dinheiro da época. Naquele tempo, as loterias eram extremamente

populares, uma coqueluche. O pai do Mario deixou passar a primeira

extração. Viu que não tinha vencedor. Passaram-se duas, três, quatro, cinco

semanas. E não havia vencedor. Então, ele não resistiu. Comprou o bilhete,

botou no bolso e foi para o Centro da cidade. Quando chegou na casa

lotérica e abriu o bilhete, viu que tinha ganhado. A emoção foi tanta que

começou a passar mal. Pegou um táxi e foi para sua casa, na Urca.

Chamaram o médico, porque achavam que ia morrer. Ainda passando mal,

disse ao Mario:

— Meu filho, ganhei na loteria. Já sei o que vou fazer com o prêmio. Eu

vou deixar uns 200 mil para a Carmen (sua mulher, mãe do Mario). E vou dar

50 mil para cada um dos filhos.

Foi graças a esse dinheiro que o Mario quitou o primeiro apartamento

dele, na rua Prudente de Moraes. Esse episódio tem uma outra história

engraçada, que foi o pedido do pai do Mario para que ele procurasse o ban-

queiro José Luiz Magalhães Lins para ajudá-lo a tratar do assunto. Quando

perguntou o motivo do pedido, o pai lhe disse:

— Meu filho, você sabe que eu leio o Nelson Rodrigues todos os dias. E o

Nelson Rodrigues fala muito nesse José Luiz Magalhães Lins. Como ele é

mineiro, deve ser muito discreto. Peça o conselho dele sobre a melhor forma

de encaminharmos essa questão financeira.

Mario ligou para o José Luiz e disse que precisava falar com ele um assun-

to de suprema discrição. Marcaram o encontro e tudo foi acertado como que-

ria seu pai. E o que é mais prosaico é que o José Luiz foi partícipe só pelo fato

de ser citado na coluna do Nelson Rodrigues. Foi só por isso, que ele se

tornou o intermediário do pagamento do bilhete. O José Luiz já era um ban-

queiro nacional extremamente popular, mas o pai do Mario se encantou com

ele somente devido à coluna do Nelson Rodrigues.

...
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nele um desejo frustrado de se dedicar à música com intensidade total.

Mesmo que "a música seja o domínio do vago", uma expressão do nosso João

Cabral de Mello Neto, ela é uma coisa muito mais gratificante do que a

economia, onde reina o imponderável. Acho que, para ele, teria sido a rea -

lização maior. Apesar de todo o seu sucesso profissional, não tenho nenhuma

dúvida de que ele levou consigo essa ponta de frustração. Talvez um epitáfio

resumisse o Mario Henrique: "Foi uma pessoa magnífica em quase tudo, mas

que não pôde se dedicar realmente ao que mais gostava". 

S É R G I O F I G U E I R E D O É J O R N A L I S TA

I  D E P O I M E N T O I

amigos, mas chegaram a se relacionar bem. Divergiam, mas tinham respeito

intelectual um pelo outro.

...
Outra pessoa pela qual o Mario tinha muita admiração, apesar de

terem vivido momentos de certo atrito, era o Delfim. Ao contrário do

que dizem, eles não eram adversários. Ele me apresentou o Delfim da

seguinte maneira:

— Eu vou lhe apresentar o maior economista do Brasil.

Isso foi antes do governo Figueiredo, que o Mario acabou abandonando

por incompatibilidade com o programa econômico. Já no fim da vida, ele me

disse o seguinte sobre o Delfim:

— Ele continua a ser o maior economista do Brasil, mas quando se mete

a fazer política em economia é uma merda!

O fato é que os dois sempre se respeitaram. Tenho uma história ótima dos

dois em uma banca acadêmica. Ela mostra que o Mario não era tão rígido, tão

parnasiano, conforme a aparência enganava. Foi quando o Affonso Celso

Pastore se candidatou a catedrático da Universidade de São Paulo (USP). A

banca examinadora era basicamente formada por Antonio Delfim Netto e

Mario Henrique Simonsen. Na hora de dar a nota, os dois se reuniram e o

Delfim disse:

— Eu vou dar nove, porque o Pastore errou nisso e nisso, assim e assado.

O Mario, então, virou-se para o Delfim e discordou:

— Delfim, bota na cabeça o seguinte: se você vai dar nove ao Pastore, vai

dar 10 para quem?

Essa cena ilustra bem quem era o Mario. Um traço importante da per-

sonalidade dele era o de ser uma pessoa fundamentalmente muito boa. Era

de uma bondade, de uma afetividade a toda prova. Ele tinha uma paciência

inacreditável. Mas quando se irritava, tinha irritações germânicas. Se ele se

decepcionasse com uma pessoa, era dominado pela ira. O Mario reagia com

muita virilidade.

O Mario gostava muito do Herbert Von Karajan, o grande maestro. A

viagem dele a Salzburgo era, na verdade, por causa do Karajan. E eu sentia
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Ele foi para a FGV, em 1961, como professor. Começou dando aula de

matemática, depois passou a microeconomia e, em seguida, a macroecono-

mia. Em pouco tempo, dava as aulas mais importantes do curso. Dois anos

depois, foi nomeado diretor.

Ficou na Fundação a vida inteira, afastando-se apenas no período em que

foi ministro, no governo Geisel e no início do governo Figueiredo, época que

se mudou para Brasília. Éramos muito amigos. Ele e a Iluska são padrinhos

de minha filha caçula, a Mirian.

Recordo-me de quando foi chamado para conversar com o Geisel no pré-

dio do antigo Ministério da Agricultura, no Rio de Janeiro. Nesse período, eu

era diretor-administrativo da Fundação. Golbery, que havia sido meu colega

de curso da Escola Superior de Guerra, me telefonou e perguntou:

— Você tem algo escrito pelo Mario aí?

— Tenho muita coisa.

Fiz um pacote grande com seus trabalhos e mandei para o Golbery. Uma

semana depois, ele me telefonou:

— Geisel gostou muito de todo o material. Acabou querendo ler tudo,

mas é muita coisa. Geisel quer ele como ministro.

Avisei ao Mario que havia mandado seus trabalhos.

— É. Alguém já me soprou isso, que você mandou lá para o seu amigo

Golbery — disse.

— Mas você não sabe é de uma coisa: está correndo um risco muito grande.

— Por quê? Quem é que vai me matar? Quem vai atirar em mim?

— É muito pior que isso. Geisel quer você como ministro da Fazenda. O

recado foi dado pelo Golbery. É bom ficar prevenido.

Ele ficou assustado. Quatro dias depois, Golbery telefonou, avisando que

iria fazer o convite oficial, mas o Geisel queria antes ter uma conversa. Golbery

veio à minha sala, tomamos um cafezinho e levei-o para a sala do Simonsen.

Alguns dias depois, Mario foi conversar com o Geisel e voltou como ministro.

Era notório seu constrangimento nas honrarias e desconversava quando

se aludia a essas homenagens honoríficas ou às suas condecorações. No total,

foram 21, das quais sete estrangeiras. Relegava à sua secretária a tarefa desse

inventário e a atualização em seu currículo.

m tom de brincadeira, Mario costumava dizer que tinha três metas na

vida: ser ministro da Educação, prefeito de Teresópolis e presidente do

Vasco da Gama. Logo que se formou, em 1957, já era um nome disputado

pelo mercado. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) contratou-o

baseada em informações dadas pela Escola Nacional de Engenharia. Tinha

obtido a medalha de ouro, ao término do curso. Havia dez anos que a hon-

raria não era concedida. Para conseguir a medalha, era necessário conseguir

nota 10 em todas as provas. 

Certa ocasião, assisti a uma palestra durante um seminário da

Confederação Nacional da Indústria (CNI). Fiquei encantado com o conhe -

cimento e sugeri ao então diretor do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre),

Octavio Bulhões, contratá-lo para a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Bulhões lembrou que Simonsen era sobrinho de Eugênio Gudin, um econo-

mista ilustre. 

— O salário não é muito bom. Mas, de vez em quando, surgem boas via-

gens — disse Gudin.
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E era isso mesmo. Só tolice. Era um mestre em boas tiradas. Ele não tole -

rava os charlatões. Respeitava a opinião dos outros, mas sempre dizia que era

preciso ser coerente, lógico, fundamentado. Uma vez, pegou um paper com

um português horrível. Chamou a pessoa, um bom engenheiro e economista,

e sapecou o seguinte comentário:

— São inúteis os conhecimentos matemáticos para quem fala mal a

própria língua e escreve pior ainda.

A EPGE, que tanto marcou a sua vida, foi também o local onde, de certa

forma, se despediu de todos. Quando já estava doente, procuramos o então

ministro da Ciência e Tecnologia, Israel Vargas, que resolveu homenageá-lo.

Chamamos o médico e ele aprovou a participação do Simonsen. A festa teve

a presença de autoridades, o Conselho da FGV e personalidades como o

Roberto Campos. Ele recebeu a faixa do ministro e agradeceu com dois

minu tos de discurso. Pouco tempo depois, desmaiou em seu gabinete. Fiz

massagens no seu coração. Ele foi levado para o hospital, de onde não saiu

mais desde aquela data.

Mesmo depois de doente, Mario dizia sobre si mesmo:

— Não sou um otimista ingênuo e muito menos um pessimista obstina-

do. Procuro ser um realista esperançoso.

N E Y C O E D E O L I V E I R A É E X - C O O R D E N A D O R D A

E S C O L A D E P Ó S - G R A D U A Ç Ã O E M E C O N O M I A

( E P G E )  D A F U N D A Ç Ã O G E T U L I O V A R G A S
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Além das empresas, recebeu também pedidos inusitados para consultoria.

Márcio Braga, presidente do Flamengo, procurou-o para saber a sua opinião

a respeito da venda de um imóvel na avenida Rui Barbosa. A idéia era, com o

dinheiro da transação, construir um prédio em outro local. Mario estudou o

assunto durante três dias.

— Não façam isso, pois as coisas estão meio duvidosas, e vocês podem

perder os dois negócios.

Mario era tão respeitado que o Flamengo suspendeu o negócio. Em con-

sultoria, era fantástico. Mas não era um executivo. Como dizem os ingleses,

era um teacher, um homem de escola. Não tinha disposição para os negócios.

Gostava de estudar e solucionar problemas ou traçar estratégias para as

empresas. Detestava a execução. Era um mestre. Gostava de participar das

teses, corrigi-las, orientar alunos, dar aulas, seminários, conferências.

Simonsen dizia que tinha uma missão no Brasil: introduzir racionalidade

no estudo da economia. Ao mesmo tempo, costumava dizer que a ciência

econômica não apresenta verdades absolutas, mas previsões que são aceitas

até que os fatos venham desmenti-las. Era um homem aberto ao aprendiza-

do, como todo cientista. E tinha a visão de que o Brasil só mudaria com um

grande esforço de educação. Quando presidente do Mobral, dizia que o nosso

calcanhar-de-aquiles não estava apenas no ensino básico das crianças, mas na

falta dele para milhões de adultos.

Sua capacidade e sua disposição para o trabalho eram impressionantes:

além de ter ministrado dezenas de cursos e seminários (de graduação, aper-

feiçoamento, mestrado e doutorado), podia pensar e escrever simultaneamente

duas ou três obras distintas, o que o levou a produzir 132 trabalhos. Discutia

matemática, física, química, que nunca estudou formalmente, e até filosofia.

Eu, que me formei em química e fiz doutorado em filosofia, lhe perguntava:

— Onde você aprendeu isso?

— Eu li.

Simonsen era, em geral, muito tolerante. Mas algumas vezes, eu o vi sair

do sério. Certa vez, leu um artigo cheio de bobagens, de um pseudo-econo-

mista, recheado de disparates. Um jornalista quis saber a sua opinião.

— Isto se chama ignorância especializada.
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Antevia os erros e acertos. Foi o melhor analista econômico que eu já vi.

Tinha a capacidade de apontar sempre vários cenários. O general Golbery

uma vez me disse que o problema do Mario é que, quando se fazia uma per-

gunta, ele apresentava sempre dez soluções.

...
Nós nos conhecemos quando servimos juntos no Centro de Formação de

Oficiais da Reserva da Marinha (Ciorm), na Ilha das Enxadas, por volta de

1955. Naquela ocasião, Mario já tinha um prestígio muito grande. Era muito

engraçado, porque quando ele sentava nas primeiras cadeiras os professores

ficavam com o olho em cima dele. Se o Mario balançasse a cabeça, o profes-

sor apagava o quadro e mudava o assunto. Mario estava na Faculdade de

Engenharia e ainda não era formado, mas já dava aulas como monitor de

turma. Apesar da sua superioridade intelectual, era muito espirituoso e um

bom companheiro. Estava sempre disposto a ensinar. Aliás, adorava ensinar.

Acima de tudo, era um professor. Ele era o primeiro aluno da classe, e eu era

o último. Mario era muito intelectualizado, e eu, muito pouco. Acho que essa

diferença nos atraiu. Eu tinha uma grande admiração por ele.

Durante o período em que servimos na Marinha, tivemos uma convivên-

cia diária, durante as férias e em todos os fins de semana, no período de aulas.

Ficamos amigos e, de lá para cá, estivemos sempre juntos. Só nos vimos

pouco quando ele foi para o ministério. Fora esse intervalo, era toda a sema -

na, uma ou duas vezes.

...
Era um grande homem. Em todas as decisões da empresa, em todos os

momentos, bons ou ruins, ele tinha sempre uma opinião que era levada em

consideração. Tinha uma autocrítica exacerbada, cruenta, em muitas horas. E

sempre foi um homem muito solidário, nos bons e nos maus momentos. 

Mario Henrique tinha uma memória de elefante. Ele era brutal em termos

de datas, épocas, decretos, textos. Nunca vi uma memória igual, tão privile-

giada. Além disso, ele conhecia a base de tudo o que falava, dominava os

assuntos a fundo. Ele não precisava decorar as fórmulas, porque conhecia pro-

fundamente a sua lógica. Também era muito respeitado no exterior. Fomos

sócios durante 20 anos da Anglo American e da De Beers, na Mineração

magine o avesso de um banqueiro, a antítese de um executivo. Imaginou?

Pois bem, esse era Mario Henrique Simonsen. Por outro lado, imagine o me -

lhor analista econômico, o intérprete perfeito da conjuntura econômico-

financeira, certamente uma peça muitíssimo valiosa para qualquer instituição

financeira. Imaginou? Esse também era o Simonsen. Os dois opostos se

atraíam, e tornou-se a mesma personagem na década de 1960. Quando ele

começou a dar aulas na Fundação Getulio Vargas, eu já trabalhava no mercado

de capitais. De repente, me deu aquele estalo: "Mario tem que ser meu sócio!"

Um dia nos encontramos para almoçar, passamos a tarde quase toda con-

versando e eu o convidei para criarmos a financeira Bozano, Simonsen.

Muitas pessoas pensavam que Bozano, Simonsen era um só nome, familiar.

Mas não, foi até por isso que nós sempre colocamos a vírgula entre os nomes.

Durante os vários anos de convivência na empresa, os resultados provaram

que acertei em cheio na escolha do sócio. O relacionamento não poderia ser

mais rico para o Bozano, Simonsen. Ele era um grande decifrador de pacotes

econômicos, enxergava o que ninguém via, as entrelinhas das medidas.
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talvez uns 150 quilos. Conversamos durante horas, tudo regado a cerveja, e lá

pelas tantas ela disse: "É, professor, o senhor é um gênio. Mas, na queda-de-

braço, sou mais eu."

Mario se dispôs imediatamente a uma queda-de-braço. Evidentemente

que perdeu para a prefeita. Ele tinha lances incríveis. E acabou se tornando

muito popular. Talvez pela simplicidade, facilidade de conversar e uma

incrível disponibilidade para ajudar qualquer pessoa. Se um aluno pedia que

ele fosse paraninfo, em Resende, numa sexta-feira, às dez da noite, ele se dis-

punha a ir. Era uma pessoa que participava, que dava muito de si.

Um dia, num sábado, ele daria uma aula inaugural do ano letivo no

Colégio Zacarias, no Catete, que era um curso pré-vestibular. Isso foi na

década de 1960. Foi lá no Zacarias porque fizemos uma brincadeira e disse-

mos que assim conseguiríamos 12 bolsas de estudo para os funcionários do

banco. E lá foi ele, de terno, num sábado, às seis da tarde, um verão danado,

um calor idem. Devia ter próximo de 500 pessoas assistindo. Ele usava um

terno azul, o mesmo durante o ano inteiro. No fim do ano, o azul chegava a

estar ruço, de outra cor. Usava a gravata para um lado, o cinto para o outro,

não tinha a menor vaidade. Talvez também por isso tenha se tornado tão

popular. Pessoas de todos os níveis e classes sociais tinham um carinho imen-

so por ele. Lembro-me da última vez que fomos a Porto Seguro, para ver um

empreendimento e houve uma situação gozadíssima. Na hora de atravessar-

mos de balsa, veio uma senhora pedir autógrafo a Mario. Pediu para tirar

uma foto com ele e depois lhe deu uma figa, com o maior carinho. Nessa

época, ele já tinha submergido como homem público. Era sempre assim.

Toda vez que eu saía com Mario, dificilmente conseguia chegar ao destino

sem que ele fosse abordado pelas pessoas mais simples, com palavras de cari -

nho e de admiração.

J Ú L I O B O Z A N O É P R E S I D E N T E D O G R U P O

B O Z A N O ,  S I M O N S E N I  D E P O I M E N T O I

Morro Velho. E, quando viajávamos para reuniões com empresários no Japão,

nos Estados Unidos e na África do Sul era impressionante ver a admiração, o

respeito, o carinho que todos tinham por ele.

Mario Henrique tinha muito prazer na vida. Adorava beber, comia pan-

tagruelicamente, ouvia muita música. Mas se maltratou muito. Nunca se

cuidou, não fazia exercício, não gostava de uma praia, de uma caminhada.

Cuidava só da sua intelectualidade. Ele tinha um fair play excepcional. Até

ficar fora de combate, hospitalizado, em nenhum momento mostrou-se

amargo. Sempre, mesmo depois de doente, mantinha o élan e o vigor. Todas

segundas-feiras, tínhamos uma reunião no banco, que era um almoço pro-

longado. E muitas vezes ele saía direto dessa reunião para a quimioterapia. E

até fazia piadas jocosas sobre o que estava passando. Falava da doença com

humor, às vezes até com um certo humor negro.

Durante o tempo em que esteve no poder — e o nome dele continuou

na placa do banco — jamais foi levantada sequer uma insinuação sobre

qualquer tipo de benefício ou privilégio para a instituição. Muito pelo con-

trário, ele foi muito prejudicado durante todo o período em que esteve no

governo. Era uma pessoa que não tinha rancor e os outros se aproveitavam

disso. Muita gente explorou o fato de o Mario esquecer facilmente o que

faziam com ele.

Como homem público, sua importância foi maior não pelo que ele fez,

mas pelo que ele evitou que se fizesse de besteira. Eu tenho a impressão de

que Mario não pôde fazer o que queria, até por causa daquele sistema

extremamente autoritário. Mas ele conseguiu ceifar muito equívoco, muita

barbaridade que seria cometida.

...
Ele era muito engraçado. O Banco Bozano, Simonsen teve uma área no

sul do Pará e fui até lá em um bimotorzinho, parando na Ilha do Bananal e

em vários outros pequenos lugares. E levei o Mario. Ele, de botas, era tão

desajeitado! Acho que foi a primeira vez que ele calçou botas na vida. Na

época, ele estava no Mobral. Uma noite, quando estávamos em Santana do

Araguaia, em uma casa que era do ex-ministro Severo Gomes, a prefeita veio

nos visitar para falar sobre o Mobral. Era uma senhora avantajada, pesando
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Mario aliava duas coisas muito importantes. Além de ser uma inteligên-

cia acima do comum, tinha uma memória invejável. Tinha uma cultura

humanística muito grande, podia-se conversar com ele sobre qualquer assun-

to. Se falássemos sobre o Julgamento de Nurenberg, por exemplo, ele citava

todo o mundo, nome por nome. Se passávamos para o Império Romano,

falava de todos os césares. Tornamo-nos logo amigos.

Nessa época, início dos anos 50, eu morava em Copacabana, com um tio que

tinha sido colega de turma do general Geisel. Era um tempo bom, jogávamos

futebol na rua, não passava quase carro, a praia era uma tranqüilidade. Geisel,

nessa época, estava voltando do Uruguai, onde fora adido militar. Ele ia se esta-

belecer no Rio, mas, enquanto não encontrava uma casa, deixou a família em

Porto Alegre e veio passar esse período transitório na casa de meu tio. Demorou

uns dois meses até trazer a família para cá definitivamente. Ficamos muito

próximos nessa época e o Geisel acabou se tornando um segundo pai para mim. 

...
A primeira vez em que Geisel viu o Mario foi por meu intermédio. Ele era

presidente da Petrobras e consegui marcar uma audiência para o então pre -

sidente do Mobral, Mario Henrique Simonsen. O Mario queria fazer uma

solicitação de apoio institucional ao Mobral. Mas não teve sucesso. Geisel

disse a ele que achava aquele trabalho muito louvável, mas que infelizmente

não poderia ajudá-lo:

— A Petrobras tem um objetivo totalmente diferente. Tenho é que garan-

tir o fornecimento de combustível e derivados. Essa parte de educação é

muito louvável, mas não é comigo.

E o Mario compreendeu.

— O senhor tem razão.

Quando chegou a época da nomeação do Geisel para a Presidência,

conversando com ele lá em Teresópolis eu sugeri o nome do Mario para

ministro da Fazenda. Ele ficou quieto. Em seguida, fui à casa do Mario,

também em Teresópolis, falar sobre o assunto. A reação foi a seguinte:

— De jeito nenhum, não quero isso, não. Deus me livre!

Mas eu insisti, e ele foi conversar com Geisel. Passou mais de duas horas lá

e começou a assimilar a idéia. Quando chegou o Natal, fizemos uma reunião

uando conheci Mario, eu tinha 18 ou 19 anos e ele, uns 17 anos. Eu

estava meio desorientado, pois tinha sido reprovado no exame de vista

para a Aeronáutica e não sabia o que fazer da vida. Ele era contemporâneo,

no Colégio Santo Inácio, do meu primo e de um antigo amigo meu. E, por

meio desse contato, começou a dar aulas particulares para nós três. Na

primeira vez em que nos vimos, ele já me impressionou muito. Chegou para

nos dar aula sem nenhum livro, nenhum caderno, nada. E disse para nós:

— O que vocês querem saber hoje? Em qual disciplina acham que estão

fracos?

Dissemos que era em matemática, de modo geral, física e química.

Perguntamos se poderíamos começar pela química. Ele começou imediata-

mente a sua aula, sem uma anotação, sem nada. No dia seguinte, perguntou

a mesma coisa, e respondemos que queríamos física. E ele falou:

— Vamos lá.

E começou do mesmo jeito a explicar tudo. Eu disse logo: "Esse cara é

um gênio."

U M V E L Ó R I O S Ó D E R I S O S E M U I T A Ó P E R A
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cussões com os ministérios das Relações Exteriores e de Minas e Energia. Geisel,

sim, é que achava importante. Dizia que os recursos hídricos não eram ines-

gotáveis, que na França 80% da energia eram nucleares e que os acidentes com

automóveis matavam mais que os nucleares. Além disso, havia o Acordo

Nuclear, que previa o enriquecimento de urânio. A decisão, na época, era que as

usinas nucleares seriam feitas ou não conforme a disponibilidade de recursos. O

fato é que do acordo nuclear com a Alemanha o que saiu mesmo foi Angra II.

No governo Geisel, só me lembro de ter visto Mario realmente chateado

uma única vez. Ele chegou até a fazer uma carta pedindo demissão. Os pro -

blemas eram os gastos do governo, que levaram a inflação a 3,5% ao mês. Eu

havia chegado em sua casa, à noitinha, e Iluska falou: "Mario está lá no

escritório e chegou uma fera!" 

Eu fui lá então. Mario estava arrancando os cabelos. Ele me mandou

sentar e disse:

— Eu sei combater a inflação. Estudei muito sobre isso. Geisel e Golbery

são pessoas que eu estimo e respeito demais, mas o problema é que foram

habituados a vida inteira a fazer gol. E acham que aqui é a mesma coisa,

querem fazer tudo. Não é assim. Alguém tem que jogar na defesa. 

Pedi para ele pensar mais. Por uma coincidência, nesse exato momento da

conversa, me chamaram ao telefone. Era o presidente. Eu disse a ele que o

Mario estava escrevendo uma carta de demissão. Geisel trovejou: "Segura o

Mario, que eu vou mandar Golbery aí." 

Ficamos conversando e, dentro de 20 minutos, o Golbery chegou. Os dois

se gostavam muito e o general conseguiu contornar a crise.

Era difícil não gostar do Mario. Ele era uma pessoa adorável, tinha uma

cultura vastíssima. Sabia de cor tudo o que é ópera. Uma vez, recebi a visita

de um amigo cuja mulher era soprano e havia estudado na Alemanha. Foi

engraçado, pois, logo que disse ao Mario que eles estavam lá em casa, e que a

mulher havia estudado canto, ele falou:

— Vou almoçar aí com vocês.

E foi correndo. Ele sempre adorou cantar depois do almoço. E foi o que

os dois fizeram. Quando ela esquecia alguma parte, Mario soprava. No fim,

ele pediu duas velas, acendeu e, na passagem em que seu personagem na

em casa, só com a família, e Geisel veio para cá. Nesse dia, voltamos a falar em

nomes para a Fazenda. Ele perguntou:

— Como é mesmo o nome daquele rapaz por quem o Humberto é

apaixonado? 

E eu disse:

— Devagar, porque não sou apaixonado por rapaz nenhum. Eu só tenho

a maior admiração por ele.

O Geisel retrucou:

— O problema é que ele é professor. Em geral, eles são muito teóricos. 

Depois que já tinha sido escolhido presidente, Geisel montou seu

escritório no antigo Ministério da Agricultura, no Rio, e começou a conver-

sar com as pessoas. Pediu para o Mario ir lá. Ele foi e já saiu escolhido. Geisel

nunca se arrependeu dessa decisão. Ficou amicíssimo do Mario, que também

tinha por ele a maior admiração. Evidentemente, havia discordâncias aqui e

ali, opiniões divergentes na equipe. Mas o Mario tinha uma relação muito

boa com o presidente e conseguia lidar bem com rusgas e picuinhas. Ajudava

o fato de ele ser uma pessoa muito cortês. Quando tomava uma decisão con-

trária à de outro integrante da equipe, chamava a pessoa e explicava por que

a solução adotada seria diferente.

...
Geisel tinha a mania de sabatinar seus ministros. Quando levavam para

ele um despacho, não se restringia à leitura. Queria que expusessem o assun-

to e, quando via que não estavam seguros, mandava levar tudo de volta para

que eles estudassem aquilo direito. Esse negócio de assinar meio sem ler, com

ele, não existia, não. Tinha aquela disciplina germânica e trabalhava sábado,

domingo, de noite... Mario também era assim e se entendeu muito bem com

Geisel. Foram poucas as discordâncias. Uma delas foi a Ferrovia do Aço.

Mario foi contra, mas perdeu. Ele dizia:

— Não vejo necessidade de carregar minério a 80 quilômetros por hora. Vai-

se gastar um dinheirão com um negócio inútil como esse, de minério a jato.

Mas havia a pressão dos ministros dos Transportes e da Indústria e do

Comércio. Mario tinha razão, mas foi vencido. Com relação ao programa

nuclear, Mario nunca foi frontalmente contra. Ele participou de algumas dis-
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Quando terminou a gestão do Geisel, Mario não queria ficar de jeito

nenhum com o João Figueiredo. Geisel fez um apelo, mas ele relutava. Eu

fui conversar com ele, Francisco Dornelles também. Terminou aceitando.

Mas durou pouco. Foi choque o tempo todo. Delfim, apesar de ser amigo

dele, pensava de outra maneira. O maior problema era com o Mário

Andreazza, que queria gastar fortunas. Mario chegou a dizer que podíamos

mudar mais uma vez a moeda, chamando-a de undreazza. Tantos cruzeiros

novos valeriam um undreazza. O Andreazza queria construir outro Brasil

rapidamente, sempre foi tocador de obras. Mas ele parecia ignorar que os

recursos eram limitados.

Mario tinha lutado pela candidatura do Figueiredo. Nós, depois, inclu-

sive, brincávamos, dizendo que para escolher presidente éramos um ver-

dadeiro fracasso. Sua análise era a seguinte:

— Figueiredo foi muito bom enquanto teve chefe. Ele era formidável.

Depois que sentiu que não tinha mais chefe, começou a degringolar.

...
Na época da candidatura de Figueiredo, Mario tinha realmente toma-

do gosto pela política. Lembro-me de que eu estava na presidência da

Caixa Econômica e dei uma declaração aos jornais de que o Figueiredo

seria o presidente. No dia seguinte, Mario me ligou, todo excitado,

querendo almoçar, para tricotar sobre o assunto. Ele gostava de costurar

as coisas. O relacionamento de Mario com o Figueiredo era muito estreito

na época do Serviço Nacional de Informações (SNI). Só depois, como

presidente, é que Figueiredo adotou uma política com a qual ele não con-

cordava. Mario achava que o melhor candidato era mesmo o Figueiredo,

que queria fazer a abertura. E, por isso, participou muito das articulações

políticas. Depois, muitas coisas o chatearam no governo. Uma vez saiu um

edital errado para a compra de filé mignon e outros mantimentos, e os

números publicados eram exorbitantes. A imprensa fez um escarcéu. E

uma repórter foi perguntar a Mario quanto ele gastava em casa com filé

mignon. Foi na bucha:

— Minha filha, toda a minha vida eu comi filé mignon em minha casa

sem precisar do governo.

ópera morria, ele deitou no chão entre as duas velas. Nessa hora exata, minha

empregada entrou na sala com a bandeja de café e levou um susto danado. Lá

estava a mulher de meu amigo cantando, e o ministro Mario Henrique

Simonsen deitado no chão, como morto, entre as velas.

...
Mario era muito engraçado. Ele tinha um humor refinado, era muito

irônico. Adorava jogar pôquer. Quase toda sexta ou sábado à noite, a

gente chegava na casa de Mario às nove da noite, jogava até uma e meia,

duas horas da madrugada e depois jantava. Nessa época, por causa da

inflação, Mario começou a colocar os valores no pôquer em Obrigações

Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs). Dizia que, no fim do gover-

no, tudo tinha que ser em ORTN. O pessoal ria que só! Geisel gostava de

jogar pôquer conosco, mas não jogava bem. Geisel não blefava nunca. E,

no pôquer, você só vai ganhar se souber blefar. Ele pedia uma carta. Se

apostava, ninguém pagava para ver, pois sabia que ele estava fechado.

Uma vez Mario disse:

— O senhor é muito inteligente, mas jogar pôquer assim não dá. O se -

nhor só ganha mesmo se der uma sorte incrível.

E Geisel respondeu:

— Mas se me pegarem num blefe, com que cara vou ficar?

— Faz parte do jogo. O senhor não joga pôquer, joga algum outro jogo.

Mario Henrique não era de brigar. Mas, uma vez, ele se irritou com um

amigo meu, um executivo de uma grande empresa, que ia muito comigo à sua

casa para um carteado. Esse amigo tinha perdido um pouco para o Mario e,

como já tinha uma certa intimidade e havia bebido um pouco mais, na hora

do jantar saiu-se com a seguinte:

— Você realmente é muito competente, mas tem um defeito grave. Você

tem o dedo podre, não sabe escolher seus auxiliares.

Mario olhou para ele e disse:

— É uma questão de opinião pessoal. Você acha isso?

— Acho.

— Isso é muito subjetivo. Eu, por exemplo, acho você um chato.

...
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A gota d’água que levou ao pedido de demissão de Mario foi ele ter

sabido que um deputado falou mal dele para o presidente, e João disse:

"Arranje-me um nome melhor, que eu o tiro." 

Mario soube e decidiu ir embora na hora. Iluska me ligou, toda nervosa:

"Vem para cá, que o homem está indo embora, e vai ser hoje mesmo."

Nessa época, eu era presidente da Transbrasil. Ele me contou a história e

disse que ia embora naquele dia de qualquer jeito. Tinha um vôo para o Rio

no fim da tarde. Nós chegamos a bloquear o avião para que ele e os assessores

não fossem embora.

Depois que saiu do governo, ele deu conselhos a quase todos os presi-

dentes da República. Só não quis mais participar diretamente de nenhum

governo. Mario não era homem de negociar. Ele tinha a sua opinião forma-

da. Não aceitava nenhum tipo de pressão. Colocava o interesse público

acima de tudo.

H U M B E R T O B A R R E T O É E X - S E C R E T Á R I O

P A R T I C U L A R D A P R E S I D Ê N C I A D A R E P Ú B L I C A ,

N A G E S T Ã O D O P R E S I D E N T E E R N E S T O G E I S E L E

E X - P R E S I D E N T E D A T R A N S B R A S I L I  D E P O I M E N T O I
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Nenhuma das duas propostas de Simonsen prosperou. Nem os hierarcas

do governo passaram a depositar seus investimentos numa coisa parecida

com os "fundos cegos" americanos, nem o prédio da Bolsa virou presídio. 

Pode-se falar de um Mario Henrique generoso, pronto para explicar a

uma criança o que é um máximo divisor comum, o chatíssimo MDC. Há

também o Mario Henrique inclemente com a burrice. Quando um ministro

de Minas e Energia anunciou seu desejo de produzir energia a partir de ester-

co, Mario Henrique matou a idéia assim: "Criaremos a Bostobrás." 

Nunca é demais lembrar que sua primeira função remunerada (mi -

seravelmente) quando saiu do ministério foi a de crítico de música clás-

sica da revista Veja. Num dos seus primeiros artigos, criticou a rivali-

dade de Luciano Pavarotti com Placido Domingo, dizendo que nenhum

dos dois cantava tão bem, mas havia lugar no mundo para ambos. Hoje

cantam juntos.

De todas as características de Mario Henrique, aquela que mais o dife -

renciou de seus similares foi a sua capacidade de distanciar-se do poder para

melhor observá-lo. Defendia o fortalecimento do mercado de capitais, mas

sabia que o cárcere era destino adequado para inúmeros operadores da Bolsa.

Defendia o sistema bancário, mas reclamava da regra pela qual o Banco

Central impedia a quebra de instituições financeiras. (Com poucos meses de

governo, decretou a intevervenção no Banco Halles, onde o general Geisel

tinha uma parte de sua poupança).

Só uma pessoa com essa qualificação (e um monumental senso de humor)

seria capaz de formular aquilo que veio a se tornar a Lei de Simonsen. Reza

mais ou menos assim:

"Toda proposta de investimento público tem uma comissão embutida.

Em muitos casos, sairia mais barato pagar a comissão ao intermediário, desde

que ele assumisse o compromisso de não falar mais na obra".

É dele também a melhor definição do II Plano Nacional de

Desenvolvimento, o famoso II PND, que equivocadamente é visto até hoje

como um conjunto coerente de projetos e metas. Quando um curioso lhe

perguntou o que achava dele, respondeu: "Não leio ficção."

...

o dia 29 de janeiro de 1974, Mario Henrique Simonsen estava na sala do

presidente eleito Ernesto Geisel, no velho edifício do Ministério da

Agricultura, no Rio de Janeiro. Geisel tinha acabado de convidá-lo para o

Ministério da Fazenda e repassavam as dificuldades da economia. Crise do

petróleo, inflação e taxa de crescimento. Foi quando a conversa desbordou

para o mercado de capitais:

"Se o senhor quiser moralizar em cinco minutos o mercado de capitais,

tem que transformar aquele pedaço da Praça 15 em presídio."

Simonsen referia-se ao prédio da Bolsa de Valores. 

Acabara de lembrar ao general que era acionista do Banco Bozano,

Simonsen, mas se prontificava a vender suas ações pelo valor nominal.

Dias depois, numa conversa com o general Golbery do Couto e Silva, lis-

tou seus bens: três apartamentos, uma casa em Teresópolis e 10% do

banco. Sugeriu-lhe que essas ações ficassem num fundo, valorizando-se a

8% mais correção monetária. O que viesse a mais seria doado ao progra-

ma federal de alfabetização de adultos.
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Como dizia à época o general Golbery: "O Simonsen é praticamente o único

que se preocupa com a inflação."

...
Estudar a História de um país a partir das hipóteses que foram deixadas

pelo caminho pode parecer perda de tempo mas estudar as pessoas que dela

fizeram parte à luz do que propunham ajuda a entender quem foram. 

Para se ver quem foi Mario Henrique Simonsen, vale a pena transcrever um

trecho de um documento anotado por Heitor Ferreira, o secretário particular

de Geisel. Foi escrito em dezembro de 1978, quando se recusava a participar do

ministério de Figueiredo:

"Affaire Simonsen - 20/12/78

"— A prioridade inflação é real e muito séria. Balanço de pagamentos.

"— O que ele tem a propor para ficar é duro como o diabo e não sei se o

Figueiredo vai querer embarcar num troço destes.

"— Simonsen está convencido da necessidade de uma recessão de um ano

e meio a 2 anos.

"— É preciso um presidente convencido disso.

"— É preciso um ministério convencido disso, sobretudo os seguintes:

"Fazenda (Rischbieter)

"Ministério da Indústria e Comércio (Olavo [Setúbal], Paulo Tarso

[Flecha de Lima])

"Agricultura (?)

"MME (Camilo [Calazans])

"Trabalho (?)

"— Simonsen quer estar de acordo com os nomes para estas pastas

"— Poder de veto

"— Não aceita o Delfim na Agricultura. (Por que não Educação?)."

Como se sabe, Simonsen aceitou o Ministério do Planejamento e Delfim

o da Agricultura. Produziu um documento de nove páginas, propondo a cen-

tralização das decisões econômicas no Planejamento. Doce ilusão. Foi comi-

do pela borda e, cinco meses depois de empossado, resolveu ir embora. Fora

de sua família, só duas pessoas sabiam disso: Golbery e Heitor Ferreira. Sua

conversa decisiva com Heitor ficou anotada:

Era como se houvesse dois Simonsen. O primeiro, garoto-prodígio, pro-

fessor respeitado, capaz de passar algum tempo brincando com Golbery no

enunciado de paradoxos matemáticos, observando os paradoxos políticos

com raro distanciamento. O outro, ministro, servindo lealmente ao governo.

Simonsen foi ministro de dois presidentes. Com Geisel, ocupou a

Fazenda. Com Figueiredo, o Planejamento. Desse segundo período pouco se

pode dizer, além do fato de ele jamais ter confiado no presidente. Não queria

permanecer no ministério. Aceitou porque Golbery o laçou com a ilusão do

comando da política econômica. 

Simonsen tinha escassa confiança no general João Batista Figueiredo e

dedicava profundo desdém pelo Serviço Nacional de Informações (SNI).

Primeiro, porque, em 1973, o serviço, apoiado por dois generais ilustres, o

confundira com outra pessoa, de mesmo sobrenome. Segundo, porque foi

capaz de produzir a seguinte pérola:

"Ligações esquerdistas".

"Autoridades de segurança manifestam preocupação pelo envolvimento

que vem sofrendo em GO a sra. Iluska Pereira da Cunha Simonsen, esposa do

ministro da Fazenda, por parte de elementos esquerdistas." 

Acusavam sua mulher de ter solicitado inscrição num curso de arqueolo-

gia da Universidade Federal de Goiás. E daí? "Com ela figuram na relação

diversos esquerdistas." O que Iluska Simonsen tinha a ver com as outras pes-

soas que constavam da relação, o SNI jamais explicou. Era o irracionalismo

policialesco do regime. (O episódio deu em nada.)

Seus cinco anos de trabalho com Geisel serviram de base para uma sin-

cera amizade que só terminou com sua morte. Tinha afeto pelo general e,

como seu amigo Humberto Barreto, referia-se a ele pelo apelido que lhe

deram os poucos íntimos que tinha em Brasília: Júpiter. Dele recebia carinho

e uma imensa admiração: "O Simonsen, do ponto de vista intelectual, é um

anormal, no bom sentido". 

Sabia que não era um czar da economia. No atacado, suas idéias não

prevaleceram. Predominaram as de Geisel, de quem o ministro Reis Velloso,

do Planejamento, era um voluntarioso executor. No varejo, divergiu de

quase todos os seus pares, mas com nenhum deles atritou-se publicamente.
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"— Mas, o que falta, Mario?

"— Falta alguém que dê uma bronca nos ministros. Eu não posso dar. O

Golbery faz alguma coordenação, mas na base da ascendência e do prestígio

pessoal. O Medici designou o Leitão [de Abreu] para isto. No governo, agora,

ninguém faz. O Geisel dava, puxava orelhas.

"— ...E a inflação foi a 40%.

"— Pois é. Quer dizer, governo eclético com puxão de orelha, inflação vai

a 40%; governo eclético, sem puxão de orelha, inflação vai a 80%".

Golbery fez o possível para segurá-lo. Em seguida, trabalhou sua substi-

tuição por Delfim Netto.

No dia 9 de agosto, quando a notícia da demissão de Simonsen veio a

público, o telefone de Mario estava grampeado pelo SNI.

A inflação foi a 100%.

E L I O G A S P A R I É J O R N A L I S T A I  A R T I G O I
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Foi a sua primeira experiência como passageiro de avião. Coisa que, para ele,

no futuro, veio a tornar-se simples rotina.

Enfrentava com a maior tranqüilidade discussões sobre temas extrema-

mente complexos com alguns dos maiores economistas do mundo. E sempre

se saía muito bem.

Talvez sua principal característica como economista fosse aliar um enorme

senso prático sobre a realidade da economia com grande sofisticação teórica.

Estava sempre atualizado sobre as novidades da teoria econômica e, por isso,

seus livros didáticos incorporavam as mais recentes tendências e correntes.

Simonsen deixou um livro digno do seu brilho, a despeito da despreten-

são do título (Ensaios analíticos). Trata-se, em suas próprias palavras, de um

"curso de metodologia da pesquisa aplicada à economia com um tempero

diferenciado: como surgiram as grandes idéias e descobertas em outros cam-

pos do conhecimento humano, onde a revelação da verdade não fere tantos

interesses como na economia".

Como auxiliar do Governo Geisel, nunca pretendeu ser um supermi -

nistro, embora fosse cioso da sua área de competência.

Por acordo tácito, sempre resolvemos entre nós as nossas possíveis

divergências técnicas, sem levá-las ao presidente para o desempate (o que nos

teria deixado mal a seus olhos).

Como ilustração do nosso procedimento, no segundo semestre de 1976,

tivemos de decidir uma questão complicada: o Simonsen achava (e tinha

razão) que deveríamos reduzir os investimentos públicos, para melhorar a

situação da inflação e do balanço de pagamentos. Começamos, então, uma

troca de notas técnicas, analisando o assunto, que levou de duas a três semanas.

E, ao fim, apresentamos uma proposta conjunta ao presidente: reduzir os

investimentos, mas preservando aqueles que fossem prioritários (Energia,

Insumos Básicos, Bens de Capital), dentro do II Plano Nacional de Desen -

volvimento (PND). E note-se: quem datilografava as notas do Simonsen era

ele próprio (em casa, à noite, ou no fim de semana).

JOÃO PAU LO DOS RE I S VE L LOSO É E X -M I N I S T RO DO

P L A N E J A M E N T O N A S G E S T Õ E S D O S P R E S I D E N T E S

GARRAS TA ZU MÉD I C I E ERNES TO GE I S E L I  A RT I GO I

primeira vez que o vi, eu ainda a tenho na mente. Inesquecível!

No início de 1951, eu estava fazendo o curso de pós-graduação do

Conselho Nacional de Economia e era chegado o dia da primeira aula de

matemática. Lá pelas nove horas, uma figura meio desengonçada sobe o

estrado em que ficavam os professores e se encaminha para o quadro-

negro. Nele escreve durante alguns minutos e depois começa a dar uma

aula brilhante sobre teoria de conjuntos. Entusiasma-se, no meio da

explicação e, sem perceber que havia ultrapassado a área do estrado, de

repente cai sobre os alunos da primeira fila. Sem perder o fio do

raciocínio, pede desculpas e retoma a exposição, normalmente, como se

nada houvesse acontecido.

Simonsen era, realmente, uma figura sui generis.

Roberto Campos, então ministro do Planejamento, foi apresentar, em fins

de 1964, o Plano de Ação Econômica do Governo (Paeg) às instituições

financeiras internacionais, em Washington, e nos levou — ao Simonsen e a

mim — como seus assessores (eu era diretor-técnico do Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada - IPEA e ele não ocupava nenhum cargo no ministério).

A L G U É M S O B R E Q U E M É D I F Í C I L D I Z E R A L G O M A I S
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onheci o Mario Henrique logo depois da Revolução. Era o ano de 1965.

Eu tinha 35 anos e ele, 30. Fomos apresentados pelo meu sócio, Carlos

Moacir Gomes de Almeida, em um espetáculo no Teatro Municipal. Ele nos

apresentou como amantes da música, e já nesse primeiro encontro, percebe-

mos nossas afinidades. Nos identificamos ainda mais na paixão pela ópera,

especialmente Wagner, Mozart e Verdi. Na música sinfônica, ambos admirá-

vamos Beethoven. A convergência dos gostos era absoluta.

Logo passamos a nos encontrar nos fins de semana. Nosso ponto de

reunião era meu apartamento, na rua Sá Ferreira, 19, em Copacabana. Na

cobertura, havia uma sala enorme, com um bom equipamento de som, e lá

reuníamos casais amigos para ouvir ópera. Começávamos a ouvir música por

volta das cinco horas da tarde e terminávamos entre 11 horas e meia-noite,

quando saíamos todos para jantar.

Em nossa imaginação, reproduzíamos o que seriam os grandes festivais

de ópera europeus, como os de Bayreuth e Salzburgo, que começavam às

quatro horas da tarde e terminavam à meia-noite. Nunca tínhamos ido a um
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desses festivais e sonhávamos o tempo inteiro com a chegada desse momen-

to. Éramos quatro ou cinco casais. Mario e Iluska, eu e Miriam, o José

Maurício Gomes de Almeida, que é irmão do Carlos Moacir, e mais dois

casais que já faleceram.

Em 1967, depois de muitos anos fazendo de conta que estávamos nos fes-

tivais, decidimos ir a Salzburgo e Bayreuth pela primeira vez. Já estava tudo

combinado, mas minha mulher ficou grávida de meu filho menor, Antenor.

Mario e Iluska viajaram sozinhos e nos mandaram várias cartas. Em uma

delas, Mario falou do esplendor de Salzburgo e fez um comentário interes-

sante. Para ele, o som de Salzburgo era estereofônico, ao passo que em

Bayreuth o som era monofônico.

Dois anos depois, em 1969, fomos juntos pela primeira vez à Europa. E, a

partir daí, viajamos todos os anos para assistir aos festivais. Só paramos no

período em que ele foi ministro, de 1974 a 1979. Fora esse intervalo, todas as

férias, deles e nossas, eram dedicadas a ir à Europa para ouvir música.

...
Passei a admirar o Mario Henrique ainda mais convivendo diariamente

com ele durante nossas viagens. Já conhecia sua objetividade no mundo de

negócios, pois também tivemos uma convivência profissional. Eu tinha

empreendimentos imobiliários e, mais tarde, também passei a ter negócios

na área agrícola, em conjunto com a Bozano, Simonsen, empresa da qual

Mario era membro do Conselho. A mesma clareza de idéias que possuía no

campo econômico, Mario Henrique tinha no dia-a-dia. Era agradabilíssimo

conviver com ele.

Nossas viagens tinham todas um roteiro semelhante. Pegávamos um vôo

Rio-Paris, alugávamos um carro e com ele partíamos para os festivais —

Salzburgo, Bayreuth, Verona — e terminávamos a viagem, invariavelmente,

na Itália, que ele simplesmente adorava. Em todas as viagens passávamos por

Roma, Veneza e todo o miolo da região da Toscana.

Ele era um gourmet e a comida italiana era sua predileta. Ele me apresen-

tou na Itália a três prazeres que até hoje cultivo. Um é o queijo gorgonzola,

outro é beber Strega depois das refeições e o terceiro é o fettuccine do restau-

rante Alfredo, em Roma.

A P L A U S O S P A R A O " A M I G O Q U E C A N T A "
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Naquela noite, foi de blazer ao festival e Iluska também se ajeitou com

outra roupa. Quando voltamos da ópera, na madrugada, a mala já estava lá.

O Mario lamentou que não pôde nem dar uma gratificação porque a polí-

cia entregou a mala e foi embora. No dia seguinte, ele de smoking e a mulher

de longo, comentou:

— Hoje eu gostei bem mais da música do que ontem. É o efeito vestimenta.

Nossas viagens normalmente duravam 15 dias. Mas uma vez decidimos

fazer um tour musical de um mês. Fomos a Bayreuth, depois a Salzburgo e a

Verona. De carro, são duas a três horas de Bayreuth para Salzburgo. De

Salzburgo a Verona, são umas cinco horas de carro. A Iluska já não agüenta-

va mais ouvir tanta música. Nós assistimos a uns 15 ou 16 espetáculos.

Nessas viagens, Mario adorava criar e aplicar testes musicais. Ele cantava

trechos de músicas e perguntava que música era aquela, de que compositor.

Também gostava de inventar perguntas com respostas de múltipla escolha

absurdas e se divertia só de enunciá-las. 

Isto fazia parte também de seu espírito lúdico. Ele adorava uma boa brin-

cadeira. Seus testes de múltipla escolha eram muito engraçados. Lembro de

uma vez, em uma mesa imensa, em que o Mario aplicou um teste incluindo

no meio das opções o João Figueiredo e dona Yolanda Costa e Silva, entre os

personagens da ópera Tristão e Isolda.

Ele gostava da brincadeira e também de mostrar seu conhecimento e ensi-

nar. Dava aulas soberbas. Quanto menos a pessoa entendia, mais ele gostava,

porque isto lhe dava oportunidade de explicar, de discutir, de debater músi-

ca. A ópera fascinava-o tanto que ele se dedicou a escrever um ensaio sobre o

anel nas óperas de Mozart Don Giovanni e Figaro. Ele escreveu simplesmente

pelo prazer de estudar o assunto.

...
Em nossas viagens, nos episódios do dia-a-dia, Mario costumava rela-

cionar situações com temas ou frases de óperas. Em Bayreuth, quando assis-

timos a Tristão e Isolda, fomos passear em um jardim onde havia uma árvore

imensa. Ele incorporava tanto o espírito da ópera que, assim que viu a árvore,

se ajoelhou e começou a cantar para Iluska a ária que Tristão cantava se

declarando para Isolda.

Mario tinha seus restaurantes e pratos prediletos, que repetia sem cessar.

Em Milão, por exemplo, ele adorava um restaurante chamado Savini, na gale-

ria Vittorio Emanuele, entre o Duomo (a catedral) e a Ópera do Scala. Ele

sempre comia o risoto à milanesa. Nós ficamos três dias em Milão e nos três

dias ele foi comer o risoto à milanesa do Savini. Era tão fascinado pelo prato

que a Iluska começou a trazer o risoto, em pacotes, para fazer aqui.

Numa outra ocasião, quando havia uma greve na Ópera de Milão, nós alu -

gamos um carro e resolvemos ir à Suíça. Antes de cruzar a fronteira, paramos

para fazer uma degustação de pasta em Strezza. O almoço consistiu em 15 tipos

diferentes de massas, 15 pequenas porções de pastas italianas diferentes.

Depois do almoço, continuamos a viagem, mas fomos barrados na fron-

teira. Naquela época, havia controle de câmbio na Itália, mas nós não tínha -

mos feito uma declaração de divisas na entrada. O guarda nos disse:

— Se vocês passarem, terei de declarar que vocês estão fazendo contra-

bando de dinheiro.

Aí, o Mario disse, brincando:

— Imagine eu, no Brasil, com a reputação que tenho, com uma decla -

ração dessas.

Desistimos de atravessar a fronteira e o que ele nos propôs? Voltar para

Strezza e fazer uma nova degustação de pasta. E foi o que fizemos. Acho que ele

ficou até feliz de não precisar ir à Suíça, que ele achava um país muito chato.

...
Num dos festivais de Salzburgo, um dos primeiros a que fomos, em 72 ou

73, estivemos primeiro em Viena. Assistimos lá a três ou quatro óperas e

depois alugamos um carro para ir a Salzburgo. Como havia muita bagagem,

tivemos que amarrar uma parte em cima do carro. Nevou a viagem toda e,

quando chegamos a Salzburgo, para nossa surpresa, uma mala tinha caído na

estrada. Era a mala da Iluska e lá estava toda a roupa de gala do casal.

Naquele dia, não tinha nenhuma loja aberta, pois era o feriado de Páscoa.

Mario e Iluska ficaram bastante perturbados, mas, quando chegamos ao

hotel, eles nos disseram que estávamos na Áustria e que a mala seria encon-

trada. Telefonaram para todos os postos de polícia ao longo da estrada e

comunicaram o fato.
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récita de Othelo. Entre seus amigos estava o maestro Isaac Karabitchevsky e

Jacques Klein.

Esse prazer em transitar no mundo musical foi muito importante para o

sucesso que teve como presidente da Orquestra Sinfônica Brasileira. Ele foi

presidente muitos anos, angariou muitos recursos. Nesse período, se não

fosse ele, talvez a orquestra tivesse até desaparecido. Foi um época de tran-

sição do governo Sarney, não havia verbas.

Lembro-me bem de que o Mario fez até mesmo um programa para a

Globo em que regeu a Orquestra Sinfônica. Fez esse programa para promover

a OSB e levantar recursos. Assisti ao primeiro movimento da quarta sinfonia

de Mozart em Sol maior, a Sinfonia 40. No fim, Mario bateu palmas para a

orquestra e a orquestra bateu palmas para ele. Foi emocionante.

Participei do processo de transição da OSB das mãos do professor Bulhões

para as de Mario. Uma das pessoas que também freqüentavam Salzburgo e que

era também amigo dele era o Henrique Gregori, fundador do Banco Crefisul e

presidente da Xerox. O Henrique se dava muito bem com o professor Bulhões,

que estava idoso e se preocupava em fazer seu sucessor na presidência da OSB.

O Gregori me procurou para ajudá-lo a encontrar um presidente. Eu su -

geri que fosse ele mesmo. E ele sugeriu que fosse eu. Propus, então, o nome

do Mario Henrique e o Gregori concordou. O Mario, de chofre, relutou, mas

no fim acabou aceitando. Só impôs uma condição: que nós atuássemos como

uma espécie de triunvirato. O professor Bulhões aceitou a idéia, passou a ser

presidente de honra e Mario assumiu a presidência da OSB.

...
Nós sempre discutíamos qual seria a melhor orquestra do mundo. As

opiniões se dividiam entre a Filarmônica de Viena e a Filarmônica de Berlim.

No fim, a de Berlim ganhou, porque era regida pelo grande maestro Herbert

von Karajan. Mario tinha grande admiração por Karajan. Certa vez, em

Bayreuth, no centenário da morte de Wagner, em 1983, assistimos a um fato

curioso. O maestro Georg Solti regeu O anel dos nibelungos e foi vaiado,

porque o cantor desafinou. Mario achou a maior graça naquilo, porque o

Solti era o maior rival de seu preferido, o Karajan. Ele disse na hora:

— O Karajan deve estar feliz lá em Salzburgo.

Em outra ocasião, quando Iluska recebeu uma multa pesada por excesso

de velocidade, Mario comentou:

— Agora nós também temos uma rimembranza amara.

Rimembranza Amara é a ária cantada pelo personagem Don Ottavio

quando o pai da noiva é assassinado na ópera Don Giovanni, de Mozart.

Mario vivia interiormente, de forma profunda, as óperas a que assistia.

Logo que saiu do governo, Mario encontrou-se com um amigo na praia, que

lhe perguntou:

— Mario, como você se sente, agora que saiu do governo?

E ele respondeu:

— É como naquela história de um teatro no interior da Itália em que o

tenor foi cantar uma ária e no fim foi vaiado. O tenor esperou até pararem as

vaias e então perguntou: — Fischiate? (Estão me vaiando?) Aspetta il barìtono

(Espera o barítono). E saiu.

Mario foi sucedido no ministério pelo Delfim.

Na época em que Mario se tornou ministro, houve um intervalo em nos-

sas viagens. Fomos algumas vezes a Brasília visitá-lo, mas nunca para falar de

política. Eu dizia a ele:

— Só quero falar de música, porque você deve estar carente.

E realmente estava. No ano em que deixou o governo Figueiredo, a

primeira coisa que fez foi me ligar e pedir:

— Marque o festival, porque eu estou com demanda reprimida de música.

Nesse ano, ele foi aos dois festivais de Salzburgo, o da época da Páscoa e,

logo depois, ao Festival de Verão. A partir daí, retomamos nossas viagens, que

duraram até 1991, ano do centenário da morte de Mozart.

...
Foi inesquecível a vez em que Mario cantou, aqui no Rio de Janeiro, um

dueto do Don Carlo com o tenor Placido Domingo. Ele sabia de cor todas as

árias do barítono — que era a sua voz — das óperas de que mais gostava.

Especialmente, as de Wagner e Verdi.

Mario gostava não só de ouvir a música, mas de todo o universo teatral da

ópera e do contato com as pessoas que criavam este mundo mágico. Em uma

de nossas viagens, apresentou-me ao Franco Zefirelli, em Milão, após uma
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— Buon giorno, commendatore!

E recebeu nova gorjeta. No quarto dia, lhe disse:

— Buon giorno, onorabile.

...
Uma outra vez, em Roma, nós saímos à noite de um restaurante, e fomos

abordados pelo chofer de uma limusine, que nos ofereceu um giro. Dissemos

que já conhecíamos a cidade e ele retrucou:

— Mas vocês não conhecem Roma mostrada por mim. 

Ele era um dos comissários de polícia que faziam biscate de noite.

Abusando de seus poderes, ele entrava em contramão, mandava nos policiais,

fazia o que queria. Quando entrava em contramão e nós ficávamos assus-

tadíssimos, ele dizia:

— Questo é mio dipendente...

Fazia de propósito para mostrar que mandava. Mario, que foi na frente

conversando com ele, achou o programa maravilhoso. O rapaz ainda con-

cluiu o passeio com um giro de efeito no carro, fechando o tráfego na Via

Veneto. Abriu a porta do carro, fez uma reverência e nós saímos. Mario per-

guntou quanto era. E ele respondeu:

— Questo lascio a vostra conscienza... (Isso eu deixo a vossa consciência).

E acabou recebendo muito mais do que teria cobrado.

Mario adorava esse espírito do italiano, essa comunicabilidade, essa

maneira de representar. Ele costumava dizer:

— A Itália é o único país do mundo onde você é enganado e não fica

aborrecido.

A representação o fascinava. Lembro-me de uma episódio interessante.

Estava programada uma apresentação de ópera em um telão que temos em nossa

casa, mas na hora o equipamento enguiçou. Imediatamente, o Mario falou:

— Não tem problema. Eu vou cantar o Don Carlo. Não tem telão, mas

pode colocar o disco que eu canto as árias.

E ele cantou, todas as vozes, a do baixo, a do tenor, com a voz transposta, tudo

de cor. Acho até que ele se divertiu mais participando do que apenas assistindo.

Recordo-me de uma outra vez, em Viena, em que nós saímos de uma

ópera e estava nevando. Mario foi andando pela rua, cantando em meio à neve

Solti era o maestro-diretor da Sinfônica de Chicago e também diretor da

Ópera de Londres. Assistimos à sua regência em muitos festivais. Era um

grande maestro, reputadíssimo. Mas nossa torcida era pelo Karajan. Ele

tinha igualmente muita admiração por James Levine, diretor artístico do

Metropolitan Opera House, em Nova Iorque. Mario o apontava como o

maior regente de Mozart.

Nossas viagens eram marcadas também por aulas de história e arquitetura.

Mario era uma verdadeira enciclopédia. Tinha um vasto conhecimento da

história e da arquitetura da Alemanha, da Áustria e, principalmente, da Itália. O

programa era música nos fins de tarde e à noite, mas durante o dia andávamos

muito pelas ruas, admirando monumentos históricos e a arquitetura das cidades.

Mario adorava pegar guias locais, principalmente na Itália. Ele sentava

sempre na frente e fazia questão de falar italiano, mesmo que não falasse flu-

entemente. Contava histórias, perguntava sobre tudo, gostava de captar a cul-

tura local por meio do convívio com as pessoas.

As suas grandes paixões eram música, comida e gente. Acho que essa era

a razão porque ele gostava tanto da Itália. Dizia que a Itália era um palco e

que os italianos representavam o tempo todo. Gostava de repetir:

— A Itália é o único país do mundo em que você entra no palco e repre-

senta junto com os atores.

Adorava contar uma história muito engraçada que aconteceu no hotel

Excelsior, em Roma. Ao chegar no hotel, se deparou com um ascensorista

muito simpático, que lhe disse sorridente:

— Buon giorno, signore! 

Mario gostou da gentileza do rapaz, puxou a carteira e lhe deu 5 mil liras

de gorjeta.

No dia seguinte, quando o mesmo ascensorista o viu, abriu um sorriso

ainda maior e disse:

— Buon giorno, dottore! 

O Mario achou graça porque tinha sido promovido e lhe deu novamente

cinco mil liras.

No dia seguinte, o rapaz, tão logo o avistou, abriu um sorriso ainda

maior e disse:
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que caía. Minha mulher, Miriam, ficou preocupada, disse que ele poderia

pegar uma gripe, mas ele estava tão envolvido com a música ... Nem escutou.

Quando meu filho era pequeno, sempre dizia quando Mario entrava em

nossa casa:

— Papai, chegou seu amigo que canta.

As crianças percebem logo o espírito das pessoas. Acho que Mario gostaria

de ser lembrado desta forma.

L U I Z C Y R I L L O F E R N A N D E S F O I O F U N D A D O R

D A C O N S T R U T O R A G O M E S D E A L M E I D A ,

F E R N A N D E S I  D E P O I M E N T O I

Nos jardins de Bayreuth junto à sua amada, o intérprete di letante da paixão de Tristão por Isolda
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dos pelas informações que me deram e pelos seus currículos. Eu espero — e

estou certo disso — que no fim do governo Geisel tenhamos uma amizade tão

profunda como a que eu tenho com o Carlos Alberto (de Almeida Neto, o

Bebeto, seu chefe de gabinete), com o Henrique Gomes e com o Augusto

Jefferson. Os senhores estão vendo este livrinho na minha mão? É o regimento

do Ministério da Fazenda. Ele ensina os afazeres de cada um. Peço que leiam

com muita profundidade e que, dentro de sua área de competência, exerçam o

trabalho com o maior denodo e patriotismo. Esse é o primeiro pedido. O

segundo é que, no exercício de suas funções, nenhum dos senhores me encha o

saco! Está terminada a reunião. Bebeto, traz um Campari para mim!

Essa história define, sem tirar nem pôr, a personalidade do Mario

Henrique. Recentemente, lembrei-a ao presidente Fernando Henrique

Cardoso, que deu boas gargalhadas.

...
Trabalhei com Simonsen durante cinco anos. Quem olhava para ele, com

aquela gravata torta e o terno desalinhado, pensava que era o símbolo da

desorganização. Mas tinha um sentido de organização mental impressio -

nante. O despacho era toda quarta-feira, às três da tarde. Recordo-me de

que, durante toda a sua gestão, exceto nos dias em que estava viajando,

nunca começou atrasado.

Certa vez, foi agendada uma palestra na Câmara dos Deputados para as

dez da manhã. Simonsen foi alertado para chegar às dez e meia, pois o atra-

so era uma rotina.

— Para mim, dez horas são dez horas. Eu vou chegar lá às dez — disse.

A reunião começou depois das dez e meia e ele ficou pacientemente

aguardando os deputados. 

Sem perder a fleuma.

...
Simonsen levava todos os despachos com o presidente Geisel por escrito.

Eram até seis páginas bem redigidas. Um conjunto fantástico, que demonstra-

va amplo conhecimento de temas como tributação, assuntos fiscais, correção

monetária, correção dos balanços, eliminação do imposto sobre o lucro infla-

cionário e temas internacionais.

m 1974, quando fui convidado para assumir a presidência da Comissão

de Assuntos Tributários Internacionais do Ministério da Fazenda, tive um

momento marcante na minha trajetória profissional. Mario Henrique

Simonsen, recém-nomeado pelo presidente Geisel, marcara uma reunião

com toda a equipe, durante almoço numa segunda-feira. Havia 15 técnicos

— o primeiro, o segundo e o terceiro escalões do ministério, — que abran-

giam empresas incorporadas à União, à Receita Federal, à Procuradoria da

Fazenda e ao Banco Central. Conhecendo o gênio que era Simonsen, todo o

mundo passou de quinta-feira a domingo praticamente sem dormir, pre -

parando documentos, relatórios e muitos gráficos.

Ao meio-dia, pontualmente, todos estavam sentados à mesa e ouviram o

chefe falar:

— Meus amigos, é uma satisfação muito grande receber vocês. A maior

parte dos senhores eu estou vendo pela primeira vez. Examinei os currícu-

los ("era mentira, não tinha examinado nada") de cada um atentamente.

Considerando que honestidade é um pré-requisito, os senhores foram escolhi-

121

C I N E M A ,  C A L Ç A D O S & P I C A D I N H O

F R A N C I S C O D O R N E L L E S

E



ou quinto escalão. Perguntei o que estava fazendo ali e por que não falava

diretamente com o ministro. Com um olhar matreiro, Tancredo respondeu:

— Toda vez que eu falo com o ministro Simonsen para liberar umas ver-

bas de Minas ele diz que nunca pode, porque precisa preservar o equilíbrio

das contas públicas. E eu descobri que este assessor aqui consegue liberar

tudo sem o conhecimento do Simonsen.

Tempos depois, contei essa história ao Simonsen. Ele riu muito.

...
Lembro-me da primeira vez em que os Estados Unidos adotaram um

processo de direito compensatório contra os calçados brasileiros. Eles queriam

fixar uma taxa de 35%. O Itamaraty planejava apresentar uma queixa junto

ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio (Gatt) e à ONU. Simonsen, com a sua

racionalidade peculiar, propôs o seguinte:

— Viaje para os Estados Unidos, leve alguém do setor calçadista e con-

verse com um escritório de advocacia.

Contratamos um grande advogado, que sugeriu a revisão da queixa junto

aos organismos internacionais. Em contrapartida, solicitou que identificásse-

mos um setor da indústria americana com forte inserção no Brasil.

Mencionou o cinema. E sugeriu que déssemos o troco.

Simonsen fez uma minuta de decreto-lei, passando o imposto sobre o cine-

ma aqui de 15% para 50%. Procurei Harry Stone (lobista do cinema ameri-

cano) para anunciar o aumento da taxação.

— Não gostar, não gostar — disse Stone, com seu "portunhês".

— Pois é. Chegou a 35% o calçado, então são 50% no cinema — respondi.

E ele me mostrou um sapato enorme:

— Eu usar sapato brasileiro.

Passaram-se três meses. Um dia, no fim de semana, estou na minha casa,

na Barão da Torre, em Ipanema, e liga um indivíduo falando castelhano. Era

o presidente da Motion Pictures:

— Aqui é o Jack Valenti. Eu estive agora com o presidente Ford e o direito

compensatório sobre o calçado brasileiro não é de 35%. É de 3,5%. O senhor

fala com o ministro Simonsen?

— Falo. E ele garante que o cinema fica como está, em 15%.

Além de ser um conhecedor profundo de doutrina, era um homem

extremamente pragmático. E um grande gozador. A propósito, há uma

história que revela essa sua faceta. Eu era presidente da Comissão de Assuntos

Tributários Internacionais e um dia ele me chamou em seu gabinete.

— Eu quero que você seja procurador-geral da Fazenda — disse.

— Ministro, eu estou numa idade em que quero me aprofundar sobre as

coisas que já conheço, que é a parte de tributação, a parte internacional. Não

entendo de direito, de problemas de patrimônio. Não entendo e nem quero

entender.

— Não se incomode. Você vai acumular os dois cargos. Vai ficar cuidan-

do mesmo da parte internacional. E, quanto ao patrimônio, ponha um

adjunto para cuidar disso.

E eu não tive como recusar. Uma semana depois, ele me telefonou, rindo:

— Vai haver uma reunião no Palácio do Planalto sobre a encampação das

Docas de Imbituba (Santa Catarina) e o Geisel faz questão da presença do

procurador-geral da Fazenda.

— Então por que o senhor não me demite? Não entendo nada de Docas

de Imbituba — respondi.

— Compareça. Dê um jeito de ser o último a falar — disse Simonsen. E

ficou gozando tremendamente o fato de eu ter de ir a uma reunião em que

seria tratada a encampação das Docas de Imbituba. Geisel presidiu a reunião.

Fui o último a falar e, com um pouco de malícia, fiz uma proposta, aceita pelo

presidente. A partir daí, Geisel pediu que a Procuradoria cuidasse de Docas

de Imbituba. Depois me chamou novamente para cuidar do contencioso do

Banco Hipotecário Franco-Brasileiro e eu acabei resolvendo o caso. E o

Simonsen sempre ficava me gozando:

— Agora, todo problema patrimonial que tiver eu vou dar para você. Já vi

que na administração pública, o que atrapalha as pessoas é entender muito. Você,

como não entendia nada de patrimônio, resolveu os dois casos que não tinham

uma solução aparente. O contencioso Franco-Brasileiro vinha desde 1940. Nin-

guém atrapalha tanto a administração pública como essa gente que sabe demais.

De fato, o seu senso de humor era refinado. Em certa ocasião, encontrei

Tancredo Neves, então deputado federal, na sala de um assessor do quarto
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jogo das empresas, que falavam de liberdade de preços, mas eram ver-

dadeiros cartéis.

...
Não era um político, um homem de fazer jogo, de conchavos, de alianças.

Nunca o vi num bar ou em algum daqueles restaurantes de Brasília, conver-

sando com políticos. Geisel o adorava, mas, durante seu governo, Mario

escreveu pelo menos três cartas de demissão. Ele escrevia as cartas e me

chamava lá. Eu dizia para não fazer isso, mas ele insistia em dizer que ia pedir

demissão. Eu pegava a carta, levava para o Golbery e dizia:

— Tenho mais uma aqui para o senhor rasgar.

E o Golbery pegava aquilo, olhava e ia lá acalmar o Simonsen. Com

o Figueiredo, ele nem fez isso. Mandou avisar que tinha ido embora.

Com o Geisel, tinha o Golbery, que contornava. E havia uma união

muito grande entre os ministros. O que não houve no governo

Figueiredo, porque ali existiam duas correntes bastante fortes. A cor-

rente que podemos chamar de medicista queria simplesmente expurgar

a corrente Geisel, e foi o que aconteceu. O governo Figueiredo, no

fundo, representou a volta da equipe do Médici, contra o pessoal do

Geisel. Foi uma revanche.

Mario era um relógio. Ele chegava ao ministério, todo dia, um minuto ou

dois minutos antes das nove horas. Na hora do almoço, saía para comer em

casa e voltava pouco antes das três da tarde e deixava o ministério às seis.

Trabalhava muito à noite e até nos fins de semana, em casa. Certa vez, um jor-

nalista chegou para ele e disse:

— Ministro, o senhor sabe que o Delfim (Netto) chega ao ministério às

cinco da manhã e fica lá até as oito da noite? O senhor chega às nove e sai às

seis. O senhor não acha que está trabalhando pouco?

— Você está partindo de um raciocínio errado — retrucou Simonsen. Você

acha que eu trabalho com a bunda? Você acha que eu só estou trabalhando na

hora em que a minha bunda está sentada? Está totalmente errado. Eu trabalho é

com a cabeça.

O pressuposto estava errado, pois se trabalha onde a cabeça está, e o fato

de estar em casa não significava que ele não estivesse pensando no trabalho.

Comunicamos ao ministro, que pediu sigilo absoluto, porque o Itamaraty

só seria informado na quarta-feira. Bem, o Itamaraty, ao receber a notícia ofi-

cialmente, disse que a ameaça de o Brasil se queixar junto à ONU e ao Gatt

dera certo. Simonsen achava a maior graça do mundo no fato de o Itamaraty

ter a ilusão de que o problema do calçado fora solucionado com a pressão

junto às organizações multilaterais.

No campo internacional, ele tinha uma respeitabilidade e uma credibili-

dade fantásticas. Uma vez, em 1978, durante negociações com o Bill

(William) Simon, que era o secretário do Tesouro americano, fomos a

Genebra assinar um acordo de subsídios e direitos compensatórios. Naquele

ano, passei 153 dias no exterior, viajando para Tóquio, Genebra, Bruxelas, em

negociações. Mas na hora, com tudo pronto para assinar, houve um inconve-

niente qualquer e não deu para assinar. Faltava pouco para o Natal e o acor-

do tinha que ser formalizado antes. O Fred Bergstein, que era o subsecretário

de Estado, me telefonou e disse:

— Se o Simonsen disser para o Bill Simon que está de acordo, nós con-

sideramos assinado o código de subsídios.

O ministro, então, disse que estava de acordo com o texto que eu havia

levado. E isso bastou para que a Comunidade Européia e os Estados Unidos

considerassem assinado o acordo.

...
Ele era um homem obstinado na defesa de suas posições. Dizia que, para

derrotar a inflação era preciso acabar com a emissão de moeda e com a inde -

xação. Era um liberal dotado de um pragmatismo medonho. Lembro-me, em

1975, de uma reunião com as indústrias para discutir o tabelamento de

preços dos automóveis. Ele disse que ia tabelar os preços e foi procurado pelo

presidente de uma grande entidade, que lhe falou:

— Eu quero cumprimentá-lo, porque, se o senhor não tabelar, a matriz

vai nos obrigar a aumentar o preço, porque o que eles querem é lucro. E nós

podemos vender mais barato.

— Eu já sabia disso — disse Simonsen.

Ele conseguiu, em diversas ocasiões, conter os cartéis, como o auto-

mobilístico e o farmacêutico. Ele tinha posições de quem entendia o
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Depois disso, os jornalistas passaram a adotar a frase dele e a lhe perguntar se

fulano ou sicrano trabalhava com a bunda.

...
Essa disputa de correntes políticas era muito desgastante para o Simonsen.

Ele era incapaz de fazer mal a qualquer pessoa. Nunca vi o Simonsen ter ódio

de alguém. Era incapaz de pensar uma coisa maliciosa, dar uma rasteira ou

deixar uma pessoa mal. A transparência e a bondade do Simonsen eram qual-

quer coisa de inacreditável. Era extremamente carinhoso com os amigos e eu

fiquei muito amigo dele durante o tempo em que estava em Brasília.

Almoçávamos muito no restaurante Ouro Verde, em Copacabana. Ele

chegava e pedia logo de cara dois picadinhos. O sujeito levava um susto. E

trazia os dois picadinhos com quatro ovos.

Para ele, o almoço era uma festa. Talvez a melhor hora do dia.

F R A N C I S C O D O R N E L L E S É M I N I S T R O D O

T R A B A L H O E E X - M I N I S T R O D A FA Z E N D A E

I N D Ú S T R I A E C O M É R C I O I  D E P O I M E N T O I
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to de resistência a esse modelo e, provavelmente, para a época, estava certo.

Achava que a formação dependia muito do ensino, da transmissão de agen-

da e de método. Para isso, dedicou-se a traduzir uma literatura extensa e

algo confusa em uma linguagem que fosse fácil de apreender, mas que, ao

mesmo tempo, ensinasse a pensar de forma independente. Nos anos 60, os

livros didáticos disponíveis eram muito ruins. E o Mario, tendo um grande

poder de síntese, preparava apostilas maravilhosas, que posteriormente

viraram livros-texto adotados por todo o país. Além disso, tinha uma

paciência monumental para a preparação de aulas e listas de exercícios,

coisa que hoje é corriqueira, mas na época era uma novidade no ensino ver-

boso de economia no Brasil.

O resultado do seu empenho é que todas as crises com qualquer profes-

sor na EPGE, desde meus tempos de aluno, tinham uma mesma solução: ter-

minavam com o Simonsen, a pedido dos estudantes, assumindo aquela

matéria. E ele acabava dando aula de tudo, de micro e de macroeconomia, de

matemática, de economia internacional, de finanças públicas. 

E foi assim que terminou escrevendo sobre todas as áreas fundamentais

da economia. Sua intenção não era a de ser um pesquisador múltiplo, mas

sim um economista geral. E queria formar economistas gerais. Isso é o opos-

to do que se faz hoje. Atualmente, o sujeito rapidamente se especializa e sobe

para um nível que se chama de fronteira de pesquisa, que, em geral, depende

da definição e dos interesses dos donos da área. Isso, usualmente, com pouca

cultura geral de economia. Mario achava que o economista deveria ter uma

visão mais ampla de ciência, uma formação matemática suficientemente

forte para que entendesse o que está ou não sendo "provado". Apesar de ser

engenheiro e extremamente prático, era um intelectual que podia ser cap-

turado por problemas como o da transformação de valores em preços, que

era a marca registrada da economia marxista, ou dos fundamentos micro-

econômicos do efeito liquidez real, pedra de toque das diferenças entre mo -

netaristas e keynesianos na época.

...
Havia poucos economistas no país com boa formação. E o Mario tinha

verdadeiro horror ao que chamava de "ignorante especializado". Ficava

ario Henrique foi, acima de tudo, um grande professor, um grande

didata. Convivemos em várias fases de nossas vidas. Fui aluno dele na

Escola de Pós-Graduação em Economia (EPGE), e sempre mantivemos conta-

to, mesmo depois que fui para a Pontifícia Universidade Católica (PUC).

Durante muitos anos, encontrava-o na reunião mensal do Jornal do Brasil. Uma

de suas características mais marcantes é a importância dada à formação

acadêmica. Na EPGE, ele não adotou o modelo americano que, no seu entendi-

mento, não dava atenção ao ensino. Lá o profissional não é valorizado como

professor. Os departamentos de economia nos Estados Unidos são instituições

de pesquisa. Eles ensinam graças, principalmente, a um sistema de tutoria dos

jovens assistentes, mas na verdade os professores estão formando pesquisadores.

Esse era o conflito dele com o Edmar Bacha, no início dos anos 70.

— O problema do Bacha é que ele quer fazer um departamento ameri-

cano e eu não quero — disse.

Hoje, entretanto, a EPGE é um departamento americano, como a PUC-

Rio e a Universidade de São Paulo (USP). Mario Henrique foi um elemen-
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nem interessada em dar um curso mais avançado do que o da graduação da

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde era a assistente bri -

lhante que substituiu Octavio Gouvêa de Bulhões. Notamos, com toda a sim-

patia que nutríamos pela Conceição, que ela havia atingido, na graduação da

UFRJ de então, a sua melhor performance, e que, fora os comentários críti-

cos, que eram sempre muito divertidos e destinados a pôr em xeque "as amar-

rações bem amarradinhas" do Mario Henrique, tínhamos pouco a aprender

de novo, aqueles que haviam sido seus alunos na graduação. Isso durou mais

ou menos uns dois meses, porque a Conceição acabou indo para o Chile.

Acho que foi uma época tumultuada da vida dela. 

De certa forma, aquilo acabou valorizando muito o curso de Mario

Henrique. Na comparação direta, ninguém ficou em dúvida do que precisa-

va aprender naquele momento. O episódio foi marcante para a nossa turma,

que entrou em 1968 e que, em sua maioria, foi para o Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada (Ipea) ou para a vida acadêmica.

Esse fato dá a dimensão do grau de abertura. Simonsen nunca tentou

fazer um convencimento doutrinário. Simplesmente pôs ali as alternativas e

deixou as pessoas escolherem o que queriam estudar. E acabou facilitando a

escolha de vários de nós. 

Na época, um grande divisor de águas entre os cursos era a quantidade de

aulas dedicadas ao ensino do marxismo. E o que ele fez? Foi estudar Marx em

profundidade analítica. Produziu um belíssimo curso de crescimento com

modelos clássicos. Um número especial da Revista Brasileira de Economia

(RBE) saiu com suas notas. E acabou escrevendo dois artigos sobre economia

marxista. Era assim: se o convenciam de que algo era interessante, ele senta-

va, estudava e dava a sua opinião original sem preocupação com escolas ou

em ser guru. Sem preconceito, emprestava seu valioso tempo para os alunos

e para os assuntos. Isso foi uma lição.

É claro que isso causava conflitos, e a escolha era um big deal para os

alunos. É como se existissem duas formas de entender a economia. O que na

realidade é uma besteira. Não há duas formas. Devem existir umas 200,

dependendo do assunto. O que são estruturas lógicas e empíricas de pensa-

mento, úteis ou não, para entender determinado fenômeno. Mas, naquela

escandalizado com alguns eminentes professores estrangeiros que visi-

tavam a EPGE. 

— Eles só sabem aquilo sobre o qual estão pesquisando. Se olharem um

pouquinho para o lado, não há a menor noção de nada. Mas terminam falan-

do sobre tudo — dizia com impaciência.

Dos antigos economistas, poucos tinham formação acadêmica respeitá vel,

em nível internacional. Havia, no Rio, o Eugênio Gudin, o Octavio Gouvêa de

Bulhões, com uma cultura econômica importante, o Aníbal Vilela, um crítico

agudo e que sabia incomodar. Na área marxista, o Ignácio Rangel e o Celso

Furtado, ambos com formação jurídica. O Rangel, filho de juiz, nunca deixou

de pensar a economia como um fundamento que daria base real às institui -

ções jurídicas e via nas transformações da economia a origem da evolução do

sistema contratual. O pessoal de São Paulo parecia mais dedicado à econome-

tria da época do que às teorias. Eram muito fortes em história, em pesquisa

documental e historiografia econômica, e muito motivados pelos problemas

locais, como os ligados ao café e à industrialização, mas foram menos dedica-

dos às questões da política econômica nacional, com raras exceções.

Na época em que eu era aluno da EPGE, houve um episódio interessante.

Chico Lopes liderou um movimento para levar a Maria da Conceição

Tavares para dar aula, o que soava na realidade como um desafio à honesti-

dade intelectual do Mario Henrique. Foi em 1968, período negro da ditadu-

ra, com todos os seus temores ao pensamento diverso. Chico disse ao Mario

que fazer um convite a Conceição era um exemplo de abertura da escola. E

a Conceição foi convidada para fazer parte dos quadros da EPGE. Em 1968,

era um ato de coragem. A situação estava difícil. Ele ofereceu, inicialmente,

um curso de finanças públicas para a Conceição. Mas ela reclamou. Disse

que queriam desmoralizá-la, porque não entendia nada de finanças públi-

cas. Ela queria dar um curso de macro. Mas quem dava macro era o Mario.

Ele, então, respondeu:

— Vamos dar os dois juntos o curso de macro. Eu dou o que quero, de

manhã, e você dá o que você quiser, de tarde.

Essa combinação, na qual nós depositamos grandes esperanças, transfor-

mou-se em uma bagunça. Conceição não estava nem dirigida para a tarefa,
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não era intencional. É um caso típico do seu pragmatismo. Reconheceu que

estava errado, que não precisava existir esse efeito, e corrigiu.

Tinha uma visão muito clara de que o importante para controlar a

inflação era não corrigir os salários pelo pico. A não-correção pelo pico, a

não-reposição total a cada momento, é que seria a forma de fazer a inflação

cair em uma economia indexada. Mas isso não significava ter quedas de

salário real. Mario teve essa percepção em 1973. Esse fato só ficou evidencia-

do a partir dos anos 80, nos planos de estabilização na Argentina, no Chile e

em todas as tentativas no Brasil.

Sempre teve confiança no seu taco. Ele pegava um problema e tentava

resolver com a maior honestidade. O próprio Delfim ficava surpreso: "É

louco. Como ele faz uma coisa dessa? Está dando munição para a oposição."

O Mario não queria saber desse negócio de oposição, de ser a favor ou con-

tra. Ele queria saber onde estava a razão e não queria estar do lado errado.

Quando foi ministro, pôs dois pesquisadores no Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, antigo Conselho Nacional de

Pesquisas (CNPq), o Maurício Peixoto e o Lindolpho Carvalho Dias, dois

matemáticos que tinham sido responsáveis pelo sucesso do Instituto de

Matemática Pura e Aplicada (Impa). A sua mensagem foi muito simples.

— Pesquisa é qualidade. Não quero saber se o cara é A, B, vermelho, azul,

amarelo. Tem qualidade, está bom.

Outra característica dele é que não usava a sua assessoria. Era o melhor

assessor de si mesmo. As três pessoas que chegaram a algo mais próximo à

figura de um assessor foram o Augusto Jefferson, o Alfredo Luís Baumgarten

e o Marcos Amorim Netto. Augusto era o mais íntimo, conhecia profunda-

mente a personalidade do Mario, era um pouco o seu alter ego. 

Naquela época, o Ministério da Fazenda tinha uma quantidade enorme

de representações. O governo militar era montado em cima daquela visão de

Estado-Maior. Havia vários conselhos e representações cruzadas de minis -

térios. Era Conselho de Preços, Conselho de Desenvolvimento Econômico,

Conselho de Desenvolvimento Industrial, Conselho Monetário Nacional,

Conselho de Abastecimento... E em todos eles havia representação de todos

os ministérios relevantes.

época as pessoas acreditavam que havia um caminho para a verdade, e que a

ideologia formava um conjunto útil de princípios que ia da definição da

agenda ao método de pesquisa, convencimento e aplicação.

Aquele pragmatismo um pouco cínico do Mario foi importante para

bagunçar a nossa geração. Ele nos ensinou a não ter medo de sermos con-

vencidos de uma coisa diferente da que pensávamos. 

— Confie na sua lógica, na sua capacidade de raciocinar. E vamos racioci-

nar livremente juntos e procurar soluções para os problemas da economia

brasileira — este era o seu convite.

Mario formou uma geração de economistas com pensamento indepen-

dente, capazes de decidir por uma opção porque era a mais lógica, e não em

função da moda ou da recomendação de um líder de determinado grupo.

Não se preocupou em fazer uma escola, mas um centro de pensamento e

ensino. Deu ao ensino de economia no Brasil uma autonomia de agenda. E

numa época em que isso não era trivial. Essa foi a sua maior obra.

...
No governo, era a mesma pessoa. As idéias eram discutidas livremente.

Não tinham de passar pelo teste de ácido, se eram aceitáveis ou não pela

norma do dia. Um bom exemplo disso foi a discussão sobre a política

salarial do Plano de Ação Econômica do Governo (Paeg), apontada pelos

críticos como a causadora de concentração de renda. Isso porque, na fór-

mula de correção salarial, existia um resíduo inflacionário que não era cor-

rigido. Quando a inflação era maior que o resíduo, havia queda do salário

real médio. Um economista escreveu um artigo defendendo a tese de que a

fórmula da política salarial tinha sido desenhada para ter esse resultado.

Simonsen logo respondeu. Disse que a fórmula não tinha sido desenhada

para isso.

— Eu sei porque quem fez a fórmula fui eu e não era isso que eu tinha na

cabeça. Foi um erro.

A oposição dizia que a repressão salarial, a má distribuição de renda, era

a pedra de toque da estabilização anterior. Mas a primeira coisa que ele fez,

em 1974, quando assumiu o Ministério da Fazenda, foi mudar a fórmula

salarial, pondo um termo para correção do resíduo. Ele provou que aquilo
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reunião, na qual o Velloso apresentou um relatório contestando os argumentos

do Simonsen de que a inflação era fruto do aumento de despesas do II Plano

Nacional de Desenvolvimento (PND). Velloso procurava demonstrar que as

despesas tinham caído em termos reais, ou seja, subido menos que a inflação.

Daí, concluía que a política fiscal não era a causa do aumento da inflação.

Simonsen ficou irritado com o argumento e respondeu com ironia. Como

a inflação estava se acelerando, o exame de qualquer outro componente

levaria à mesma conclusão. A taxa de câmbio tinha subido menos que a

inflação, os salários tinham subido menos que a inflação, tudo tinha subido

menos que a inflação. E concluiu:

— Na realidade, podemos também deflacionar a inflação e chegar à

conclusão que a inflação também está caindo em termos "reais". Temos aí

um mistério.

Essa foi a ironia. Sabia que o Velloso não tinha uma doutrina especial em

relação à inflação. Estava apenas defendendo um programa de despesas. Este

programa era considerado prioritário por um monte de pessoas. Mas o

Mario Henrique não tinha compromisso com essa idéia. Sua preocupação era

a de estabilizar, crescer com um mínimo de coerência. Esse conflito, que o

Velloso tende a minimizar hoje, foi importante.

Na época, o Velloso foi mais realista. Os militares eram extremamente

expansionistas em termos de Estado e de despesa pública. Os militares não

achavam a menor graça em ter uma economia estabilizada do tipo que se

tem hoje. Todo esforço militar é baseado em botar em marcha a máquina de

guerra. Na época, esse discurso foi incorporado pelo desenvolvimentismo

cepalino. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE)

encarnava isso, financiando os empresários. Carimbava-se na testa do

sujeito que ele era um empresário, dava-se o dinheiro, a garantia de merca-

do, as tarifas. Esse era o modelo de desenvolvimento. Mario tinha horror a

isso. A grande estagnação dos anos 80 foi provocada em grande parte por

esse modelo. Foi um desperdício de recursos monumental. Eram dezenas de

truques contra a estabilização.

Mario tinha uma visão muito clara sobre o desmonte da política indus-

trial e detestava a idéia de criar dificuldade para vender facilidade, de criar

A Fazenda estava representada em todos e a coordenação dessas repre-

sentações era uma coisa muito complexa. Não eram necessariamente os mes-

mos representantes que iam às reuniões. Havia em geral um plenário de

minis tros e um de representantes, que eram os que faziam as coisas andarem.

O Alfredo e o Marcos eram os representantes.

Eu, o Chico Lopes, o Bob (Paulo Roberto Campos Lemos), o Furuguem

(Alberto), o Sebastião Vital, Luís Fernando da Silva Pinto e alguns outros éramos

chamados para missões específicas. Simonsen não era de se engajar em discussão

com assessores, o que era algo comum. Delfim, por exemplo, é um sujeito de

assessoria. Faz um brain storm e tira idéias dali, amadurece e age. Mario Henrique

não fazia isso. Ele podia até ouvir, mas processava as idéias de uma maneira

muito pessoal. Isso dava muita insegurança a quem lhe prestava uma assessoria

formal, pois nunca sabia o destino das coisas preparadas para ele.

Outra característica é que tinha uma grande impaciência com aqueles

rituais hierárquicos da burocracia. Para ele, o papel de cada um era determi-

nado pelo seu conhecimento de um assunto específico. Nunca por seu papel

formal na hierarquia dos ministérios. Ele estava interessado em saber se a

pessoa tinha uma idéia para contribuir ou não. Não era porque o sujeito era

presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ou dire-

tor de algum outro órgão. O cargo, para ele, não era relevante. O importante

era a idéia. Isso causava um choque profundo com a hierarquia militar, que é

o oposto. Augusto Jefferson era um caso típico. Ele sempre foi muito mais

importante do que muito ministro naquela época, simplesmente porque é

uma pessoa de idéias. 

Mas o fato é que, do ponto de vista de discutir um problema, a Conceição

Tavares podia ser tão assessora dele quanto eu, o Chico ou o Jefferson. O

importante era a clareza do pensamento. Ele dizia que a confusão era o pior

obstáculo para se chegar a uma solução para os problemas do país. E essa era a

grande acusação que ele fazia à esquerda da época. Considerava o Celso

Furtado, o Hélio Jaguaribe e o Cândido Mendes, por exemplo, muito confusos.

...
Entre os conservadores, sua crítica era dirigida ao Reis Velloso, especial-

mente à sua política fiscal. Durante o governo Geisel, houve uma famosa
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para levar os móveis. A seguir, comunicou a decisão ao Golbery. E, mais uma

vez, o Golbery tentou contornar a situação. Disse que também estava de saco

cheio, que se o Figueiredo autorizasse mais despesas ele também ia embora. 

— Nós vamos juntos, espera mais um pouco. Dá mais uma chance, a

situa ção no mundo está complicada — disse Golbery.

— Vamos ver — respondeu Mario.

Ele me narrou o episódio da seguinte forma:

— Cheguei em casa e a Iluska me disse que agora a gente ia mesmo em -

bora. Eu até podia ficar mais um mês ou dois, mas ela já tinha chamado a

mudança. Então, fui embora.

Isso era a cara dele. Foi para a praia no dia seguinte e recebeu os jornalis-

tas no Posto 9, em Ipanema.

O que chateava o Mario, no governo, era um conjunto de coisas. Falou-se

muito, na época, da disputa com o Delfim, que, na minha opinião, o inco-

modava pouco, mas incomodava demais os assessores. Na verdade, o Mario

perdeu várias batalhas para o Delfim porque não queria se ater aos detalhes.

Houve, por exemplo, uma famosa reunião do Conselho de

Abastecimento, no fim de maio de 1979, na qual seriam fixados os preços

mínimos da safra agrícola do ano seguinte. Era uma reunião importante, pois

os preços mínimos determinavam as despesas do Banco do Brasil com o

crédito agrícola. E esses preços acabavam também sendo um piso para a

inflação. O Mario mandou um representante à reunião. O Delfim foi pes-

soalmente e, obviamente, dominou a reunião. Os preços foram reajustados

entre 60% e 70%, com uma inflação entre 30% e 40%.

— Se isso de fato for feito, não há a menor condição de continuarmos no

governo — disse ele, à época.

Lembro-me de que o Mario me perguntou qual a inflação que eu projetava

para os próximos 12 meses. Disse que devia dar uns 50%, também devi do ao

choque do petróleo. Ele discordou e disse que se o Figueiredo sancionasse aqui-

lo a inflação pularia para uns 100%. Além da alta nos preços agrícolas, havia tam-

bém uma pressão para mudar as correções salariais, que passariam a ser semes-

trais. Só faltaria uma pressão para baixar os juros para o barco afundar de vez. E

foi exatamente isso o que o Delfim fez quando assumiu o comando da economia.

barreira alfandegária para vender isenção, que era a base da política industrial

da época e que alguns tentam reviver hoje. Vivia dizendo que estávamos

construindo uma curva de custos que inviabilizaria os preços competitivos.

No futuro, não haveria uma taxa de câmbio ideal se tivéssemos de tornar

rentável a exportação de automóveis construídos com tanta proteção.

...
Quando aceitou ser o ministro do Planejamento do governo Figueiredo,

imaginava que em dois anos reduziria a inflação. O projeto era moralizar os

investimentos públicos e acabar com a bagunça orçamentária, unificando os

orçamentos e disciplinando os programas de investimentos das estatais, que

tinham recursos "a definir". Queria cortar a taxa de inflação, que era de 30%

a 40%, para 15% a 20% ao ano, em dois anos. Não tinha um programa de

perpetuação no poder, pois detestava aquilo. Nós fomos para o governo

porque sabíamos que ele não tinha amor a cargos. Ele achava que seria fácil,

não por causa do Figueiredo, mas devido ao Golbery, que tinha uma visão

muito clara da importância da estabilização. Figueiredo não ligava muito

para a economia, só achava importante terminar os programas energéticos,

do petróleo, do álcool e de energia elétrica, enfim, da substituição de fontes,

para diminuir a dependência do petróleo importado. Essas eram as priori-

dades. O resto não era absolutamente importante para o Figueiredo.

Mas o fato é que o Mario era muito impaciente diante de uma pessoa

empenhada em manipular os acessos ao Planalto. Aquela briga política de

Brasília o desgastava; não achava graça alguma. Logo no início, quando os

conflitos começaram, já falava em vir embora para casa. Ele tinha uma

aporrinhação em Brasília e dizia que ia embora. Aí, a Iluska começava a

pensar na volta, mas o Golbery o chamava, dizia que não era bem assim. E

ele voltava atrás. 

Segundo seu relato, tinha saído uma declaração da bancada da Aliança

Renovadora Nacional (Arena), partido governista, em agosto de 1979, dizendo

que o ministro do Planejamento atrapalhava politicamente o governo. É quase

o mesmo que se diz hoje, quando se fala que a equipe econômica é que não

deixa o governo ser popular. Ele chegou em casa e disse para a Iluska que não

suportava mais aquela situação. Iluska chamou a empresa de mudanças Fink
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em um seminário no Hotel Portobello, em Mangaratiba, e assistimos juntos ao

anúncio da Zélia Cardoso de Mello para ministra. Lembro que estava lá a

Eliana Cardoso, elogiando a Zélia para o Dornbusch: "She is very good!"

Paul Krugman estava lá. Era uma platéia de especialistas. Roberto Frenkel,

da Argentina, fez um comentário bem irônico: "Bem-vindo ao clube dos

caloteiros. Acabou a arrogância de vocês. Fizeram o que diziam que só

argentino é que fazia."

Ninguém saiu dali desancando o programa. Saiu todo o mundo apavora-

do. Mas a análise do Simonsen foi a mais lúcida na época: 

— Esses caras vão dar um choque. Talvez eles não tenham consciência do

choque monetário que estão fazendo. Como o Collor é maluco o suficiente,

pode ser até que ele agüente o tranco. Mas o que não vão agüentar é o seu

próprio remédio, o próprio choque monetário.

Saiu do encontro tentando descobrir o que havia de melhor para ajudar

o governo. Já que foi feita uma loucura, dizia, era melhor ver o que era pos-

sível ser extraído em termos de resultado. Esse episódio era a sua marca regis -

trada. Achava que era uma covardia usar o seu conhecimento em cima de

quem estivesse fazendo política econômica, por maior que fosse o equívoco.

Nunca poupou críticas, mas jamais foi desleal. Nem com o Delfim, a

quem atribuía as maiores culpas pelo aumento da inflação, devido às

políticas erradas de 1980 e de 1981. Sempre foi muito leal na maneira

como se manifestava. Nos seus artigos na revista Exame, jamais fez um

comentário vingativo. As críticas eram dirigidas às políticas, não às pes-

soas. Ele criticou muito a moratória do Dilson Funaro, em fevereiro de

1987. Dizia que a pior coisa que o Brasil fez foi declarar a moratória e

depois pagar. É o pior dos mundos.

— Você não deve nunca dizer que não vai pagar. Você pode até deixar de

pagar ao banco, mas não pode dizer isso. Você vai lá e pinga um jurinho.

Quer dizer, pode-se até fazer a moratória, mas sem falar o nome da bruxa.

Em 1983, o Brasil não pagou, mas não declarou a moratória. Funaro fez o

oposto. Era como se o carimbo da moratória fosse politicamente mais impor-

tante do que o resultado. Não há vantagem. Até hoje pagamos o preço disso.

A nossa classificação no mercado internacional é de risco especulativo.

Na época, ele tinha mais confiança no Delfim como economista do que

passou a ter depois desses episódios. Quando o Delfim assumiu e, para ale-

gria dos empresários, baixou os juros em cerca de 10%, Mario ficou chocado.

Afinal, não imaginava que um economista sério poderia acreditar ser pos-

sível reduzir a inflação com o corte nos juros.

Delfim é um sujeito batalhador, um guerrilheiro.  Olhava o governo como

um todo. É o autor daquela frase famosa: "O primeiro dever do ministro é

continuar ministro." Isso era a antítese do Mario, que não era capaz de

mesquinharias. Era de uma generosidade de pensamento inigualável.

Detestava briga. Recordo-me de sua reação, em 1977, quando nós saímos

da EPGE. Fui conversar a respeito da divergência entre o Langoni (Carlos) e

o Chico Lopes. O projeto da escola estava muito diferente do que nós pensá-

vamos na época. Mario tentou nos convencer a ficar, mas quando viu que já

estava decidido, a reação foi direta:

— Tudo bem. Depois, quando eu voltar, vocês voltam.

No dia em que fui conversar sobre a nossa saída da EPGE, terminamos

discutindo sobre um livro recente (Steady State Capital Theory, do C. C. Von

Weiszäcker) que eu estava usando. Nem sabia que ele tinha lido. Estava dando

um curso sobre o livro e fiquei impressionado com o seu conhecimento. Eu

ainda brinquei: "O Brasil não pode mesmo ir para frente. O ministro da

Fazenda ainda tem tempo para ler um livro do Von Weiszäcker, a esta altura."

Nosso assunto mudou completamente. Ele perguntou que curso eu esta-

va dando, o que estava usando, começou a falar do capítulo tal do livro.

Achava muito mais interessante conversar sobre o curso do que sobre aquela

fofoca entre os professores.

Sua autoridade na EPGE era inquestionável. Tinha um poder quase

autocrático: 

— Na FGV você tem que ser tirano para ter uma autoridade inques-

tionável. Aqui dentro da EPGE mando eu. E por um mandato direto do pre -

sidente da fundação (a quem chamava o "grande caudilho") — dizia.

Sempre teve a mente muita clara e uma capacidade de ver as coisas muito

nítidas, quando todos ainda estavam confusos. Um episódio muito interes-

sante ocorreu no dia do Plano Collor, em 15 de março de 1990. Nós estávamos
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Mario tinha horror da coisa pessoal levada para a arena pública, da

divergência que se transformava em ódio pessoal. Era até mesmo capaz de

defender um sujeito que achava erradíssimo, se visse que estava sendo vítima

de fofoca e perseguição pessoal. 

Deixa uma grande lição para todos nós: a importância da honestidade

intelectual, da independência de análise. Nos ensinou que é preciso evitar os

dois extremos: de um lado, o analista chapa-branca e, de outro, o do cara do

estilo "hay gobierno, soy contra". Ele transmitiu isso para todos os alunos,

gerações e gerações. E isso de forma muito natural, sem ficar vendendo dou -

trina ou dando lição de moral. Simplesmente sendo ele mesmo.

D I O N Í S I O D I A S C A R N E I R O É P R O F E S S O R D E

E C O N O M I A D A P O N T I F Í C I A U N I V E R S I D A D E

C A T Ó L I C A D O R I O D E J A N E I R O -  P U C - R I O

I  D E P O I M E N T O I
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mente em Brasília. Estava tudo estalando de novo, ainda era preciso tirar o

plástico das cadeiras nas salas do ministério. A minha passagem pelo gover-

no foi muito conturbada e, para nós dois, bastante difícil do ponto de vista

afetivo. Eu acabei saindo de uma maneira meio violenta, que fez muito mal

ao nosso relacionamento à época.

...
Mario foi ministro na primeira crise do petróleo, a mais dura de todas. As

taxas de crescimento da economia tiveram de ser freadas, e fazer isso, em

qualquer época, não é fácil, quanto mais naquela. Havia uma enorme pressão

para deixar o barco correr e depois ver como é que ficava. Eu não tive paciên-

cia e pedi demissão. Ele me pediu para ficar mais um pouco e disse que

aceitaria meu pedido depois de cumprir algumas missões, nas quais consi -

derava minha presença importante. Ocorre que, durante esse período, acabei

entrando em conflito com o próprio Geisel. Percebi, então, que ia sair do

governo demitido. Procurei o Mario e disse:

— Eu não posso ser demitido, pois fui eu que pedi demissão. Antes que

aconteça o inevitável, quero que você aceite a minha demissão.

Foi uma situação muito constrangedora para nós dois, para nossa

amizade. No fim, acabei dando um ultimato, e a aparência foi de que eu tinha

tomado uma atitude dura com ele. Quando eu saí, impus-me uma quarente-

na devido ao nosso grau de amizade e ao conhecimento que tinha dos fatos

do governo. Eu era secretário de Política Econômica e naquele tempo tinha

mais poder do que muito ministro. Tinha um poder absolutamente alucina-

do. Nesse período de quarentena, deixei de procurá-lo. Mas a gente se falava

por telefone e por carta. Só depois de um ano, com ele ainda no governo, é

que voltamos a ter um relacionamento normal. 

Na época de governo, costumava dizer que a rotina do Mario era inviá vel.

Ele não era compatível com algumas das exigências do cargo. Eu dizia que

nós tínhamos de trocar de função. Ele devia ser o assessor econômico e eu o

ministro, porque eu tinha muito mais vontade de mandar, muito mais amor

ao governo do que ele. Por outro lado, eu era muito mais incompetente como

assessor econômico. Dizia que, se trocássemos de lugar, formaríamos uma

dupla imbatível. A minha vontade de exercer o poder com a sua assessoria

seria um negócio espetacular.

ario Henrique Simonsen foi o responsável por eu virar professor antes

de ser aluno. Por mais estranho que possa parecer, essa alquimia realmente

aconteceu. Foi quase nos primórdios da nossa amizade. Eu conheci o Mario na

Consultec, empresa de consultoria fundada por meu tio Roberto Campos, em

meados da década de 1960. Ele era um dos estagiários e estudante de engenharia

econômica. De certa forma, foi ele quem me converteu em economista. Quando

comecei no Centro de Aperfeiçoamento de Economistas (CAE), que foi o

embrião da Escola de Pós-Graduação em Economia (EPGE) da Fundação

Getulio Vargas, eu pensava somente em ser aluno. Mas, por uma razão prosaica,

o Mario me fez professor. A regulamentação do ensino naquela época não tinha

a flexibilidade dos dias de hoje. Era difícil para um engenheiro ser aceito como

aluno de pós-graduação de um curso de economia. Então, para poder ingressar

como aluno, eu fui aceito, primeiramente, como professor. Pode parecer muito

estranho, mas a manobra foi exatamente essa e eu acabei virando economista.

O tempo passou e fomos juntos para o governo. Foi no início de 1974, na

gestão do presidente Geisel, que foi o primeiro governo a se instalar efetiva-
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jogado na piscina, em Teresópolis e em Brasília. O nosso time conseguiu ser

campeão mundial de bobobol, partindo de uma premissa óbvia: como o

bobobol só existia, em escala planetária, na piscina do Mario, nós éramos,

naturalmente, os campeões mundiais. E é claro que jogar bobobol numa pista

em forma de "J" é virtualmente impossível. "Tem de sacar com muito efeito",

como dizia o Mario.

O enfisema dele foi acabando com sua capacidade de fazer qualquer ativi-

dade física. Quando eu o conheci, ele gostava muito de jogar futebol. Depois,

ele passou para o nosso esquisitíssimo bobobol e era também um craque. Era

muito alto e ficava simplesmente na rede cortando, sem nem sequer pular.

Bebeto (Carlos Alberto de Almeida Neto, chefe de gabinete na época), Moisés

Glatt, todos jogavam. Mas o cigarro acabou com seu já reduzido pendor

esportivo.

Durante o governo, nas horas vagas, nós jogávamos pôquer na casa do

Geisel. Certa vez, houve uma animadíssima discussão sobre o valor relativo

do flush em comparação com o full hand. O Mario fez um despacho, que era

uma demonstração matemática, para demonstrar que o full hand deve valer

mais no pôquer americano, com as cartas até lá embaixo, e o flush deve valer

mais no pôquer brasileiro. Fez isso com todos os requintes matemáticos e

levou o despacho ao presidente da República. O Mario tinha um humor fino,

mas ele era um escravo da lógica. Então, mesmo quando era engraçado, a

lógica dele se manifestava de maneira inexorável.

A fase do governo Figueiredo foi muito complicada. Nesse período, eu ia

muito a Brasília e o meu hotel era a casa do Mario. Eu já tinha cumprido a

quarentena que me impus e voltei a ter meu quarto na casa dele. No governo

Geisel, nós tínhamos tido um debate sério com o Velloso, que queria contornar

a crise do petróleo mandando o pau na máquina, botando lenha na economia.

Mas, do ponto de vista afetivo, não houve qualquer problema entre os dois.

Com o Delfim, foi mais que um debate. Foi uma briga de poder. E o Delfim

jantou o Mario, tranqüilamente, porque esta era a especialidade dele. O rela-

cionamento com o Delfim vinha desde a juventude e era grande, eu diria que

até mesmo intenso. Quando ele decidiu deixar o governo, eu recebi o Mario no

aeroporto do Rio. Estava muito sofrido, chocado, triste. É claro que ele acusou

o golpe. Eu acredito que a amizade entre os dois nunca mais foi a mesma.

Mario foi um ministro com alma de assessor. Era o grande elucidador de

todas as questões no governo Geisel. O acervo de despachos que ele deixou

é um negócio fantástico. Cada problema apresentado, equacionava com um

teorema e levava para o Geisel. Ele mesmo batia na máquina elétrica.

Entregava os pareceres cheios de erros de datilografia, porque ele não tinha

paciência de passar corretor. Mas o conteúdo era sempre primoroso. E, com

isso, ele acabou exercendo uma influência muito grande no governo.

O Geisel era um sujeito curioso e gostava de matemática. Uma vez ele

devolveu um despacho para o Mario com uma derivada parcial desenvolvida

corretamente, à margem. Ele tinha essas veleidades. Também tinha umas

coisas que me deixavam desesperado. Uma vez, ele devolveu um despacho

meu com uma nota no canto da página, dizendo assim:

— Usa-se crase nos seguintes casos. E pá, pá, pá...

O Mario e o Geisel tinham uma relação muito amigável, eu diria até

extremamente afetuosa. Na minha saída do governo, uma das coisas mais

dolorosas foi ver o pai brigando com o irmão. Eu fui o irmão mais novo que

ele não teve. O Mario era o irmão mais velho que eu não tive. Nós tínhamos

uma relação muito fraternal. E, por outro lado, a relação com o Geisel era de

filho, um sentimento de ambos que durou até o fim da vida do general. A

relação com o Golbery também era muito próxima, mas não tinha nada de

semelhante ao carinho que ele tinha com Geisel. O Mario era órfão. O pai

dele morreu de enfisema pulmonar. E o Geisel representou um segundo pai,

a figura paterna. O Mario gostava muito da cabeça do Geisel, que era um

sujeito muito inteligente, um homem culto.

Para muita gente, o pior do governo é suportar Brasília. O Mario tolerava

bem a capital. Ele era um sujeito caseiro. A única coisa de que ele sentia real-

mente falta era dos restaurantes. Mas ele viajava muito para São Paulo, então

supria lá suas necessidades gastronômicas. No mais, ele morava numa casa

boa no Lago, tinha um bom aparelho de som, tinha sua máquina de escrever

e sua máquina de calcular. Juntava essas coisas e estava quase no paraíso. 

A casa dele, em Brasília, era uma coisa curiosíssima. Tinha sido antes ocu-

pada pelo então presidente do Banco do Brasil, Nestor Jost, que deixou con-

struída uma piscina em forma de "J" (de Jost, nós achávamos). Ele gostava de

esportes, principalmente o que chamávamos de bobobol, que era o vôlei
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Há uma informação muito pouco difundida. O Mario Henrique foi o

guru do Fernando Henrique Cardoso. Ele foi o grande mentor do câmbio

flexível, do câmbio flutuante. Nós dois escrevemos um artigo, já em 1995,

propondo a flutuação. O Fernando Henrique ficou muito impressionado e

nos chamou para conversar. Mas o Banco Central fez aquela desastrada

mudança no câmbio. Logo depois, o Fernando Henrique nos convidou para

um almoço, nas Laranjeiras. Ele nos chamou para agradecer, dizendo que

tinha feito o que recomendamos. O Mario então respondeu:

— Olha, presidente, eu fico muito feliz, lisonjeado, mas só queria dizer

que o que o seu governo fez não foi exatamente o que nós dissemos.

Mario tinha uma característica que compartilhava com o Roberto

Campos. Ele perdia o amigo, mas não perdia a frase.

Ele deixou quase concluído um livro sobre as três óperas que considerava

mais emblemáticas, faltando apenas concluir os exemplos musicais. A Iluska

estava conversando com o Isaac Karabtchevsky para dar esse toque final. A

importância do livro, para você entender o Mario, está na escolha das óperas.

As três óperas são: Don Giovanni, de Mozart; Tristão e Isolda, de Wagner; e

Othelo, de Verdi. Essas três obras são provavelmente as mais românticas de

toda a história da ópera. E o Mario sempre foi um romântico. Isso é uma

coisa que ninguém nunca percebeu, porque ele, por outro lado, era um tími-

do. Mas, nesse livro inacabado está escrachado o romantismo do Mario.

Uma vez, de brincadeira, ele escreveu uma peça de teatro: A colher. Na

época ficou um negócio meio cult, as socialites faziam a leitura da peça, em

reuniões fechadas. Com aquele humor singular do Mario, o que permeava

A colher era uma lógica polivalente em vez da lógica bivalente. Uma

proposição podia ser verdadeira, falsa ou "crájina" (um neologismo inventado

por ele para designar um terceiro valor da verdade e difícil de conceber para

quem vive seu dia-a-dia na lógica bivalente). No meio da peça tinha umas

coisas completamente doidas. Mas virou moda. Era uma peça em três atos. De

vez em quando alguém dava um chá em casa para a leitura de A colher.

...
Mario tinha uma relação interessante com os computadores. Ele foi um

pioneiro. Nós começamos a usar computador pessoal com um negócio

chamado Olivetti Programa 101, que era uma máquina cuja memória não se

Mas, logo depois que saiu do governo, ele superou tudo isso. Acho até

que compensou, pois ele estava com uma vontade enorme de voltar às lides

acadêmicas. E a maior contribuição acadêmica do Mario em economia, com

importância realmente científica, que é a crítica das expectativas racionais,

foi gerada lá, quando ele estava no governo. Não foi imediatamente. Ele

saiu do governo em 1979 e os artigos ficaram prontos em meados da dé cada

de 1980. Com a crítica das expectativas racionais, ele atravessou a fronteira

da ciência.

Já no meio da década de 1990, quando o Mario escreveu o livro Ensaios

analíticos, refinando essas idéias além de outras, o Roberto Campos me disse:

— Este é o livro que eu gostaria de ter feito.

Mario foi um grande professor, acho que isso é uma unanimidade. Um

dia explicou aos alunos da Fundação porque estava introduzindo nas provas

a hipótese que ele chamava de "a indivisibilidade do conhecimento elemen-

tar". Segundo ele, um estudante de economia ou tem um acervo de conheci-

mento elementar ou então é um ignorante total. Ele fazia dez questões de

certo e errado, cada uma delas valendo um. Mas o total das dez questões não

era soma das notas de cada questão, mas o produto das notas. E as notas eram

um ou zero. Então, se tirasse zero em uma das questões, a nota final era zero,

pois era o produto. E se acertasse todas, tirava um, porque não merecia mais

que aquilo. Afinal, todas as questões eram apenas parte desse acervo elemen-

tar que todo economista deve ter.

...
Depois que saiu do governo, o Mario adquiriu um status acima do bem

e do mal, virou um grande guru. Aqueles artigos que ele escrevia na

revista Exame tiveram uma influência fantástica. Um exemplo dos textos

memoráveis foi aquele das crises do Bamerindus, Econômico e Nacional.

Todos os economistas brasileiros estavam absolutamente perplexos.

Mesmo na equipe econômica do governo, ninguém sabia direito se havia

um risco sistêmico grande. Foi o Mario que elucidou as coisas em uma

série de artigos na Exame. E teve a coragem de ser impopular, pois não

havia nada mais antipático do que defender o Programa de Reestru -

turação do Sistema Financeiro Nacional (Proer), instituído pelo governo

em 1995, naquele momento. 
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ortográfico estava sugerindo, tocava em frente. Ele mandou o artigo assim

para a Exame. O pessoal ligou para ele:

— Professor, o artigo está ótimo, mas tem um monte de pederasta no

lugar errado.

...
Mario teve um dia um diálogo comigo que me deixou estarrecido. Aliás,

continuo perplexo toda a vez que me lembro. Cheguei na casa dele, fui ao seu

escritório e disse:

— Oi, Mario, tudo bem?

— Mais ou menos (disse isso com aquela cara de quem acha tudo uma

bobagem). Eu estou com um tumor no cérebro.

Eu quase caí da cadeira. Logo a seguir, ele fez uma operação com uma tec-

nologia sofisticadíssima. Foi uma das primeiras aplicações dessa tecnologia no

Brasil. Nós fomos de manhã para uma clínica radioterápica em frente ao

Hospital Samaritano, na rua Bambina. A radiação convergia, formava um

cone e, no verso do cone, eles conseguiam acertar exatamente no tumor para

destruí-lo. A cirurgia era feita por computador, em contato direto com a

Universidade de Buffalo, via Internet. O impressionante é que nós saímos

dessa cirurgia e fomos comer salsichão com salada de batata, a uma e meia da

tarde. A cirurgia tinha sido às oito e meia da manhã. Ele tratou o assunto da

seguinte forma:

— A única coisa que estou sentindo é um pouco de dor de cabeça, mas é

só no lugar onde eles puseram os pregos (ele tinha que colocar um capacete

que era aparafusado, para destruir só o tumor, sem atingir nada em volta).

Quando penso no Mario não sei nem o que dizer. Ele faz uma falta

enorme. Aos amigos. E ao Brasil. 

A U G U S T O J E F F E R S O N L E M O S É E X - S E C R E  -
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media em megabytes, mas em kbytes. Na verdade, ela tinha cinco memórias,

cinco lugares onde se podia estocar um número, mas era programável com

cartão magnético. Nós dois desenvolvemos um monte de programas, inclu-

sive para fazer regressão múltipla. O Mario era programador. De repente,

apareceram os computadores pessoais, os PCs, e o Mario empacou. Não quis

dar o salto. Teve uma recaída, voltou para a máquina elétrica. Nós fazíamos

muitos pareceres juntos e eu implicava por ele não usar o computador. Foi

uma das poucas brigas que tive com o Mario.

Uma outra faceta também bastante comentada do Mario era que ele não

sabia ganhar dinheiro. Tinha uma enorme dificuldade para cobrar por qual-

quer trabalho. No fim da vida, cobrava US$ 10 mil por parecer. Um dia, falei

com o Saulo Ramos e perguntei:

— Quanto você cobra?

Ele me disse:

— Algo em torno de US$ 100 mil.

Aí liguei para o Mario e falei:

— De hoje em diante quem faz a cobrança sou eu. Vamos cobrar US$

100 mil.

É claro que pagavam os US$ 100 mil. Os pareceres tinham o nome do

Mario. Num desses trabalhos, quando faturamos, eu, que fazia a divisão,

paguei uma parcela da parte dele sob a forma de um notebook. Ele ficou

indignado e reclamou:

— Eu vou querer que você me dê o dinheiro e fique com essa porcaria!

Mas eu fui embora e deixei o computador lá na casa dele. Quando

voltei, ele estava deliciado, completamente encantado com o notebook.

Passou a usar a geringonça e ficou inseparável do aparelho até o fim da

vida. A conversão dele à informática facilitou pra burro a minha vida.

Nós começamos a trocar arquivos como todo o mundo civilizado faz,

via e-mail.

Tem uma história fantástica do Mario. É a do corretor ortográfico da

Microsoft. Até o Office 97, se você escrevesse pedetista, o corretor assinalava

erro de ortografia e sugeria trocar por "pederasta", por exemplo. Um dia, o

Mario escreveu um artigo para a revista Exame, em que ele várias vezes fala-

va em pedetista. Como ele não tinha paciência para ler o que o corretor
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Depois, convivemos quando ele foi ministro. E logo depois fomos com -

panheiros de governo. Nossa relação sempre foi muito agradável. Ele era uma

inteligência estupenda. Era capaz de descobrir aspectos novos em qualquer coisa

que se apresentasse. Para mim, foi uma grande experiência intelectual e uma

notável convivência.

Em bancas de universidades, eu e Mario também vivemos momentos

interessantes. Uma vez, eu, Mario e Maria da Conceição Tavares fomos

exami nar o Adroaldo Moura da Silva. Essa banca foi uma das coisas mais

malucas. A Maria desatou a falar palavrão e nós nos divertimos muito. Como

examinador, ele era ao mesmo tempo rigoroso e generoso. Era rigoroso na

análise, mas generoso na nota. Ele dizia:

— O sujeito vai ser aprovado mesmo. Dar um sete para ele é uma desmo -

ralização. Ele vai carregar isso para o resto da vida. Ou reprova ou aprova com

distinção. 

Esta era uma demonstração do seu caráter. Mario era um economista

brilhante. Ele era muito arguto e tinha um conhecimento teórico muito

grande. Sempre esteve na ponta do conhecimento. E conciliava isso com

uma generosidade enorme.

Também nos encontrávamos quando ele ia a Paris, na época em que eu

era embaixador. Ele gastava todo o tempo livre, primeiro, comprando dis-

cos e, depois, comendo e bebendo. Eu gostava muito dele. Era uma pessoa

generosa e extremamente alegre.

...
Não é verdade, como dizem — eu insisto —, que tivemos uma relação

atritada. Como todo sujeito brilhante, Mario tinha a sua entourage. E era

uma entourage medíocre e ciumenta. Havia, e há até hoje, em alguns deles,

um enorme ciúme. Alguns ficavam perturbados com palavras ditas aqui ou

acolá. Por exemplo: ouvi dizerem que ele me acusava de ter mani pulado a

inflação e de ter mexido nos índices. Mas, com ele, nunca houve qualquer

atrito. Nem na sua saída do governo. A ladainha da época era de que eu

forçava o Mario à liberação de recursos. A verdade é que eu dizia a ele: "Os

meus constituintes são os agricultores e o meu papel é ir buscar recursos.

De forma que eu vou tentar tomar os seus recursos. Se você acha que o seu

papel é negar, então negue o dinheiro."

ste livro sobre Mario Henrique Simonsen está fadado a fazer uma

correção histórica. Vai colocar um ponto final nessa ladainha de que nós

dois fomos inimigos figadais. Não procede que tenhamos cultivado aborreci -

mento mútuo em qualquer momento de nossas vidas. Discordamos, é bem

verdade, mas sempre com alegria. O senso comum diz o contrário, não posso

negar. Porém, diz errado. Essa convicção de que nós éramos dois brigões foi

plantada por bajuladores do Mario Henrique, fincou raízes na opinião públi-

ca e virou "verdade absoluta", mesmo não tendo nada a ver com a realidade.

Eu conheci o Mario muito cedo. Ele tinha acabado de se formar e havia

publicado um artigo muito interessante na Revista Brasileira de Economia.

Nós nos encontramos, e a partir daí ficamos amigos. Convivemos muito

quando eu era ministro da Fazenda. Mesmo antes da vida no governo, nos

encontrávamos no Rio, saíamos juntos, comíamos e bebíamos. Bebíamos

principalmente. Era o nosso jeito de fazer economia na mesa. Entrávamos

pela noite conversando. Lembro-me de nós dois andando a pé pela rua à

noite, ele cantando trechos de óperas. Era a forma como ele fazia a digestão.
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A verdade desse episódio é que Mario sabia que a inflação ia subir. O seu

relatório foi um hedge perfeito. O que ele estava dizendo? Que a inflação ia

subir porque existia uma inflação reprimida. Mas só que a inflação que estava

reprimida não era a que ele se referia. A inflação reprimida era a do petróleo,

que estava subindo. No Brasil, há uma coisa interessante. Para você transformar

uma coisa em verdade, você tem que editar em inglês. E aquela nota de rodapé

do Banco Mundial deu substância à idéia de que os índices não eram corretos. 

Eu dizia, na época, para olharmos os jornais, que eram o melhor ter-

mômetro da tal inflação reprimida. O preço da carne estava controlado?

Então vamos ver se tem no Jornal do Brasil registro de fila de carne em

algum lugar. Porque aí seria óbvio que havia um congelamento não-san-

cionado. Isso causaria problemas de abastecimento e, portanto, deveria

estar refletido na imprensa. E não havia qualquer registro na imprensa. O

tema foi motivo de várias conversas entre mim e o Mario. Ele dizia que

tinha escrito um documento demonstrando sua posição. E eu contrapunha:

"Você escreveu um documento, mas não provou o teorema."

O problema é que confundiam as coisas. Mario sabia que ninguém podia

mexer no cálculo dos preços da Fundação Getulio Vargas. Essa é uma das

maiores imbecilidades que já foram ditas. Quem é que ousaria pedir para o

dr. Octavio Gouvêa de Bulhões ou para o velho Eugênio Gudin darem um

jeitinho e baixar a inflação? Ninguém era louco. O que acontecia, devo con-

fessar, não era a manipulação dos preços, mas da oferta. Como, naquele

tempo, os preços eram calculados no Rio de Janeiro, nós tínhamos uma

grande preocupação em mantê-lo abastecido. Se ocorria uma geada, por

exemplo, imediatamente o pessoal que estava em Minas e no Paraná desvia-

va os hortifrutigranjeiros para o Rio, onde a taxa de inflação era calculada

pela FGV. O resultado é que no Rio não acontecia nunca choque de oferta e,

portanto, o índice não refletia a inflação nacional.

Na verdade, as pessoas têm uma memória pobre. Quando eu deixei o

governo, em março de 1974, a minha última fatura de petróleo foi de US$ 500

milhões ou US$ 600 milhões. Era o equivalente a 10% das exportações. O

Mario foi para o Ministério da Fazenda, em março. Na época ele estava gas-

tando 35%, 40% das exportações com o petróleo. É um negócio devastador.

As pessoas se esquecem. Quando Mario entrou, nós tínhamos um grande

Nunca houve constrangimento, nada disso. Mario, de repente, decidiu ir

embora. Por quê? Simplesmente porque viu o que estava acontecendo e o que ia

acontecer. Essa é que é a verdade. Ele, como todo gênio, tinha um pouco de malu-

co. Quis ir embora e ponto final. Nas vésperas do orçamento de 1979-1980, ele

cansou e saiu. O presidente Figueiredo fez de tudo para que ele ficasse. Todos nós

interviemos. Mas ele já tinha, inclusive, feito a mudança. Quando pediu demissão,

já tinha levado embora todos os móveis da casa. Era irreversível. Repito que nunca

houve atrito entre nós. Muito pelo contrário. Continuei a ter uma admiração

enorme por ele. Aliás, todo o mundo gostava dele.

Depois desse episódio, conversamos diversas vezes e com muita freqüência.

Ele sempre colaborou com o governo. Por telefone, inclusive, nos aconselhou

dezenas de vezes. Nunca foi crítico do governo. Aliás, de nenhum governo.

Duvido que alguém encontre um texto de Mario que seja um pouco agressivo.

Não existe. Era o sujeito mais lógico que havia. O máximo que ele poderia fazer

era demonstrar que você estava com sua racionalidade torta, mas nunca dizen-

do que você estava errado.

Nós dizíamos que ele tinha uma função de esparadrapo, porque ajudava a

estancar o sangue de todas as políticas econômicas. Nunca foi um destrutivo. Fez

críticas às políticas salariais, especialmente a que foi posta em prática por Campos

e por Bulhões e que depois foi sendo aperfeiçoada. Tinha suas objeções, mas elas

terminavam ali na mesa. Não era homem capaz de sair dizendo que estava tudo

errado. Na mesa, com os amigos, ele podia até dizer que isso ou aquilo ia dar com

os burros n’água. Mas, crítica agressiva, nem pensar. Não era do estilo dele.

...
A única vez em que houve uma pequena divergência entre nós foi quan-

do terminou o governo Médici. Um economista do Banco Mundial publi-

cou um artigo que tinha uma nota de rodapé dizendo que a taxa de

inflação, que era de 12% ou 15%, tinha sido na verdade de 20 e tantos por

cento. Isso foi origem de uma enorme discussão. Foi criada até uma

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Congresso para discutir os

índices. E Mario tinha escrito um documento para o Geisel, dizendo que

havia preços congelados e, desta forma, existia uma inflação reprimida. Isso

produziu um certo mal-estar. Mas debatíamos o assunto e nunca houve

mais do que isso.
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estoque de petróleo, porque eu sabia que o petróleo ia subir e trabalhei, no

governo anterior, para deixar lá. Mas Geisel, que era presidente da Petrobras,

se recusou a entender isso. Com ele sim, a relação sempre foi mais tensa.

Geisel dizia: "De petróleo, quem entende aqui sou eu!" Quando ele quis que

eu aumentasse o preço do petróleo, falei: "Não, você diz que entende disso.

Mas, enquanto eu tiver o meu estoque, eu vou com o meu preço." 

O petróleo veio de US$ 1,50, subiu para US$ 6 e depois para US$ 12. Essa é

uma injustiça que se faz ao Geisel. Dizem que ele fez a dívida. Em 1974, a

dívida externa era de US$ 12 bilhões, as exportações eram de US$ 6 bilhões e a

dívida líquida, de US$ 6 bilhões. A dívida externa líquida – descontando as

reservas – era o equivalente a um ano de exportação. Era como se hoje fosse de

US$ 50 bilhões. Na época, estávamos diante do seguinte fato: ou fazíamos um

racionamento ou fazíamos a dívida. O racionamento era o quê? Era a "simone-

ta". Tratava-se de uns títulos que seriam trocados por gasolina, cuja autoria não

era do Mario Henrique, e sim do Geisel, mas, no fim, acabou como se a idéia

fosse do Mario. Se o governo tivesse escolhido o racionamento, a infeliz "simo -

neta", o Brasil teria virado Bangladesh. Andaríamos de marcha à ré e faríamos

um brutal encolhimento da economia. O governo escolheu manter a economia

funcionando e aumentar a dívida externa. Naquele momento, eu acho que agiu

corretamente. O governo tinha mesmo que se endividar. A hipótese que levou a

essa decisão era de que o monopólio dos árabes não ia durar. Mas ele não só

durou, como, em 1979, o preço deu mais um pulo, para US$ 36. Então, eles

ficaram dentro de um dilema terrível. Mario, inteligente como era, percebeu que

o governo Geisel tinha levado o Estado brasileiro realmente a um impasse. 

O governo Figueiredo refletiu a gestão anterior. Acho que o Mario cansou.

Foi embora de cansaço. Esta é que é a verdade. Nós nunca tivemos qualquer

atrito. Era impossível, na verdade, brigar com o Mario. Você podia até ser

derrota do na demonstração de um teorema, mas brigar era difícil. Que fique

registrado com todas as letras: esta picuinha entre mim e Mario Henrique é

uma das histórias mais malcontadas do mundo.

D E L F I M N E T T O É D E P U TA D O F E D E R A L E E X -

M I N I S T R O D A S PA S TA S D A FA Z E N D A ,  A G R I -

C U LT U R A E P L A N E J A M E N T O I  D E P O I M E N T O I

154

Uma crôn ica  de S imonsen sobre  jovens gourmands



157

alar de Mario Henrique Simonsen é falar de um gênio. E é muito difícil

conceituar um gênio. Mario Henrique foi – e ninguém contesta – a

grande figura da economia das últimas décadas no Brasil. Suas idéias e ati-

tudes conquistaram admiradores por todos os países, entre teóricos da

economia, estudiosos e homens públicos.

Nomes de prestígio e respeitabilidade sentiram a lacuna verificada com

a sua morte e lamentaram a falta da sua inteligência para uma melhor

compreensão das transformações de uma economia cada dia mais globa -

lizada e complexa. Com ele convivi por mais de três décadas, e os momen-

tos em que desfrutei de sua companhia se transformaram em lições para

todos os meus dias.

Desde o início da década de 1970, no Movimento Brasileiro de Alfa -

betização (Mobral), Simonsen freqüentava a minha Bahia, trazendo o brilho

de sua inteligência a iluminar, na área da Educação, os caminhos que o Brasil

deveria percorrer. Depois, testemunhei com que orgulho o presidente

Ernesto Geisel, com seu jeito todo próprio, anunciava a sua nomeação para o
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nenhum presidente que queira acertar na área econômica do Brasil poderá

prescindir da sua presença." E acrescentava: "Com você fora do governo, se

não o presidente, o ministro encarregado da área deve ter a sua companhia

com certa freqüência, para o exame dos fatos econômicos nacionais e inter-

nacionais, de modo a antecipar decisões e evitar retrocessos e crises. E requi-

sitado, você não poderá se furtar a esta responsabilidade."

Mario Henrique Simonsen foi um homem público e um patriota exem-

plar. Participou de Conselhos de organismos financeiros internacionais, mas

nunca, ninguém, em qualquer época, ousou levantar suspeitas sobre a sua

honestidade, honorabilidade e espírito público. A colaboração que deu ao

Brasil, seus livros e artigos publicados em jornais e revistas são objetos de

estudos para os matemáticos e economistas que cultivam a boa leitura, indis-

pensável ao saber.

Visitei-o na casa de saúde antes do seu falecimento. E ele conversou sobre

a sua doença, revelando sobre ela aspectos do conhecimento apenas de espe-

cialistas, o que denunciava profundo estudo. Mesmo sabendo da gravidade

da doença, encarava com resignação e a mais absoluta tranqüilidade a já

então próxima hora da partida. Relembrou casos da sua convivência e da

experiência que a vida lhe dera, sem mágoa ou ressentimento.

Foi um amigo e um grande brasileiro. É, sem dúvida, a inteligência maior

do Brasil contemporâneo.

AN T Ô N I O C A R L O S MAG A L H Ã E S É E X - P R E S I D E N T E

D O C O N G R E S S O N A C I O N A L I  A R T I G O I

Ministério: "Então, o que você acha da escolha do Mario para a Fazenda?

Acho que com o nome que escolhi ninguém terá saudades do Delfim."

Acompanhei-o no governo e também quando, já no governo seguinte,

frustrado com a falta de decisões que julgava inadiáveis e cansado das incom-

preensões, decidiu abandonar a vida pública: 

— Não fico mais aqui. Tudo o que quero fazer no governo, o presidente

Figueiredo não tem coragem de dizer que não quer, mas, de fato, não deseja.

Vou para Teresópolis, e cuidarei da minha Fundação.

Em verdade, a Fundação Getulio Vargas era o seu hábitat preferido,

porque lá, com sua genialidade e cultura incomparáveis, ensinava a mestres e

transformava alunos em verdadeiros seguidores.

Mario tinha afeto e admiração pelos seus alunos e ex-alunos. Certa feita,

quando eu era governador da Bahia, quis nomear um deles, ainda bastante

jovem, o baiano Daniel Dantas, para o cargo de diretor do Banco do Estado

da Bahia. Entusiasmado, disse-me: 

— Se ele aceitar — o que não acredito — você levará para o seu estado o

mais brilhante dos meus alunos.

Como previra, Daniel Dantas preferia aprofundar seus estudos e seguir

carreira na iniciativa privada. Era assim, com viva alegria, que gostava de ma -

nifestar o orgulho do mestre com aqueles que se destacavam pela inteligência.

Quantas vezes fui, como muitos outros, ao seu modesto, porém mo -

derníssimo, gabinete de trabalho, na praia de Botafogo, para ouvir conselhos

e compreender melhor os graves problemas econômicos do país. Lúcido e

objetivo, discorria sobre o tema proposto, por horas, com ardente paixão.

Fosse economia ou música erudita, que dominava com a propriedade de um

maestro. Ainda guardo o quadro na memória: um cafezinho de dez em dez

minutos e um cigarro permanentemente no canto da boca, cujas cinzas

caíam-lhe pela camisa e pela calça. E ele, absorto, indiferente ao estado de

suas vestes e ao efeito sobre os seus interlocutores.

Dizia-me que não deixaria nunca de dar sua contribuição ao país, ana -

lisando e apontando soluções para o seu desenvolvimento, mas repetia sem-

pre que não tinha mais nenhum interesse em voltar a ocupar cargos na vida

pública. E eu costumava adverti-lo: "Você pode não voltar à vida pública, mas
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professor Eugênio Gudin pedindo sugestões a amigos e discípulos sobre o

que colocar na capa de um livro que intitulara Para salvar o Brasil. Simonsen

achava o título horroroso e o próprio Gudin concordava que era "um pouco

abstrato". Como um dos capítulos desancava a política de incentivos fiscais

para o Nordeste e para a Amazônia que, segundo Gudin, aumentava nossa

taxa de desperdício orçamentário, Mario saiu-se com esta: 

— Não é abstrato. Aliás, eu sugiro que para a capa se desenhe um mapa

do Brasil com as áreas-problemas, com uma vela enfunada rumo à África.

Assim, salvam-se o país e o título do livro.

Gargalhada geral, inclusive de Gudin.

Roberto Campos escreveu, com a autoridade de quem comandou a ar -

ruinada economia do princípio dos anos 60, durante o governo do marechal

Castello Branco, que a Fundação Getulio Vargas, cansada de fazer estudos e

projetos que não eram aproveitados pelos governantes, tinha acumulado, em

1964, um imenso estoque de projetos que foi fundamental para a elaboração

do Plano de Ação Econômica do Governo (Paeg). Mas o maior estoque de que

se valeu Campos estava mesmo na cabeça de Simonsen. Foi dele que partiram

as melhores idéias e as profundas análises para a recuperação da economia e da

credibilidade do mercado. Durante um mês e meio, como que movido por uma

força missionária, Simonsen mudou seu endereço para o terraço do prédio do

Ministério da Fazenda, no Centro do Rio de Janeiro, onde comandava, com

Campos e Bulhões, os debates com os diversos grupos de trabalho que de -

finiam as políticas setoriais do Paeg. Como Campos e Bulhões tinham respon -

sabilidades administrativas e políticas, cabia a Simonsen dirigir a equipe

durante a maior parte do dia. Reuniões plenárias mesmo só na hora do almoço,

servido ali mesmo, e pela noite adentro. E fazia isso sem querer cargo algum.

...
Com a eleição do presidente Geisel, organizou-se uma grande frente

para fazer de Mario Simonsen ministro da Fazenda. O presidente tinha

suas reservas, mas o general Golbery era o chefe da conspiração e pediu-

me, como presidente do Instituto de Assessoria do Congresso (Ipeac), que

organizasse um seminário sobre problemas brasileiros e convidasse

Simonsen para fazer uma palestra, que seria uma radiografia da economia

brasileira e o caminho das soluções. Depois, eu deveria mandar os anais ao

le era gentil, ameno, carinhoso, desarrumado e extremamente sarcástico.

E o sarcasmo é um recurso de que não pode se servir um político, sob

pena de provocar impressão de superioridade e arrogância, o que afasta as

pessoas. Mas se eu falo de Mario Henrique Simonsen, nada mais adequado

do que o sarcasmo, a ironia civilizada, com que ele procurava desmerecer,

sem agredir, as coisas ou as teses com as quais não concordava. Afinal, o que

menos o atraía na vida era a política, e a sua linguagem preferida era a da

matemática, imprópria para quem precisa fazer amigos ou aumentar o

número de prosélitos. Todo o mundo sabe de sua resistência a continuar no

Ministério da Fazenda, com Figueiredo. Os amigos, tentando convencê-lo a

permanecer no cargo, lembravam que o presidente dizia-se "amante da

matemática". Depois de um longo encontro entre os dois, provocado por

Geisel, Simonsen desabafou com um de seus assessores: 

— Se depender do Figueiredo, a matemática continuará virgem.

Cito um outro caso, muito difundido entre seus colegas da Fundação

Getulio Vargas, e que retrata bem a verve e a inteligência de Simonsen. Estava o
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presidente Geisel. Assim foi. Geisel convidou Simonsen para ministro e

este me disse:

— Sarney, o presidente me fez o convite, acompanhado de uma sabatina

exaustiva, cuja base era minha conferência no Ipeac, toda anotada, com inter-

rogações, dúvidas e pedidos de detalhamento.

De Geisel, de quem se transformou em estreito amigo, disse-me ele —

que tinha o privilégio de ser o único convidado para jogar no Alvorada —

que um dia, depois de uma partida de pôquer, pediu-lhe: 

— Simonsen, você, que sabe tudo, não pode jogar mais comigo, senão eu fico

em desvantagem. Só jogo se fizer um estudo da lei das probabilidades do pôquer.

E ele fez.

Estou convencido de que o período mais feliz da vida de Simonsen acon-

teceu logo depois que ele deixou Brasília e o governo, onde era visível o seu

incômodo, até porque ele fazia questão de não esconder a sua inadequação ao

meio político e administrativo. Durante o governo Geisel fora diferente e

havia admiração recíproca. Além do mais, a equipe de Simonsen o escondia

do corpo-a-corpo político, transferido para o Reis Velloso. No governo

Figueiredo, que ele não queria integrar, aceitou, constrangido, a transferência

para a pasta do Planejamento, mas logo se convenceu de que não havia pos-

sibilidade de diálogo com o presidente Figueiredo, e saiu.

O general Golbery, outro em quem Geisel confiava que iria levar o presi-

dente a um porto seguro, morreu jurando que Figueiredo teve um derrame

logo depois que assumiu a chefia do governo. Simonsen sentiu que o ambiente

no alto escalão governamental tornara-se insuportável para ele, e saiu. Livre

das amarras do governo, tornou-se o guru incontestável dos quadros uni-

versitários do país, exercendo a cátedra de maior pensador econômico e

exibindo, até morrer, o melhor de sua contribuição teórica. Mario foi um

gigante no seu esforço de injetar racionalidade na cena pública.

Era um talento genial e uma personalidade sedutora. Muito tempo ainda

vamos precisar, para ter, no terreno das ciências econômicas, inteligência tão

abrangente e mestre tão completo. 

J O S É S A R N E Y É S E N A D O R E E X - P R E S I D E N T E
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problema de solução fácil. Certo dia, Mario Henrique chamou a mim e ao

Alfredo Lamy:

— Vocês estão atrasando muito a lei! Dêem um pulo aqui em Brasília. Na

beira da piscina, vamos resolver tudo.

E assim foi feito. Fazíamos nossas reuniões para discutir a lei na sua casa,

à beira da piscina.

A sua idéia central era de que a coisa era muito simples, bastava uma

reforma aqui, outra ali. Mas não era bem assim. Levamos um ano trabalhan-

do todos os dias, sem intervalos. Ele acabou aceitando praticamente tudo o

que propusemos.

O que me impressionou muito, na época, é que Geisel leu todo o projeto.

Fizemos uma reunião com o presidente e outros integrantes do governo, em

Brasília. Quando surgia alguma questão, Geisel respondia logo. Mandava ler

o parágrafo em questão em que constavam todas as explicações. Eu não sei se

era missão de um presidente da República ler uma Lei das S.A., mas Geisel

sabia tudo. Era impressionante. Mario dizia que Geisel só assinava um despa-

cho se compreendia tudo muito bem. Imagine só o trabalho danado que ele

devia dar.

No início do governo, Mario passava dias dando aula de economia para o

presidente. Segundo ele, que achava a situação engraçada, Geisel era um

aluno muito aplicado. Nessa ocasião, dizíamos, em tom de brincadeira, que,

se conseguíssemos uma bolsa de estudo para o Geisel, seria melhor do que

deixá-lo na Presidência.

Essa não foi uma época fácil. O presidente queria retomar o processo

democrático e enfrentava as resistências internas para abrir o regime. Além

disso, a crise do petróleo provocou uma alta nos preços. Esse foi o drama de

Geisel e, é claro, do Mario Henrique, que precisava segurar a emissão de

moeda contra tudo e contra todos.

O ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis Velloso, montou um

projeto equivocado, que tinha um buraco orçamentário de 30%. Era o II

Plano Nacional de Desenvolvimento (PND). Mario brincava dizendo que

30% dos investimentos seriam feitos com recursos a discriminar; quer dizer,

indeterminados. Era um plano totalmente furado. Simonsen não era radical

meu primeiro contato com Mario Henrique foi no início dos anos 60, na

Consultec, onde ouvia Roberto Campos fazendo muitos elogios à sua

extraordinária capacidade intelectual. Em 1964, durante o governo Castello

Branco, participamos da elaboração de várias legislações e programas, em

especial o projeto do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Havia uma lei,

de minha autoria, criando o Banco Nacional da Habitação (BNH), e o proje-

to final do SFH foi feito a quatro mãos. Mario estava na Fundação Getulio

Vargas, mas era chamado para contribuir em trabalhos do governo.

Estávamos debruçados sobre o problema do crescimento das favelas. Em

1960, o resultado do censo indicara um salto de 3,1% da população na déca-

da. Foi um soco no estômago. As favelas surgiam por todo canto. Mario tinha

muitos contatos no mercado imobiliário e estava todo o mundo preocupado.

O SFH foi criado para estimular a habitação popular.

A nossa colaboração foi mais estreita durante o governo Geisel.

Passamos um ano elaborando o texto da Lei das Sociedades Anônimas, que

era altamente complexo. O ministro da Fazenda tinha pressa e considerava o
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em nada, tentava compor, administrar. E, às vezes, quando não conseguia

convencer, fazia uma boutade e tocava para frente.

...
Depois que deixou o governo Figueiredo, voltamos a ter um bom rela-

cionamento profissional. No setor privado, principalmente, uma boa perícia

feita pelo economista Simonsen era imbatível, um ponto de referência, um

fator de desequilíbrio. Tivemos outro período de colaboração, no Comitê de

Divulgação do Mercado de Capitais (Codimec). Simonsen era a figura central

da entidade, pois todo o mercado o considerava um líder.

Mario era um grande lógico, um sujeito espetacular. Dificilmente se

acharia alguém mais competente para fazer uma crítica de uma idéia ou de

um projeto. Era insuperável e tinha mais prazer nisso do que em ampliar sua

permanência em qualquer governo. Afinal, tinha um senso crítico muito

aguçado. A sua versatilidade se demonstrava na maneira de abordar os assun-

tos diversos com absoluta inteligência. Nesse aspecto, podemos fazer um

paralelo com Santiago Dantas. Os dois eram geniais em aprender alguma

coisa, formular e expor. Mas o Mario era mais analítico. Exibia uma capaci-

dade superior de conceituação e esquartejava qualquer assunto.

Há outra diferença essencial entre os dois. Santiago era consciente do seu

valor pessoal. O Mario, um diletante, não se levava a sério. Tinha tanta capaci-

dade que não se preocupava mais com aperfeiçoamentos. Não ligava para a

forma como se vestia. Usava e esbanjava de sua inteligência, mas não tinha

projeto pessoal de poder. Na verdade, parecia não gostar do poder. Estava sem-

pre com um ar de enjôo a bordo, quase um olhar de desprezo. O Santiago era

fascinado pelo poder. Acho que este desapego era uma das principais carac-

terísticas do Mario. Não saboreava o poder; estava ali a contragosto.

Dessa longa convivência, a lembrança que ficou é a do extraordinário

senso de humor. Gostava de ver o lado ridículo das coisas. Ria de si mesmo.

Sabia rir. É um dom de Deus.

J O S É L U I Z B U L H Õ E S P E D R E I R A É J U R I S TA E
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Foi nessa condição que aceitou servir em diferentes cargos a diferentes

governos. A profissão de amor que tinha pelo país fez com que, muitas vezes,

deixasse de atender a atividades mais interessantes sob o ponto de vista de

remuneração financeira, para se dedicar a soluções dos problemas nacionais.

Tinha consciência de que era fundamental fazer do Brasil uma grande

nação. Mas sabia também que o país jamais chegaria a uma condição se não

obtivesse um mínimo de estabilidade econômica. Era necessário derrotar o

vírus da inflação.

...
O ministro Simonsen tinha também uma vocação política. Não aquela

política de que Joaquim Nabuco uma vez falou do "p" minúsculo, mas a

política do "P" maiúsculo. Política como solução dos assuntos de interesse

coletivo. Simonsen enxergava a política na óptica que bem expressou um

grande brasileiro, Alceu Amoroso Lima, quando disse que a política é a

ciência, virtude e arte do bem comum. 

E não se negava a assumir funções públicas. Era um cidadão engajado,

no sentido positivo do termo. Não era alguém que ficava distante do país e

de seus problemas. Sob esse aspecto, eu quero registrar um fato que muito

me sensibilizou. Quando estávamos organizando o PFL, pedimos a sua

colaboração, dada sem qualquer contrapartida financeira. Em 1984-1985,

depois de ter dado uma série de contribuições ao PFL, conversamos sobre a

dificuldade que era fazer um partido político e também sobre a importân-

cia de mobilizar cidadãos prestantes, que pudessem enriquecer os quadros

do partido. Naquela ocasião, desejava muito tê-lo em nosso partido, mas

achava que seria ousadia de minha parte convidá-lo para ingressar numa

agremiação partidária. Afinal, tratava-se de um cidadão brasileiro de

grande expressão. Desta forma, não ousei convidá-lo, até que surgiu uma

situação surpreendente.

— Eu estou vendo o seu empenho em promover filiações e me dispo nho

a fazê-lo — disse Simonsen.

— Isso dará novo ânimo ao partido. É uma grande notícia que você está

me dando. E, nesse caso, não quero fazer uma mera filiação, quero fazer

uma solenidade.

ra uma segunda-feira de Carnaval de 1997. Como presidente da República

em exercício, fiz questão de levar o meu abraço e acompa nhar todo o

velório ao lado de dona Iluska. Com o meu gesto, transmiti à nação a idéia

de buscar no ex-ministro uma fonte permanente de inspiração e exemplo

de brasileiro.

Mario Henrique Simonsen era um homem múltiplo, o que me faz lem-

brar uma frase de Terêncio: "Nada do que era humano lhe era estranho."

Classificá-lo como um economista significaria proclamar uma grande ver-

dade. Mas dizer que foi apenas um economista seria promover uma injustiça.

Mesmo porque, apesar de defender o liberalismo, achava que o mercado por

si só não era o bastante para resolver os problemas do país. Não era um eco -

nomista liberal, da velha-guarda. Pelo contrário. Era um defensor da harmonia

entre a competitividade econômica e a eqüidade social. Ademais, tinha um

notável espírito público. Era, sem exagero, um cidadão republicano, à medi-

da que cultuava os valores do civismo, do respeito ao bem público, do amor

às instituições nacionais e da crença no futuro do Brasil.

169

O  M I N I S T R O Q U E N Ã O Q U E R I A O P O D E R

M A R C O M A C I E L

E



Por ocasião do aniversário do presidente Ernesto Geisel (comemorado

poucos dias antes da demissão de Simonsen, em agosto de 1979), foi ofere-

cido um almoço em sua chácara, em Teresópolis, e, durante o encontro,

ocorreu o seguinte diálogo:

— Olha, Marco, você precisa falar com o Simonsen, porque ele está

querendo deixar o governo Figueiredo — disse Geisel.

— Pois não, presidente, eu falo com ele.

Logo em seguida, encontrei o ex-governador do Ceará Virgílio Távora,

senador como eu na época, que disse:

— Estou preocupado. Falei com o Simonsen e ele está irredutível. Vai

deixar o governo.

— O presidente Geisel me informou deste fato e eu vou tentar demovê-

lo dessa decisão.

Chamei-o em um canto e fiz uma manifestação em favor de sua permanên-

cia no governo. Alertei-o da inconveniência de ele deixar o governo naque-

le instante. Foi quando ele me deu uma boa lição:

— Estou tendo dificuldade de executar a minha política de combate à

inflação. E com a inflação não é possível estabilidade econômica. Não é

possível resolver as grandes questões sociais e não é possível fazer com que

o país tenha um mínimo de credibilidade no exterior. Na marcha que vai

podemos ter uma inflação de 50% a partir de setembro, outubro. E eu não

quero anunciar esta inflação.

Não titubeou em formalizar o seu pedido de exoneração, produzindo

um impacto forte no próprio governo, porque era o grande executor de

uma política econômica que a nação tanto reclamava.

...
Poucas pessoas no Brasil, e até no exterior, foram tão requisitadas

quanto o Mario Simonsen. Ora para palestras, ora para opinar sobre deter-

minados temas, ora para realizar trabalhos, ora para discutir questões

internacionais. Era muito solicitado pois tinha uma enorme capacidade de

antever as coisas. Todos sabiam que nunca daria uma opinião que não

fosse exatamente aquilo que pensasse. Isso, naturalmente, transmitia

muita confiança.

E fizemos a solenidade, que teve um comparecimento excepcional. E

mais do que isso, deu grande contribuição para que ampliássemos o

quadro de filiados.

Ainda que de forma recôndita, sempre pensei em convidá-lo para dis-

putar uma eleição. É lógico que os fatos se precipitaram, mas Simonsen

poderia começar essa nova carreira pelo Congresso e ser um grande parla-

mentar. A sua presença ajudaria muito a natureza dos debates. Quem sabe

o grande economista não revelasse uma grande vocação, candidatando-se

até mesmo ao Senado pelo Rio de Janeiro? Seria o início de uma nova etapa

em sua trajetória vitoriosa.

Mas isso não foi possível por fatos posteriores, vicissitudes da política

brasileira. Logo depois, veio o falecimento de Tancredo Neves, as descon-

tinuidades no processo político. E não me senti encorajado a mobilizá-lo

nesse projeto.

...
O ministro Simonsen exercia funções públicas, mas não tinha gosto

pelo exercício do poder, se este for entendido como capacidade de auferir

vantagens pessoais. Era uma pessoa muito simples; nem sequer brigava por

funções de maior reconhecimento. Recordo-me de uma história dele, na

época em que ia assumir o Ministério da Fazenda: 

— Eu vou ser ministro da Fazenda, mas não quero ter muitos órgãos

vinculados ao meu ministério. Bastam o Banco Central e o Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O gabinete não precisa de

muito espaço, nem de muita burocracia.

Era o oposto de quase todo o mundo que, ao assumir um cargo de

poder, quer ter uma maior área de influência. Essa foi a marca dele. Era

muito discreto. E tinha o que pode ser visto como uma virtude, do ponto

de vista religioso: a humildade. Não queria as galas do poder. Assumiu

pedindo apenas para que lhe fossem dadas condições de executar o seu pro-

grama econômico-financeiro. Não tinha um projeto para ser primeiro-

ministro, tentação que costuma tomar conta de quem chega ao Ministério

da Fazenda, ainda mais em um país como o Brasil, onde o poder do Estado

é muito forte.
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conseguiria naquele espaço de tempo, como produziu uma análise profun-

da do texto.

Nunca o vi aborrecido, irritado. Estava sempre de bom humor, era espiri-

tuoso, gostava dos jogos de palavras, reagia com muito fair play a fatos adver-

sos. E era incapaz de uma descortesia, uma agressão, uma ironia que não

fosse envelopada de muita graça e beleza estilística. Nesse sentido, pode-se

dizer que era bem carioca.

Lembro que uma vez, desembarcando em Recife, um jornalista lhe per-

guntou:

— A viagem foi boa, ministro?

— Olha, em avião, boa viagem é quando se chega ao destino. Então, foi

muito boa.

MARCO MAC I E L É V I C E-PRES IDENTE DA REPÚBL I CA

I  D E P O I M E N T O I

No Planalto, sempre procurávamos ouvi-lo sobre os mais diversos assun-

to. Por exemplo: quando foi criado o Sistema de Financiamento Imobiliário

(SFI), houve uma colaboração, anônima, do Simonsen. Isso ocorria muitas

vezes. Ele era um sujeito generoso, despojado, aberto, franco, amigo.

Sabia ser um grande companheiro. Aprendi com Carlos Castello Branco

uma definição muito boa para a amizade: para se ter um amigo, é preciso,

primeiramente, sê-lo. Ele era de solidariedade e doação excepcionais. Algo

raro. Em que pese todos os seus afazeres, as suas dificuldades, suas viagens,

se nós ligássemos para ele, nunca se recusava nem mesmo a, imediata-

mente, fazer as malas e viajar ao nosso encontro.

Lembro-me de certa vez, quando o Aureliano Chaves era o vice-presi-

dente da República, e o Simonsen não estava em nenhuma função pública,

que ele foi, a meu convite, a Pernambuco para discutir uma política para o

álcool com empresários. Isso sem qualquer custo, ônus, de muito bom

grado. Ficou até de madrugada discutindo o assunto. Depois, fomos para a

casa de um dos empresários, ele tomou uma cervejinha e ficamos discutin-

do até as primeiras horas da madrugada. Isso o tornava uma pessoa muito

amiga, solidária, companheira da partida.

...
A grande vocação de Simonsen era a academia e ele fez escola no Brasil.

A Fundação Getulio Vargas é um exemplo disso. Formou uma enorme geração

de economistas. E não só no Rio, mas também em São Paulo. Pode-se falar

até em uma escola "simonsiana" de economia. Representa a visão de que os

fenômenos econômicos não podem ser analisados adequadamente sem que

estejam inseridos em uma realidade dada. Uma realidade que, no nosso

caso, é a de um país de território imenso e grande complexidade.

O que me impressionava era a sua capacidade de leitura e de trabalho.

Certa feita, entreguei-lhe um relatório sobre a economia brasileira solici-

tando um parecer. Eram mais de mil laudas. E ele me disse:

— Posso trazer na segunda-feira.

— Mas são mais de mil laudas! — respondi.

— Não tem problema. Eu leio com muita velocidade.

Fiquei muito impressionado, pois ele não só leu tudo, o que eu nunca
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Mequinho e  os  pr ime i ros  lances do xeque-mate , durante  to rne io  no  f ina l  dos  anos 80: a f ina l , não se  pode ganhar  tudo!

ogo no primeiro encontro que tive com Mario Henrique, na época em

que ele era ministro da Fazenda, disse para mim mesmo que gostaria de

ser amigo de um homem assim. O objetivo desse primeiro contato foi pura-

mente de representação empresarial. Nós, empresários, sempre procuramos

ter acesso às mais altas autoridades do país para ter uma melhor percepção

do direcionamento da economia. Lembro-me como se fosse hoje, da

primeira visão, do primeiro impacto... O Mario impressionava também fisi-

camente. Ele nunca tinha me visto antes e foi extremamente gentil. Fez uma

série de projeções que me abriram horizontes. Num certo momento, os

assuntos tratados já tinham sido tantos, que nem mais sabia do que tínhamos

falado no minuto anterior. Depois dessa conversa, passei a enxergar a

economia, o Brasil e a minha própria atividade sob ângulos completamente

diversos. Foi um primeiro encontro, e eu ali, já me embriagando de Mario

Henrique Simonsen.

Nossa simpatia foi mútua e acabamos, para meu deleite e orgulho, nos tor-

nando amigos. O Mario era uma enciclopédia. Era uma delícia conversar com

S A L I M S C H A H I N

M O N A R Q U I S T A ,  G R A Ç A S A D E U S
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— Mario, você sabe que está se suicidando? 

— Sei, mas eu gosto. (Como quem diz: "me deixa em paz, seu chato!")

Uma vez, ele chegou a fazer uma conta, muito rapidamente, de quanto ele

tinha gasto com cigarro na vida e quantos cigarros provavelmente fumou

desde que havia começado com o vício. É claro que tinha total consciência de

que o cigarro o estava matando, mas nunca tentou parar. Definitivamente, eu

acho que ele foi um suicida. Foi um pecado.

Tenho cá comigo que essa compulsão dele, essa dipsomania, aumentou

depois que ele largou a vida pública ou, para ser mais preciso, depois que

deixou o governo. Essa era a sua grande vocação. O Mario queria consertar o

país, tinha um desejo louco de achar um jeito de desentortar o Brasil. É bem

verdade que ele nunca parou de aconselhar, influir, dar suas opiniões. Mas, é

diferente de quando se está mandando. Sua vocação não era ser sócio do Banco

Bozano, Simonsen ou consultor empresarial; era ser professor e estadista,

inteiramente dedicado ao Brasil. Mas ele se decepcionou com os políticos.

...
Ele antevia os fatos muito antes que acontecessem. Uma dessas previsões

cravadas foi quando se começou a aventar a idéia de uma Assembléia

Constituinte.

— Salim, isto vai dar a maior "caca" desse mundo. Prepare-se para a

confusão.

Eu discordava. Achava que, após vivermos um longo período ditatorial,

aquela seria uma oportunidade para o país se reencontrar, de resgatar a par-

ticipação da cidadania, de caminhar para a democracia política. Depois que

vi o resultado, foi o maior desconsolo. Ele estava certo: o que saiu foi uma

grande "barafunda". Quando a Constituição ficou pronta, o Mario dizia:

— Agora está feita, aprovada e sacramentada. Se nós tivermos sorte,

muita sorte, o Brasil vai se atrasar em uma geração por causa dessa

Constituinte. Bastaria termos adaptado e melhorado a Constituição de 1967,

seria muito melhor para o Brasil.

O Mario era monarquista. Um dia, discutimos fortemente sobre essa

predileção sua. E ele saiu com uma daquelas suas explicações lógicas :

— Com a monarquia, acabariam as crises políticas. No Brasil, cada

ele sobre tudo, qualquer coisa que se possa imaginar. Tinha também uma série

de outros encantos, tais como o seu conhecimento musical. Mas, o que mais me

espantava era sua facilidade de assimilação das mais diversas línguas. Ele canta-

va óperas inteiras em italiano, francês e alemão, com perfeita pronúncia. Não

perdia o Festival de Salzburgo e conhecia todas as versões de Tristão e Isolda. 

Conversávamos por horas e horas sobre os mais variados temas. A ener-

gia do Mario me fascinava. Se a conversa era boa, ele era incansável. Depois

de ter passado a noite jogando, bebendo, cantando ópera, já acordava discor-

rendo sobre política internacional, geopolítica, astronomia, futebol e o que

mais pudesse existir de assunto. Era realmente delicioso conviver com ele. Eu

degustava seu conhecimento e sua lógica refinada.

...
Nos encontrávamos sempre que eu ia ao Rio. Jogávamos também um

carteado em sua casa na serra de Teresópolis. Quando ele vinha a São Paulo,

dava um jeito de vê-lo. Numa certa época, sua presença foi freqüente.

Assessorava os grupos Mappin e Pão de Açúcar. Durante algum tempo, ele

também prestou consultoria para nosso grupo. Sua chegada era uma festa,

todo o mundo queria falar com ele, almoçar com ele, no mínimo cumpri-

mentá-lo. Foi o primeiro e único economista carismático que conheci.

Apesar de toda essa popularidade, Mario era, no fundo, um tímido. Não

externava sua opinião para qualquer pessoa. E tinha muito poucos amigos.

Existia, sim, é claro, uma legião de pessoas querendo estar próxima dele. Nós

éramos realmente fraternos um com o outro, e mesmo assim ele não

extravasava suas emoções comigo. Talvez uma ou outra vez. Um exemplo foi

quando conversávamos sobre sua saída do governo. Apesar de toda a sua

reserva sobre assuntos mais íntimos, percebi que aquele episódio o deixou

bastante magoado. Aquela pressão do empresariado, a comemoração pela

posse do Delfim, tudo aquilo o deixou bastante ressentido. Não só pela forma

como ocorreu, mas talvez mais pelo fato de assistir de camarote que estavam

fazendo tudo errado, enquanto ele podia ter feito a coisa certa. 

Entre os hábitos e as características marcantes do Mario, não há como deixar

de falar da sua tara tabagística. Só consigo me recordar dele fumando compul-

sivamente, acendendo um cigarro atrás do outro. Um dia, eu lhe perguntei:
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eleição presidencial é uma crise na certa. Na monarquia, o direito do herdeiro

é indiscutível, é hereditário, consangüíneo. Não adiantariam escaramuças do

PT, PFL, PMDB, PSDB, pois o monarca é intocável.

Eu namorava uma moça na época, a Glorinha, que virou monarquista por

causa do Mario. Depois que terminamos o namoro, ela me ligou para pedir o

telefone dele, pois havia se engajado na campanha pela monarquia e queria

marcar uma entrevista do duque de Orleans de Bragança com o Mario

Henrique. Mas acho que sua preferência política era, na verdade, uma postu-

ra defensiva. Queria, no fundo, se proteger das crises. Ele sempre foi um con-

servador. Aliás, conservador na vida, conservador no jogo. Com o dinheiro

não queria nenhum risco. Era um mão-fechada. Jogava para não perder e não

para ganhar. Blefar, jamais. Só ia na certa.

Ele amava o xadrez, mas nunca foi um grande jogador. Se você pensar na

inteligência dele e na sua competência como enxadrista, tinha uma discrepân-

cia enorme. Eu falava que a Iluska jogava melhor do que ele e o Mario ficava

danado da vida. Juntos, nós tentamos ressuscitar a carreira do Mequinho, que

sofreu de uma depressão psicológica fortíssima. O Mequinho foi o grande

gênio do xadrez brasileiro, chegando a ser o terceiro jogador do mundo. Eu e

o Mario não nos conformávamos com sua queda e tentamos ajudar. Uma das

formas foi organizar uma partida simultânea com diversos enxadristas

nacionais de renome. O Mario Henrique jogou também. Foi no Rio Palace

Hotel e o Mequinho massacrou o Mario. Depois, trouxemos grandes mestres

internacionais para jogar com o nosso campeão. Ele teve até um desempenho

razoável em algumas partidas, mas nunca mais se levantou. O carinho, a gene -

rosidade e o empenho que o Mario Henrique teve com o Mequinho talvez

sejam um bom exemplo da sua personalidade. Se o xadrez pode ser com-

preendido como uma metáfora da nossa existência, ele nunca aceitou que o

Mequinho derrubasse o rei no tabuleiro da vida. Não aceitava desistências.

S A L I M S C H A H I N É P R E S I D E N T E D O G R U P O

S C H A H I N I  D E P O I M E N T O I
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onvivi com Simonsen depois que ele já havia deixado de ser ministro.

Estava na plenitude. Sua presença estimulava a inteligência, o debate, a

dúvida, a divergência, o livre pensar. Participava do Conselho de Adminis-

tração do grupo Bozano, Simonsen, mas achava a atividade de financista uma

pobreza total. Preferia ficar na Fundação Getulio Vargas (FGV), mesmo que isso

representasse ver a sua participação no banco minguar com o tempo. O que

gostava de fazer no Bozano era sentar e discutir as grandes questões macro-

econômicas do país.

Fui algumas vezes à sua sala na FGV. Era idêntica à de qualquer professor

de uma universidade de prestígio: tinha computador, papel espalhado pela

mesa e uma grande quantidade de café. Certa ocasião, perguntei por que não

ficava no Bozano, pois era sócio.

— Tem gente que gosta de ser banqueiro, mas eu não gosto. O que eu

gosto é de pensar, ler, escrever e ensinar.

Simonsen era um homem rico, que tinha o suficiente para ter uma velhice

digna. Mas, preferiu trabalhar em algo mais divertido, que provocava o seu lado

L I Ç Õ E S D E U M M A G N Í F I C O J O R N A L I S T A D I L E T A N T E

M I R I A M L E I T Ã O

No d ia  segu in te  à  demissão do Min is té r io  do  P lane jamento , em agosto  de 1979, S imonsen não perde a  f leuma e  con-

versa  com amigos e  jo rna l i s tas  no Posto  9  da pra ia  de  Ipanema
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Muitas pessoas na faixa etária dele nunca aprenderam a usar o computador.

Foi acusado a vida inteira de ser reacionário, presidente do Mobral, ministro

do governo militar, sobrinho do Gudin etc. O professor Dionísio (Dias

Carneiro) conta o que ouviu na FGV: "Você conhece o sobrinho do Gudin

que vai dar aula aí? Ele consegue ser mais reacionário do que o velho."

Na verdade, era o oposto, a pessoa que estava disposta a entender o novo

sem preconceito. Por essa razão, foi o primeiro economista sênior a entender

o que os economistas jovens propunham com a tese da inflação inercial.

Percebeu que era um insight, uma teoria importante, e acabou trazendo-a

para o debate. Ele viu que aqueles "meninos" (referia-se a um grupo de jovens

economistas da PUC-Rio e da FGV, nos anos 70) não estavam malucos.

Falavam algo que fazia sentido. A partir daí, passou a ser o avalista dos planos

econômicos. Sua opinião era importante para os jornalistas e para o governo.

Isso não significava que estivesse acima do erro. Achava, por exemplo, que

o Plano Real não deveria ambicionar uma inflação de 5% ao ano. No máxi-

mo, uns 40%, o que era uma meta ousada, tendo em vista que convivíamos,

até junho de 1994, com uma inflação de 40% ao mês. E, na verdade, viu-se

que 5% ao ano era plenamente factível.

Meu primeiro contato com Simonsen foi durante o governo Geisel. Eu

cobria o Itamaraty e ia algumas vezes ao Ministério da Fazenda para acom-

panhar os assuntos internacionais. A simplicidade de Simonsen pôde ser

medida durante a visita do então subsecretário do Tesouro dos Estados

Unidos, Fred Bergstein. A imprensa foi convidada para uma entrevista, mas o

Brasil era um país fechado, caipira, monoglota, poucos jornalistas falavam

outras línguas. Ao perceber a dificuldade, o ministro prontificou-se a atuar

como intérprete, traduzindo perguntas e respostas. Isso em pleno governo

militar, no qual ele era o todo-poderoso ministro da Fazenda. Não tinha pose

alguma. Tinha, isso sim, uma paciência danada com os jornalistas. Era capaz

de explicar o mesmo tema numerosos vezes para a imprensa, especialmente

depois de aprovada alguma nova medida econômica. Era incansável.

No período em que trabalhei em Brasília, ouvia muitos elogios a Simonsen,

porque o meu cunhado na época, Marcos Amorim Netto, era chefe da

Assessoria Econômica da Fazenda e depois foi seu secretário-executivo no

criativo. E o melhor: sempre defendeu aquilo em que acreditava. Jamais fez

lobby. Não tinha compromisso com grupo algum. Essa independência foi fun-

damental para o respeito que conquistou como pensador. Você podia conver-

sar com ele desarmado, porque não havia por trás algum cliente, algum grupo,

algum lobby ou algum eleitor. Quando o jornalista ligava para o Simonsen, não

sabia se ouviria uma crítica ou um elogio, porque ele não tinha o compromis-

so de ser oposição ou situação. Isso dava credibilidade a tudo o que falava.

Uma acusação ridícula foi feita pela esquerda, ao longo de boa parte de sua

vida, tratando-o pejorativamente como "o Conselheiro do Citibank". Isso

significava dizer que teria uma visão enviesada a favor do credor da dívida

externa. Era uma forma de apequenar uma pessoa gigante. Imagine se ele ia

submeter a sua opinião pelo simples fato de ir a Nova Iorque, de vez em

quando, para participar de um board. Simonsen atendia a um convite de John

Reed, chairman do Citigroup, que percebeu sua descomunal inteligência e

queria sempre ouvir suas opiniões sobre a economia brasileira e mundial.

Além de ser o melhor economista do Brasil e a pessoa mais inteligente

com quem já conversei, tinha uma mente aberta. Serviu ao regime militar,

mas era um democrata genuíno. Simonsen era desprovido de qualquer pre-

conceito intelectual. Na sua cabeça, ideologia era uma coisa que não fazia

sentido. Confessou que só conheceu dois presidentes da República

inteligentes e que sabiam o que falavam: Geisel e Fernando Henrique. 

Era uma pessoa sempre adiante de seu tempo. Foi o primeiro presidente

do Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), que a esquerda tanto

criticou como a farsa do regime militar. Olhando, agora, por cima das

paixões, notamos que o Mobral era uma tentativa, coerente, de resolver um

problema que não conseguimos eliminar até hoje: o drama do analfabetismo.

Acabou dando errado, mas era uma tentativa na direção certa. Hoje é unâ ni -

me a consciência de que o analfabetismo é um dos empecilhos ao crescimento

do país. São 15 milhões de adultos analfabetos. Atualmente, os economistas

percebem a importância do tema. Na época, tinham outras prioridades na

cabeça. Mas, nos anos 60, ele já estava preocupado com a educação. 

Simonsen gostava do novo. Nesse aspecto, era o anti-reacionário.

Escreveu o livro Trinta anos de indexação apenas para usar o seu laptop.
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esperando o carro chegar. Ele, então, cumprimentou alguém que passava na

rua como se cumprimenta um velho amigo:

— Oi, Gil.

Era o Gilberto Gil, que, ao notar a presença do professor, parou o carro

no meio da rua, e veio em sua direção. A conversa foi animada e demonstra-

va que ambos eram amigos de longa data. Gil, passando a mão no ombro

dele, numa demonstração de carinho, disse:

— Você não foi ontem à reunião.

Os dois eram colegas do Conselho do Prêmio Sharp. Neste dia, lembro

que Gil perguntou:

— E a economia?

— Vai assim, assado. Mais assim do que assado.

Em outro momento, ele me deu uma carona e o carro se encheu de

fumaça. Era um princípio de incêndio. Acompanhando o motorista, pulei do

carro. Em meio à confusão, com todo o mundo assustado, Simonsen não

perdeu o humor:

— O meu objetivo não era atentar contra a sua vida, mas apenas lhe dar

uma carona.

...
Gostava dele como pessoa, pois tinha uma conversa fantástica sobre qual-

quer assunto. Por isso, chorei muito em seu enterro, coisa que os jornalistas

acham que não devem fazer para demonstrar a isenção ou sei lá o quê.

Curioso é que Luiza Brunet chorava também, e eu me questionei: "Somos de

dois mundos tão diferentes e temos o mesmo carinho por Simonsen em

comum". Perguntei por que ela era amiga dele, pois não conseguia imaginar

qual seria o tema da conversa dos dois. Luiza disse que o Simonsen não jul-

gava as pessoas, afirmando algo do gênero: "Essa é modelo, deve ser burra e

eu não ouço." Não tinha preconceito. Ficaram amigos apesar de uma gafe ini-

cial: ele a confundiu com a Roberta Close no primeiro contato. Não ficou

ofendida com o mal-entendido e achou a situação engraçada.

A sua forma de encarar a vida era diferente. Quando se deixou fotografar

careca, com o melhor dos sorrisos, deu uma grande lição. Fugiu dos dois

comportamentos em relação ao câncer: ficar deprimido, trancado em casa,

Ministério do Planejamento. As histórias narradas pelo Marcos eram de uma

pessoa absolutamente honesta, transparente, séria com a coisa pública. Então,

apesar de ser militante contra o regime militar, acabei gostando dele, por tabela.

Nos anos 80, eu mudei para o Rio de Janeiro. Passei a conviver com o

Simonsen fora do governo. Uma vez eu perguntei:

— O senhor nunca fica mal-humorado?

— Fico. 

— Mas eu nunca o vi mal-humorado. 

— É que quando você me conheceu eu já tinha saído do governo.

Embora não tenha convivido com ele naquela época, sei que foi um

período muito difícil. Soube de uma história incrível. Quando ele foi à casa

do Figueiredo, na Granja do Torto, de noite, entregar sua carta de demissão,

o presidente o recebeu de ceroulas. E permaneceu naqueles trajes durante

todo o despacho em que o ministro, solene, pedia demissão. Figueiredo era

mesmo uma pessoa de comportamento inadequado. Simonsen tinha o res -

peito pela Presidência, aquilo que os americanos têm, o respeito à instituição,

que é diferente de respeitar o presidente. E foi tratado com esse descaso até

no vestir do Figueiredo. Foi posto para fora como um estorvo que estava

impedindo o país de crescer. A saída dele foi festejada com aquela celebração

catártica que foi a posse do Delfim. 

Já fora do governo, fez uma revelação bem interessante sobre o episódio.

Era o ministro do Planejamento e o Delfim ocupava a pasta da Agricultura. 

— Olha, Mario Henrique, você deveria desvalorizar o câmbio e, em segui-

da, prefixar a correção monetária – propôs Delfim.

Na ocasião, Simonsen considerou a idéia absurda. Afinal, não fazia senti-

do algum promover uma desvalorização e depois provocar uma sobre -

valorização da moeda. Achou que a proposta de Delfim tinha como alvo

induzi-lo ao erro.

— Qual não foi a minha surpresa quando ele foi para o governo e fez

exatamente aquilo? — disse Simonsen.

Não era, portanto, uma maldade de Delfim. 

Tinha uma grande capacidade para surpreender as pessoas. Recordo-me

que, após um almoço de trabalho, estávamos na porta do Antiquarius,
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renta. Foi então que o Simonsen, em um artigo na Veja, disse que era monar-

quista. Não sei se acreditava mesmo na monarquia, mas o debate ficou mais

nobre. Atacou o presidencialismo com uma análise estatística. Com exceção

dos militares e do Juscelino, todas as presidências terminaram em tragédia.

Getulio Vargas se suicidou, Collor foi impeachado, Tancredo morreu antes de

tomar posse, Jânio Quadros renunciou. E concluiu dizendo que, como tinha

horror a tragédias, só poderia achar esse regime defeituoso. 

Estava sempre estudando, ampliando o conhecimento. Em meados de

1988, o então editor-chefe do Jornal do Brasil, Marcos Sá Corrêa, decidiu que

alguns notáveis iriam fazer uma análise crítica do jornal. E pediu que o

Simonsen fizesse uma avaliação da Editoria de Economia. O combinado seria

chegar às oito horas da manhã com o jornal devidamente analisado. Fizemos

essa tentativa com várias pessoas, para analisar alguma editoria ou o jornal

inteiro. Todos chegavam atrasados ou não tinham lido o jornal direito. A ini-

ciativa não deu certo. A exceção foi o Simonsen, que chegou às oito horas

com o jornal todo anotado, todo riscado. E fez observações absolutamente

inteligentes, não da perspectiva de um amador, mas da de um profissional.

Analisou o jornal como um especialista, vendo defeitos que apenas os jor-

nalistas percebem no dia-a-dia. Notou algo que, para mim, como editora de

Economia, foi uma grande lição.

— A Editoria de Economia faz muito bem o trabalho de cobrir a econo-

mia nacional, os bastidores das mudanças econômicas, as entrevistas com

ministros, mas é completamente cega para o que se passa na economia

mundial. É como se o Brasil fosse uma ilha, não tivesse contato com o

mundo, como se não existisse no contexto internacional.

Este era o principal defeito da editoria que comandei, mas na verdade a

crítica servia para todo o jornal. Quando o Brasil abriu suas fronteiras co -

merciais, as nossas mentes se abriram também. Mas o professor percebeu antes,

porque já era um cosmopolita. Nas mesas-redondas do JB, a sua participação

tornava o trabalho mais fácil. Em geral, tinha a idéia mais inteligente, pro-

duzindo a frase que facilitava o título. Entrava de corpo aberto em uma dis-

cussão e desarmava as pessoas em qualquer debate. Sempre chegava meia

hora antes de começar nossa reunião de trabalho (Balanço Mensal). A única

ou sair com uma peruca para esconder a doença. Simonsen criou uma ter-

ceira via, agindo com naturalidade e bom-humor.

Logo no começo do câncer, eu não sabia como falar do assunto durante

uma entrevista. Fiz uma pergunta boba: "Como vai a saúde?" A resposta veio

em tom direto:

— Tenho 60% de minha capacidade respiratória, o que não é bom, mas

também não é péssimo.

Tratou com objetividade matemática a doença, que é dramática, sem

esconder a sua face trágica:

— Quimioterapia é horrível, mas é a alternativa. Morrer de câncer, acho

que deve ser pior.

Quando fez uma operação que utilizava um raio laser para tentar dis-

solver o tumor, havia o risco de danificar partes do cérebro. Ao sair do hos-

pital, correu para casa, pegou um livro de matemática, impondo-se à solução

de um teorema dificílimo. Ao resolver o problema, segundo um amigo, gri-

tou para a mulher:

— Iluska, está tudo bem! Estou ótimo!

Para ele, o importante era que o cérebro funcionasse. Estava coberto de

razão: o cérebro era a coisa mais luminosa e fantástica do Simonsen.

...
Simonsen era a festa da inteligência. Falar com o professor era a parte boa

do trabalho de qualquer jornalista de economia. Em março de 1995, houve

uma mudança desastrada de câmbio. O governo não conseguia explicar para

o mercado o que tinha feito e o que tinha em mente. Quando o mercado

percebeu o vácuo e detectou um conflito na equipe econômica, engrossou a

evasão de divisas. Saíram do país US$ 10 bilhões em um mês. O comentário

de Simonsen foi sucinto:

— A peça é ótima, mas foi muito mal-ensaiada.

As suas pequenas frases eram um achado. O tempo todo produzia este

tipo de imagem, que tornava muito fácil o trabalho jornalístico.

Cada vez que entrava em um debate, tornava-o mais inteligente. Por

ocasião do plebiscito sobre formas de governo — presidencialismo, parla-

mentarismo ou monarquia —, a discussão estava completamente modor-
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coisa que pedia era o seu cachê: um cafezinho expresso. Quando era comuni-

cado que o debate giraria em torno de um determinado assunto, chegava

pontualmente com tudo organizado. Os outros nunca eram pontuais, nem

sempre se concentravam no tema. Simonsen era o bom aluno, o profissional

sério, que faz o dever de casa. Esta foi uma das características que mais o

aproximaram de Ernesto Geisel, o presidente que lia tudo o que assinava.

Quando Geisel pedia para Simonsen um documento sobre determinado

assunto, ele mesmo ia para a máquina e fazia.

Simonsen escrevia tão bem quanto se fosse um jornalista. Redigia com

a nossa lógica, nossos truques de texto, frases curtas, claras, com elegância.

Dominava a boa técnica jornalística. E entendia os prazos e os limites dos

jornalistas. Liguei algumas vezes no meio da tarde, pedindo para fazer um

texto sobre determinado assunto. Ao aceitar a tarefa, entregava o trabalho

na hora combinada e escrevia no tamanho certo. Não dava trabalho de

edição, ao contrário da maioria das pessoas que não consegue entender os

limites de um jornal. O texto era absolutamente perfeito, não tinha que

tirar nem pôr uma vírgula. 

Os seus artigos na revista Exame eram fundamentais para entender a econo-

mia, e alguns foram redigidos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Era irôni-

co ao responder sobre o incômodo de escrever um texto nessas condições:

— Não dá para fazer muita coisa em uma UTI. Mas escrever dá.

Quando morreu, na última notinha de minha coluna, escrevi: "Obrigada,

professor, por todas as lições." Escrevi isto porque me senti, como todo jor-

nalista que conviveu com ele, como uma aluna. Entrevistá-lo era ter uma

aula, porque antes de tudo era um grande professor. Essa pessoa faz falta ao

país. Saber se o Simonsen gostou ou com o quê Simonsen estava preocupado

era um indicador econômico importante. O posto de mestre está vago e eu

temo que ninguém jamais ocupe o seu lugar. 

M I R I A M L E I T Ã O É J O R N A L I S T A I  D E P O I M E N T O I
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das companhias que era obrigado a tolerar. Respeitava alguns dos generais,

sobretudo Geisel, mas tinha poucas referências lisonjeiras sobre os outros. 

A vida de negócios também não era objeto de fascínio para Simonsen.

Sim, ele valorizava sua participação no Conselho do Citibank, e não se

importava em adiar o almoço para discutir assuntos de trabalho. No entan-

to, seus verdadeiros interesses, os que mais o arrebatavam, eram: ópera e

economia; os estudos, os escritos, o ensino; ser guru ou profeta em salas de

aula ou em simpósios, nas reuniões de Conselho ou perante os colegas. Não

há maior cumprimento para um homem do que afirmar que foi um grande

professor, e Mario Henrique Simonsen sobressaiu exatamente como grande

professor. Pelo menos três gerações de economistas brasileiros se formaram

sob a influência de suas idéias, e incontáveis participantes de seminários hau-

riram as análises de Simonsen a respeito do que estava errado no Brasil, sobre

como melhorar a situação e por que as coisas dariam certo, no fim. 

Simonsen foi para a profissão de economista no Brasil o mesmo que

Keynes havia sido no período entre guerras: protagonista desmesuradamente

grandioso, cujos interesses abrangiam matemática e política, história e

finanças internacionais. Como Keynes, ele tinha tempo para as artes, para a

economia e para muito mais. Duvido que surgisse alguma idéia importante

em economia que Simonsen não conseguisse esquematizar, inferindo suas

conseqüências para um conjunto de aplicações e desenvolvendo-a formal-

mente sob pelo menos duas abordagens. Não se sabe exatamente quando ele

se concentrava em todos os seus estudos, talvez de manhã cedo, pois só aparecia

no escritório pelas onze horas. Contudo, ele era de uma eficácia extraor -

dinária em absorver o que ocorria nas fronteiras, quase como uma esponja;

em descobrir uma maneira toda própria de formalizar a tendência incipiente

e, muitas vezes, de levá-la para outras direções. Sua memória fotográfica, lit-

eralmente, e não apenas como adjetivação supérflua, era decerto uma grande

vantagem. Não acho que o corpo docente do Massachusetts Institute of

Technology (MIT) ou de Harvard tenha um único membro capaz de abarcar

as vastidões que Simonsen dominava com aparente facilidade.

Sua contribuição intelectual não se dava ao luxo da especialização, pois

não cultivava campos de interesses limitados, desbravando solos absoluta-

lguém perguntou a Schumpeter, o grande economista austro-americano

cujas idéias sobre destruição criativa e empreendedorismo estão hoje em

pleno apogeu no mundo inteiro, por quais qualidades gostaria de ser lem-

brado. Ele se mostrou inseguro na resposta, mas suas ambições eram três: ser

o melhor cavaleiro da Europa, o maior amante e o mais sábio economista do

mundo. Mario Henrique Simonsen era da mesma estatura extraordinária.

Schumpeter fora ministro das Finanças da Áustria aos vinte e poucos anos,

banqueiro na casa dos 30 e, em seguida, professor de Harvard. O que Simonsen

sacaria como saldo de sua vida? 

De início, destacou-se na carreira pública, como garoto-prodígio e econo-

mista brilhante que atuava nos bastidores da estabilização do regime militar.

Por tudo que sabemos, ele foi o cérebro na retaguarda de um programa

econômico de grande êxito, do qual Roberto Campos foi a expressão pública.

Depois, veio a fase de ministro da Fazenda, de que ele se lembrava sobretudo

como a época em que elaborava leis de manhã para aplicá-las à tarde. Não

tenho dúvidas de que ser ministro não foi importante para ele, talvez em razão
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mente inexplorados pela profissão em geral. Sua análise sobre a inflação no

Brasil, com todas as suas implicações para as políticas públicas, significou

uma percepção extraordinária e um salto da ciência econômica. Simonsen

compreendeu e tornou respeitável o conceito de inflação inercial, assim como

a conclusão de que a solução não era o monetarismo, mas sim a reforma

monetária. Seus discípulos, sobretudo Francisco Lopes, e os alunos dos

primeiros apóstolos, como André Lara Resende, Persio Arida — e, recente-

mente, um grupo muito mais amplo — colocaram em prática esses conceitos,

a fim de liquidar a inflação sem provocar uma recessão brutal e inútil.

Quanto mais não seja, Simonsen merece ser lembrado ao menos pela criação

de instituições que possibilitaram ao Brasil a convivência com a carestia e

pelo desenvolvimento de teorias sobre a inflação que, finalmente, ajudaram

Fernando Henrique Cardoso em sua impressionante vitória com o Plano

Real. Hoje, ele estaria na vanguarda dos que alertam que o sucesso foi retum-

bante, mas que o trabalho está inconcluso. 

Como pessoa e colega, Simonsen deixa imagens e recordações diferentes

de sua personalidade pública. Acima de tudo, era muito tímido e de modo

algum atrevido. Também era um homem muito solitário, sua amizade mais

íntima era com a sala de aula. Evitava confrontos, ao contrário do que é pecu-

liar e tão cativante na cultura brasileira. Amava seu trabalho, e as máquinas

xerox nunca eram suficientes para tirar cópias de todos aqueles extensos

estudos em espaço simples, cheios de fórmulas e demonstrações, que ele

desenvolvia no curto espaço de um dia para o outro. Sua idéia de diversão era

discutir com Maria da Conceição Tavares, comer enormes bifes, comprovar

um teorema, dar uma aula e depois repetir tudo de novo, com tempo sufi-

ciente apenas para uma ópera nos intervalos. 

RUD I DORNBUSCH É PROFESSOR DO MASSACHUSETTS

I N S T I T U T E O F T E C H N O L O G Y I  A R T I G O I
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entender o problema. No fim, o sujeito conseguiu terminar o doutorado.

Mario Henrique tinha o espírito, a alma de um professor.

...
Entrei na Escola de Pós-Graduação em Economia (EPGE), em 1981.

Havia um time muito bom. Tinha a Maria Sílvia Bastos Marques, o Daniel

Dantas, a Clarice Pechmann, o Demétrio Simões, o John Harris, o Alfredo

Baumgarten, o Sebastião Marcos Vital, o Carlos Ivan Simonsen Leal, o

Gustavo Loyola. Era uma turma animada. E Simonsen tinha um grande

senso de humor. Certa ocasião, chegou para um casal de alunos que vivia se

agarrando pelos corredores:

— Vamos fazer o seguinte: casem-se logo e resolvam esse problema.

O casal seguiu o conselho e está muito bem até hoje.

Outra história engraçada aconteceu com o Ney Coe, coordenador da

escola. O Simonsen sempre chegava às nove horas. Mas, certo dia, chegou

atrasado e o Ney reclamou. O Mario não teve dúvida. Pegou o relógio, atra-

sou e disse:

— Por definição, a hora em que eu chego é às nove horas. E não tem

mais conversa.

Era um excelente matemático. Esteve muitas vezes muito próximo da

fronteira matemática e chegou mesmo a ultrapassá-la em alguns momen-

tos. Ele tinha um conhecimento profundo, uma capacidade de reproduzir

provas inteiras de cor. Era impressionante vê-lo demonstrar um teorema.

Ele não lia a demonstração. Começava do zero. Normalmente, os profes-

sores lêem a demonstração.

Como economista, seu livro de microeconomia, escrito em 1965, é abso-

lutamente fantástico até os dias de hoje. Totalmente fora do esquadro. Foi

o primeiro economista a fazer jogos de empresas no Brasil. Nos anos 70, fez

no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) um curso de jogos de

empresas. Estava à frente do seu tempo.

A única coisa que eu sempre critiquei no Mario é que ele devia ter se

preocupado em conseguir mais exposição internacional. Alertei-o, em

diversas ocasiões, que deveria mandar seus artigos para o exterior. Ele só se

ario Henrique exerceu uma influência determinante em minha vida

antes mesmo de conhecê-lo. Era o réveillon de 1980 e aproveitei o fe -

riado para ler um texto do professor. Tratava-se de uma apostila que nunca

fora editada como livro, intitulada “Fundamentos da teoria dos preços”.

Nessa época, era estudante de engenharia na Universidade Federal do Rio

de Janeiro (UFRJ). A leitura me causou grande impressão. Ele escrevia

sobre economia de uma forma fascinante. Parecia científico. Fiquei tão

impressionado que só a partir daí resolvi seriamente seguir economia.

Um ano depois, tive meu primeiro contato com o Simonsen. Foi em um

seminário internacional. Era impressionante a diferença, a disparidade da

clareza e do conhecimento, entre o Simonsen e os demais participantes. Era

inacreditável o seu poder de concisão. 

Recordo-me de um aluno que não conseguia fazer uma simplificação

em uma fração, algo inadmissível para uma turma de mestrado. Qualquer

professor teria perdido a paciência. Ele explicou duas, três vezes, até o sujeito
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vencionista. Mas nunca esteve nesse time. Ele sempre foi um pragmático.

Em termos doutrinários, era um liberal, no sentido do liberal britânico.

Ele acreditava na racionalidade das pessoas.

O melhor de tudo com o Mario Henrique era conversar com ele, jogar

conversa fora. Lembro de um dia em que discutimos qual seria o formato

ótimo do livro daqui a 50 anos. Ele gostava de especular sobre o futuro. O

livro vai ser como? Por que o livro no computador não funciona? Conversas

que não tinham o menor compromisso profissional. Era simplesmente o

exercício do livre pensar.

S É R G I O R I B E I R O D A C O S TA W E R L A N G É P R O -

F E S S O R T I T U L A R D A E S C O L A D E P Ó S -

G R A D U A Ç Ã O E M E C O N O M I A ( E P G E )  D A

F U N D A Ç Ã O G E T U L I O VA R G A S ,  E X - D I R E T O R D E

P O L Í T I C A E C O N ÔM I C A D O B A N C O CENTRAL E

EX-D IRETOR DA EPGE  I  D E P O I M E N T O I

internacionalizou mesmo quando foi para o board do Citicorp, nos anos 80.

Nessa época, publicou alguns trabalhos, em parceria com o Rudi Dornbusch.

Se ele tivesse escrito mais em inglês, o Brasil teria tido maior presença

intelectual lá fora. Quando eu o questionava sobre esse seu desinteresse em

publicar no exterior, ele não tinha um argumento, uma explicação.

Simplesmente não discutia o assunto. Para ele, este era um não issue. Depois

eu passei a entendê-lo melhor. Na época em que se formou, tinha muito

pouca gente com doutorado aqui. Então, ele tomou para si a responsabilidade

pela formação dos novos doutores. Era auto-suficiente.

...
Uma outra característica do Mario era de que tentava consertar a pro-

posta dos outros. Estava o tempo todo olhando o que acontecia na vida

pública, dando sugestões. Dizia que a crítica tinha de vir acompanhada da

lógica da crítica e que, portanto, o crítico devia saber produzir uma alter-

nativa para resolver o problema.

Intelectualmente, era exemplar. Mas, administrativamente, era um caos

completo. E sabia disso. Na EPGE, assim que conseguiu ter um grupo de pes-

soas mais jovens, nas quais depositava confiança, delegou o poder.

Assumimos, então, eu, o Rubens Penha Cysne e o Carlos Ivan Simonsen Leal.

Não tenho dúvida de que o grande legado dele foi a EPGE. Se você olhar

o portfólio de alunos dele, é impressionante. Do ponto de vista da formação

dos economistas, foi uma das pessoas mais importantes do país.

Aqui no Brasil, até no início dos anos 60, o ensino de economia era

bem decente. Eugênio Gudin, Octavio Bulhões e os professores que

comandavam a UFRJ faziam um bom trabalho. Ainda tinha a Maria da

Conceição Tavares, numa fase em que era mais acadêmica do que políti-

ca. Mas, depois, veio o pessoal da Comissão Econômica para América

Latina e Caribe (Cepal), em parte estimulado pelo Celso Furtado, com

uma visão muito intervencionista do Estado. Os "cepalinos" ficaram fasci-

nados com a imagem de que a economia daqui era diferente da do resto

do mundo, e começaram a dominar o pensamento econômico no Brasil e

em toda a América Latina. Simonsen também sempre foi um pouco inter-
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Como esquecer os fins de semana em que Iluska e Mario nos chamavam,

a mim e a minha esposa, Maria Helena, para passarmos horas de íntimo con-

vívio, em Brasília, onde combinava sua atividade de ministro com saraus

musicais que se estendiam madrugada adentro?

Numa dessas noitadas, ele resolveu interpretar um famoso trecho de uma

das óperas de Verdi em que o personagem principal é assassinado no fim do

quarto ato. Para espanto de todos, deu um berro assustador e jogou-se ao

chão, simulando dor e desespero. Nesse momento dramático, irrompem pela

sala aqueles que eram responsáveis pela segurança do ministro, prontos para

repelir um hipotético ataque. Foi muito difícil para o Mario ter de explicar

que tudo tinha sido um ensaio, uma simulação, que a ópera era assim

mesmo etc., etc... 

Ele era um assíduo freqüentador dos Festivais de Salzburgo, na Áustria. E

também por lá deixou traços de sua marcante presença. Acho que num dos

últimos festivais, pouco antes de sua morte, Herbert von Karajan, o genial

maestro alemão, regia com absoluta economia de gestos a ópera Don Giovanni,

de Mozart. Estávamos todos extasiados pela presença do maestro, pela sua

figura mítica e pela forma magistral como conduzia a Filarmônica de Viena.

Mas, como crítico de ópera, Mario era implacável. Lembro-me de que, em

meio à fascinação geral, ele "ousou" fazer reparos à performance de Karajan,

atribuindo-lhe uma concepção excessivamente dramática, em contraponto

ao caráter mais leve do drama original. Discutíamos muito, mas ele sempre

deixava claro seu firme ponto de vista, embasado em uma harmoniosa com-

binação de sensibilidade e espírito crítico. 

Pode-se dizer que Mario era uma espécie de milagre. Só isso explicaria o

dom, a força imanente e a inspiração que o levaram a dirigir, num ensaio, a

Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) — da qual foi presidente —, execu-

tando a Sinfonia 40 de Mozart. Ele não conhecia técnica de regência orques-

tral, mas seu gestual era tão condizente com o próprio espírito da música

que os músicos, entre atônitos e maravilhados, deixavam-se conduzir pela

sua batuta mágica. Nunca presenciei coisa parecida, nem quando outro

político-músico, o chanceler alemão Helmut Schmidt, sentava-se ao piano

para executar concertos de Beethoven. Enquanto Schmidt provinha de uma

primeira lembrança que guardo de Mario Henrique Simonsen não é a

do grande economista, brilhante professor e uma das mentes mais pri -

vilegiadas do Brasil. Evoco sempre aquilo que menos impacto provocou na

mídia: o grande musicólogo e o mais profundo conhecedor de óperas com

quem tive a felicidade de conviver.

O que mais me impressionava na sua relação com o universo musical

era a extrema lógica, a mesma que ele empregava para decifrar os proble -

mas da economia, agora a serviço de sua sensibilidade. Esta aflorava em

primeiro plano e praticamente subjugava a outra. Como era possível a

um cientista discutir com tanta clareza aqueles temas que só poderiam

ser decifrados por músicos profissionais, por militantes, em tempo inte-

gral, da labuta musical? Como era possível que um professor e economista

cantasse, com bela voz de barítono, trechos das óperas mais complicadas

do repertório, sem consultar qualquer partitura e sem errar nenhuma

nota, nenhum acento, respeitando as intenções do compositor? Mario

respirava música.

M A E S T R O F O R J A D O E M N O I T E S D E I N S Ô N I A
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formação acadêmica, Mario era rigorosamente um autodidata, forjado nas

noites de insônia do seu tempo como estudante universitário e na obser-

vação aguda de todos os artistas que pisavam em solo brasileiro. Foi desse

senso analítico que nasceu seu desprezo pelos diletantes. Deles, nada per-

doava. Mas era capaz de se emocionar à simples manifestação do talento,

que ele sabia reconhecer a distância.

Mario Henrique Simonsen está fazendo falta em um país onde rareiam os

homens públicos interessados nas artes, onde cada vez mais a sensibilidade é

relegada a um plano secundário, incapaz de se contrapor à onda de cinismo

e malversação que caracteriza nossa vida política. Que ao menos seu exem plo

possa servir de âncora para os bem-intencionados, para aqueles que ainda

acreditam em um Brasil melhor.

I S A A C K A R A B T C H E V S K Y É M A E S T R O I  A R T I G O I
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dade comigo, com Luís (Antônio de Almeida Braga, irmão de Kati) e com o

Daniel (Dantas), que à época trabalhava no Icatu. 

Simonsen, um grande professor, lançava mão de comparações de outras

áreas para nos ajudar a entender um problema. Nessas ocasiões, quando passá-

vamos das nove da noite, abríamos um vinho e a reunião já virava um bom

programa. E todos usufruíam a maravilha que era conversar com ele.

Para o dia-a-dia do banco, entretanto, não tinha paciência. Nunca foi

uma pessoa ambiciosa do ponto de vista financeiro. Era ambicioso, isso sim,

intelectualmente. Tinha uma curiosidade imensa. Queria saber de tudo.

Mas, detestava fazer análises de curto prazo. Se alguém começava a puxar a

reunião para o horizonte mais imediato, não prestava atenção e ia logo para

a análise macro e para o médio e o longo prazos. Tratava-se de um estrate-

gista. Ele analisava quais eram os grandes acertos, os grandes erros e o que

podia ser feito para corrigir a rota. A visão de curto prazo é típica de ban-

queiros ou de economistas que trabalham para bancos. Mario se preocupa-

va em detectar as tendências. Não ficava querendo saber qual a taxa de juros

do dia seguinte.

Tinha a alma de um professor. Parece incrível, mas às vezes que o vi mais

animado era quando estava em período de provas. Ele vinha alegre para as

reuniões, comentando as questões que havia inventado.

Talvez por isso tenha ficado tão indignado quando recebeu uma carta do

Banco Central para que explicasse por que tirou todo o seu dinheiro da conta

bancária antes do Plano Collor (o correspondente a US$ 20 mil). Como ele

havia tido uma conversa com o Collor antes da posse, questionavam se tivera

alguma informação privilegiada. Ele ficou irritadíssimo e respondeu da

seguinte forma: "Eu tive formação privilegiada". Sua língua era afiada.

Mario era muito afetivo com os amigos e concordava mesmo quando a

pessoa estava falando uma bobagem. Em vez de corrigir, apresentava o tema

de outra forma, dando uma retocada com sua inteligência. Fazia muito isso

comigo. Uma vez, eu lhe disse:

— Por que você está concordando comigo? Sei que estou falando

bobagem. Dá para você corrigir o que estou falando?

o ser fundado o Banco Icatu, em 1986, pedi ao meu pai (Antônio Carlos

de Almeida Braga) que convidasse o Mario Henrique Simonsen para nos

dar uma consultoria informal.

Essas reuniões duraram até o fim de sua vida. Inicialmente, eram quinzenais

e ocorriam no restaurante Le Saint Honoré durante o almoço. Depois, em

função do lado prático, as reuniões passaram a ocorrer no fim da tarde, na sede

do banco, no Centro do Rio.

As reuniões eram totalmente informais. Só havia duas regras: começava às

cinco da tarde em ponto e sempre a cada 15 dias. Era o primeiro a chegar. Às

vezes, a reunião terminava às oito da noite. Em outras ocasiões, ultrapassava

a meia-noite.

Simonsen era ingovernável. Era impossível fazer uma reunião com uma

pauta previamente acertada. Os temas, portanto, eram amplos e abertos.

Falávamos do Brasil, de economia, um pouco sobre política, mas também de

xadrez e de música. Era uma delícia. Participavam umas oito pessoas, basica-

mente profissionais que cuidavam da tesouraria do banco. Ele tinha intimi-

U M M E N U D E G U S T A C I Ó N D E I D É I A S
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exterior. Se ele publicou alguma coisa, foi cedendo gentilmente às pressões.

Alguém dizia:

— Me dê isso aqui para publicarmos.

E ele deixava...

Jamais se colocou em primeiro plano. Atendia a todo mundo. Tratava a

todos de igual para igual. Se vinham com uma idéia estratosférica, ele era da

mesma sinceridade, seja para um ministro ou para um aluno do curso de

economia. Dizia logo:

— Pare com essa besteirada, não é nada disso.

Outro traço admirável de sua personalidade era o desejo que tinha de

contribuir, de fazer com que as coisas dessem certo. Suas críticas tinham sem-

pre uma intenção construtiva. Sabia muito bem qual era a dificuldade de se

trabalhar no governo. Então, era muito cuidadoso com suas análises para não

causar tumultos. Só falava se achasse que poderia ajudar.

Mario não perdia tempo com briguinhas. Não tinha paciência. Uma vez,

um jornalista questionou a sua legitimidade para falar sobre moratória, pois

era conselheiro do Citibank. A resposta veio rápida:

— Ora, se você acha que eu não tenho legitimidade, por que veio aqui me

perguntar? Eu não fui lhe procurar para falar sobre isso. Poupe o meu tempo.

Sua posição com relação à moratória era de total convicção: achava que o

governo Sarney cometera uma grande burrice. Afinal, o que adiantou dizer

que não ia pagar, se sabiam que teriam de pagar mesmo? O Brasil vai deixar

de pagar para o resto da vida? Vai fechar as fronteiras? Não. Então para que

sair na janela berrando? Foi uma manobra política, feita só para aumentar a

popularidade do governo. O país é que se danou, pois a bravata só elevou o

custo da dívida.

Poucos homens públicos, no Brasil, tiveram a nobreza de propósitos e a

integridade do Mario Henrique.

KAT I DE ALME IDA BRAGA É PRES IDENTE DO GRUPO

ICATU I  D E P O I M E N T O I
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— Não é tanta bobagem assim, Kati. 

No fim, ele melhorava muito o que eu estava pensando, atribuindo a mim

o raciocínio. Era muito carinhoso, generoso com quem estava buscando o

conhecimento.

O que não perdoava era a ignorância. Lembro-me de uma história pro-

saica que presenciei. Eu estava a seu lado na mesa quando recebeu um tele-

fonema de um economista, que ocupava um cargo de alto escalão no gover-

no Collor [Kati, por delicadeza, prefere não declinar o nome da autoridade,

que ocupa hoje uma função importante]. Essa pessoa telefonou para pergun-

tar ao Mario qual a sua opinião sobre a proposta de adiar o financiamento da

safra agrícola. Ele respondeu de pronto:

— Você já ouviu falar em primavera, verão, outono, inverno? A agricul-

tura funciona assim.

Além da velocidade de raciocínio, lia com uma rapidez absurda. A sen-

sação que se tinha era de que havia feito um curso de leitura dinâmica. Talvez

isto seja derivado da leitura de partituras. Passava os olhos em qualquer docu-

mento e logo perguntava o que queríamos saber. Todos pensavam que não

havia lido, mas ele respondia tudo. E ainda citava a página em que cada assun-

to se encontrava, fazendo referências ao que havia no texto. Tinha uma

memória anormal.

Nossas famílias eram amigas, mas minha maior convivência com o Mario

foi durante essas reuniões no Icatu, que se tornaram tão famosas a ponto de

outras pessoas amigas nos pedirem para participar só para ter o privilégio de

conversar com o Simonsen. Na realidade, nós nunca o vimos como um con-

sultor. Não tínhamos uma relação fria, meramente profissional. Era como se

fosse um tio que estivesse olhando pelos sobrinhos, ajudando a gente a pen-

sar. Era assim que nós nos sentíamos.

...
Outra característica marcante dele era a falta de vaidade. Conheci-o desde

que eu era criança e sempre foi assim. Ele não se preocupava com sua aparên-

cia, com a forma de se vestir, não sabia fazer marketing pessoal. Na verdade,

estava pouco se lixando para o que as pessoas estavam pensando dele.

Por essa razão, dava importância zero a divulgar os seus trabalhos no
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Alguns alunos, entretanto, organizaram na época um movimento na

classe, para reivindicar mudanças no curso. Eles achavam que o Mario dava

uma economia muito clássica e orientada para a direita. Na verdade, isto faz

parte da essência, do espírito do estudante: aluno que não reclama tem de ir

para um hospital psiquiátrico. Mario sentiu a movimentação, chamou-me no

canto e perguntou o que estava havendo na sala. Minha amizade era tão

grande que falei logo que estavam montando um conluio contra ele. Propus

desmontar o esquema. E assim foi feito. O fato é que fomos ficando cada dia

mais próximos.

Durante esse longo e memorável período de convivência, afastamo-nos

somente quando ele foi para Brasília. Mas, quando voltou ao Rio, nossa

amizade explodiu. Ele passou a viver em Teresópolis e eu estava lá todo fim

de semana. Fui nomeado diretor de cursos especiais da Escola de Pós-

Graduação em Economia (EPGE).

Eu sempre o defendi com unhas e dentes. Uma vez, enfrentei o Celso

Furtado em um debate no jornal O Estado de S. Paulo. Mario fez uma

exposição clarividente, objetiva, como era a característica dele. O Furtado

levantou-se e criticou, criticou, criticou. Eu não agüentei. Levantei-me tam-

bém e perguntei:

— Afinal de contas, qual é a sua proposta? A crítica é válida, mas depois

dela o senhor devia dar o exemplo do professor Simonsen e apresentar uma

solução. Qual é a sua solução?

Fui vaiado. Respondi fazendo com as mãos um sinal desaforado para a

platéia. O Mario interferiu:

— Calma, Moisés. Pondere...

Ele era condescendente. Recebia os inimigos dele com carinho, como se

nada houvesse acontecido. Porém, quem o pegasse na hora em que estava

irritado teria de enfrentar um gênio terrível. 

Não era um homem voltado para ganhar dinheiro. Ele fazia conferên-

cias de graça a toda hora. Não sabia pedir. Muitos empresários sabiam

disso. Carregavam ele para lá e para cá e pagavam no máximo um jantar.

Gostava de falar, gostava de auditório e aceitava convites para palestras

sem cobrar nada.

uando cursei a Escola Nacional de Engenharia, na década de 1950, havia

um estudante chamado Mario Henrique Simonsen que já tinha a fama

de fenômeno. Mas só fui conhecê-lo realmente tempos depois, quando voltei

a estudar, na Fundação Getulio Vargas. Na época, sugeri a criação de um

grupo de estudo permanente de economia. Nosso local de estudo era a minha

casa de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Lá, nos reuníamos

aos sábados, tudo regado à boa bebida e com a comida de dona Tereza, uma

grande cozinheira. Também participavam, entre outros, o Hélio Portocarrero

e o João Regis.

Depois, Mario alugou uma casa perto da minha e nós começamos a jogar

pôquer toda sexta-feira e todo sábado. Normalmente era na casa do Mario,

sempre o mais sedentário. E assim foi nascendo a nossa amizade.

Na Fundação, onde fiz o meu mestrado, descobri o Mario Henrique como

o maior professor no mundo. Estou sendo superlativo porque é realmente o

que eu penso. Sua apostila tinha o máximo que se podia extrair de uma aula.

Ao mesmo tempo, continha apenas o essencial. Era enxuta, minimalista.

A S F E S T A S C O M A F E I J O A D A D E D O N A T E R E Z A
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Se a gente jogava durante oito horas, eram oito horas de música. Depois

do jogo, às três ou quatro da madrugada, nós jantávamos. Era sempre comi-

da pesada. Ele adorava rabada. Quando a doença começou a fragilizá-lo

demais, nós passamos a jogar no Rio.

Aquele nosso pôquer ficou tão famoso que tinha gente querendo pagar

luvas para entrar. Quem jogava sempre éramos eu, o João Regis, o João

Vieira, que todos chamavam de "o professor", e a Iluska. De vez em quando

vinha também o Salim Schahin.

Mario tinha poucos encantamentos intelectuais personalizados. Era um

homem voltado para si mesmo, explorando a sua memória, a sua capacidade,

o seu talento. Não tinha um ídolo.

Outra de suas características marcantes era o respeito que tinha pela hie -

rarquia. Bastava ser presidente do Vasco ou da Rocinha, que ele tinha uma

enorme deferência. A pessoa podia ser um zé-ninguém, que o Mario tratava

com a maior consideração. Era uma personalidade que combinava geniali-

dade com simplicidade.

Tinha um carinho especial pelos jornalistas. Uma vez, contei 78 micro-

fones na boca do Mario, em São Paulo. Foi quando falou sobre perspectivas

da economia brasileira, em 1978. Depois de duas horas, chegou uma repórter

da Folha de S. Paulo e perguntou:

— Ministro, o senhor poderia me dizer quais são as perspectivas da

economia brasileira?

E ele respondeu tudo de novo. Respeitava muito a imprensa.

Organizei dois aniversários seguidos em minha casa, em Teresópolis, no

dia 19 de fevereiro, logo depois que ele saiu do Ministério da Fazenda. Reunia

amigos e convidados para comer a famosa feijoada de dona Tereza. Antes,

comíamos umas entradinhas à beira da piscina. Essa feijoada era uma alegria

muito grande. Lá eu congregava todas as pessoas pelas quais o Mario tinha

apreço, incluindo muitos jornalistas.

Fizemos as festas até o Mario completar 49 anos, quando disse que só ia

comemorar os múltiplos de sete. Depois dos 49 anos, então, só comemoraria

os 56 anos. Nunca soube qual foi o motivo que o levou a tomar essa decisão,

respeitada parcialmente. Eu parei de fazer a festa em minha casa, mas levei

Era de uma grande honestidade profissional. Certa vez, o diretor de uma

empresa automobilística me telefonou convidando o Mario Henrique para

ir a Bariloche dar uma conferência aos vendedores da América Latina.

Eu cobrei US$ 35 mil e o diretor concordou. Eu pedi também quatro

passagens: para o Mario e sua mulher, e para mim e a minha. Ele disse que

era só passar os nomes. Fui, então, falar com o Mario. Informei que a

Simposium (empresa de consultoria que ambos constituímos) havia acerta-

do tudo e que a gente poderia aproveitar para dar um passeio. Ele virou

para mim e disse:

— Não vou, porque eu não tenho nada para dizer a eles. Tudo o que eu

tenho a dizer já está nos jornais. Eu não vou viajar para ir lá e repetir a

mesma coisa.

Teve uma outra vez, em que foram os irmãos Fittipaldi que nos procu-

raram. Eles estavam "engasgados" com uma fazenda de laranjas e queriam

o parecer do Mario. Trouxeram os documentos e o Mario começou a ler ali

mesmo, na hora. Foi virando uma página, outra página e assim por diante.

Eles se entreolharam, imaginando que era impossível ler com aquela

velocidade. O Mario então começou a conversar com eles e explicou qual

era o problema.

— Na página 3, vocês estão demonstrando um endividamento muito

grande. Na página 20, fizeram um investimento questionável.

Ficaram boquiabertos com a rapidez com que ele tinha examinado tudo.

A capacidade dele era algo realmente extraordinário. Ele tinha uma memória

fotográfica. Lembro de uma conversa memorável que presenciei entre ele e o

Roberto Campos, que terminou com o Campos declamando o Gênesis, em

aramaico, e o Mario contando, com minúcia de detalhes, a história da ascen-

são e queda do Reich.

...
Era impossível mentir para o Mario. Ele registrava tudo e nunca esquecia.

Mas, como não tinha maldade no coração, perdoava todo o mundo. 

Adorava jogar cartas. Jogamos durante décadas, todo fim de semana, em

Teresópolis. Era um pôquer musical. Quando vinha uma visita, tinha um prazer

enorme de entregar o libreto para a pessoa acompanhar, enquanto cantava.
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dona Tereza para preparar a feijoada na casa dele e chamei só os amigos mais

próximos para comemorar seu aniversário.

...
O Brasil era conhecido em todo o mundo como o único país que intro-

duziu a correção monetária. Uma vez, o Mario foi a Israel dar uma aula sobre

correção monetária para 25 PhDs israelenses. Eu fui com ele e me lembro

bem da sua figura, com a camisa para fora das calças, sujo de giz, no quadro-

negro, falando durante seis horas. Eu marquei no relógio. Atendendo às per-

guntas, ele ia modificando as fórmulas. No fim, ele disse que estava cansado

e os alunos pediram para ele voltar no dia seguinte. Mas nós já estávamos

com a viagem de volta marcada.

Em Israel, até hoje se lembram da aula do Mario Henrique sobre correção

monetária. Ficou registrada nos anais da universidade. 

— Os únicos que entenderam a correção monetária foram os PhDs israe-

lenses. Eu gastei horas e horas com os suíços e com os americanos, e nenhum

deles entendeu — disse.

Depois, criaram uma cátedra na Universidade de Tel-Aviv, de Finanças

Públicas, chamada cátedra Mario Henrique Simonsen.

Uma outra história de que poucos sabem é que ele salvou o Citibank, que

estava em crise, apresentando um projeto de reforma e de capitalização. Mas

quando saiu publicado uma vez que havia uma crítica do Citi em relação ao

Brasil, ele foi lá tirar a forra:

— Se eles confirmarem, eu deixo de ser conselheiro.

Hoje, tenho cá comigo que uma das recordações mais tristes da minha

vida foi a cena de quando perguntaram ao Mario, durante uma conferência

em São Paulo, como estava a inflação.

— Está como meu câncer, em declínio.

Fumava escondido. Gostava de rir de seu câncer, de desafiá-lo. É uma

pena que não tenha conseguido vencer esse desafio.

MO I S É S G L AT T É D I R E T O R D E C U R S O S E S P E C I A I S

D A E S C O L A D E PÓ S -GR A D U A Ç Ã O EM ECONOM I A

D A F U N D A Ç Ã O G E T U L I O VA R G A S I  D E P O I M E N T O I O  núc l e o  f am i l i a r :  I l u s ka  ( em  pé ) ,  d ona  Ca rmen  ( s en t ada ) ,  mãe  de  S imonsen , e  o s  t r ê s  f i l h o s : Se r g i o ,  Ma r i a  C r i s t i n a  e  R i c a r do
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Mario Henrique Simonsen era um comilão e adorava experimentar novi-

dades. Uma vez nós fizemos um arroz um pouco diferente e demos a ele para

provar. Ele adorou e perguntou:

— Como é que eu faço para pedir esse arroz? Como é o nome desse prato?

E eu falei:

— Esse arroz não tem nome.

Simonsen então emendou de bate-pronto:

— Então põe o meu.

Foi daí que nasceu o arroz chamado Mario Henrique Simonsen. Acho até

que o prato retrata a simplicidade dele, seu modo de ser. Afinal, fizemos apenas

uma pequena mudança em um arroz com um molho feito com as cabeças dos

camarões, coisa delicada. Colocamos um pouco mais de outros temperos, um

bocadinho de coentro. Mudamos um pouquinho a receita original. Quando

demos para ele provar, não havia nenhuma intenção de ficar com o prato no

cardápio. Tudo surgiu só porque ele gostava de experimentar coisas diferentes.

Quando ele gostou tanto e sugeriu o seu nome foi engraçado. Acabou

sendo o segundo nome próprio no cardápio. O primeiro foi de Zico, o jogador

de futebol. E o segundo foi de Simonsen.

O dia-a-dia dele aqui era o almoço. À noite, vinha só esporadicamente,

quando tinha alguma comemoração. Vinha com a família e amigos, um

grupo grande. Quando era seu aniversário, não gostava de velas.

Definitivamente, era um tímido.

Ele era um homem que sabia comer muito bem e gostava de comer de

tudo. Fosse o que fosse. Frutos do mar, caças de uma forma geral, bacalhau,

tudo. Mas o que ele gostava de verdade era comida caseira. Sabe aquela da

vovó, bem temperadinha? Ele adorava.

O ministro era muito festejado. Muitas pessoas iam à mesa dele para

cumprimentá-lo. A maior parte delas, empresários. Mas ele não ficava rindo

para todo o mundo, não. Cumprimentava e não dava muito papo. Não era de

se levantar, ficar fazendo graça. Era uma pessoa muito séria. Ele chegava e

saía com aquele jeito fechadão.

Por isso, eu me assustei no dia em que ele começou a cantar ópera aqui

dentro do restaurante. Eu estava conversando no escritório, no andar de cima,

com o dono da casa e, de repente, ouvi aquele grito enorme, um homem

cantando. Eu disse comigo mesmo: "Meu Deus, o que é isso?"

O  D I A E M Q U E O M I N I S T R O V I R O U R I S O T O

M A N U E L Z I N H O

ministro Simonsen era um homem extremamente reservado. Acho que

era uma pessoa bastante tímida. Mas depois de muitos anos freqüen-

tando o Antiquarius foi ficando amigo de todos. Ele vinha aqui quase todas

as semanas, com mais uma pessoa ou duas, para almoços de trabalho. E fica-

va sempre na mesma mesa, a última do restaurante, do lado esquerdo. Era

metódico, sentava na mesma cadeira. Ficava olhando para o jardim, de costas

para a entrada. Não gostava de ficar exposto.

Foram muitos anos de freqüência do ministro Simonsen. A gente chega-

va e cumprimentava:

— Como vai, ministro, tudo bem?

Ele dizia apenas:

— Tudo bem.

Não era de muita conversa, não. Era econômico nas palavras. Mas ele

gostava muito de nós. A esposa dele, dona Iluska, ainda vem sempre aqui. Ela

adora a galinha à portuguesa. No início, foi até um pouco constrangedor,

porque vinha muito triste, abatida. Mas o tempo ajuda a curar as feridas, e ela

voltou ao normal. Está sempre aqui conosco.

O
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Desci então correndo as escadas e ele estava cantando na mesa com um

tenor. Soube depois que era o professor dele. Ele tinha uma voz forte, impres-

sionante. O pulmão dele, coitado, já estava abalado, e mesmo com aqueles

cigarros todos, tinha uma voz boa. Foi uma coisa forte, um estrondo. Eu não

sabia que ele cantava ópera. Só soube nesse dia. Que voz que ele tinha!

O ministro só deixou de vir aqui quando estava muito mal e foi hospi-

talizado. Mas, depois, ainda voltou uma vez. Quando parou de aparecer, eu

mesmo liguei para dona Iluska, pedi o endereço e mandei para sua casa um

prato de que ele gostava muito, a caçarola de frutos do mar. Tomei a liberdade

de procurar saber do seu estado, porque ele era mais do que um cliente

habitué, e se não estava vindo é porque não estava bem. Mas, logo em segui-

da, ele se foi. Ficou muita saudade, e a lembrança dele gravada para sempre

nos nossos corações. Ainda que seja uma pequenina homenagem, o nosso

arroz de frutos do mar manterá permanentemente viva a memória de Mario

Henrique Simonsen em todos os freqüentadores do Antiquarius.

Arroz de Frutos do Mar à Mario Simonsen

Para 2 pessoas.

Ingredientes

1 cabeça de cebola, 3 dentes de alho picados, azeite, pimenta-do-reino em pó, sal, 

suco de tomate, 300 gramas de badejo, 300 gramas de lulas, 300 gramas de camarão, 

350 gramas de arroz, caldo de peixe, coentro.

Modo de fazer

Juntam-se os ingredientes em um tacho e doura-se. Põem-se o arroz, lulas (cortadas), 

suco de tomate e caldo de peixe. Deixa-se cozer.

Juntam-se camarão, badejo e lulas cortados em pedaços pequenos e deixa-se cozinhar.

Quando cozido, põe-se coentro picado.

MA N U E L Z I N H O É M A Î T R E D O R E S TA U R A N T E

A N T I Q U A R I U S I  D E P O I M E N T O I O vovô Mar io  se  baba todo pe la  pr ime i ra  neta , Adr iana
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personagem muito especial da família Citibank. Não só pelos seus conheci-

mentos, mas — é importante que se ressalte — pela sua personalidade

agradável e simplicidade no trato com as pessoas. O grande registro que ele

deixou para todos da nossa corporação se deve, principalmente, à sua rica

contribuição intelectual, guiando-nos pelos intrincados caminhos do mundo

financeiro, em particular nos países em desenvolvimento e nos efeitos das

políticas do Fundo Monetário Internacional. Ele sempre entendeu muito

bem não apenas o que se passava num determinado momento, mas também

os possíveis desdobramentos no porvir dos curto, médio e longo prazos.

Mario sempre foi capaz de analisar com rigorosa precisão os prós e os

contras de cada uma das decisões estratégicas que tínhamos que tomar, man-

tendo sempre uma perspectiva independente e de neutralidade intelectual,

que resultava, invariavelmente, em valiosas opiniões. Ele entendia profunda-

mente como funcionava um banco e ao mesmo tempo em que o Citibank

crescia, mostrava ter não apenas o conhecimento, mas também o instinto da

direção correta na administração de uma companhia do nosso porte. Ele nos

viu cometer erros e nos ajudou a corrigi-los. Participou conosco do trabalho

árduo de correção de rota no fim dos anos 80 e princípio dos 90, em parti -

cular no tocante à crise da dívida dos países emergentes. Seus conselhos também

foram especialmente importantes na condução de nosso relacionamento

institucional com as autoridades governamentais do Brasil. Como chairman

do Conselho de Administração e executivo-chefe do Citigroup, foi sempre

para mim um conforto muito grande poder contar com Mario Simonsen,

ajudando-me a pensar na solução dos problemas. Ficávamos vendo, em

várias oportunidades, ele esquartejar as questões, colocando-as em forma

matemática. Não pensava o assunto só sob sua óptica, mas sempre dentro de

um contexto ampliado em que o detalhe era importante para a compreensão

do todo. Ele juntava os diversos pontos de vista, apresentando, inclusive, a

forma como os outros viam o mesmo problema e encaminhamentos de

soluções sob ópticas distintas, com seus prós e contras.

...
Em dezembro de 1994, quando o governo mexicano anunciou a desva -

lorização do peso, ele sintetizou em poucas palavras o significado da medida,

ario Simonsen foi uma personalidade singular, especialíssima. Tornou-

se bastante conhecido pela comunidade financeira internacional, quando

foi ministro da Fazenda do Brasil, pelo seu enorme saber teórico e prático de

ciências econômicas. Mas ele excedia o conhecimento na área técnica. Seu bri -

lhantismo se espraiava em múltiplos campos. Era muito diferenciado, por

exemplo, em sua capacidade de juntar minúsculos detalhes de uma determina-

da questão e apresentá-los reunidos de forma contextualizada e absolutamente

compreensível por todos, qualquer que fosse o assunto. Sem dúvida, detinha

uma espetacular competência didática. Sua inteligência superdotada permitia

que migrasse do todo para o detalhe e vice-versa, sem jamais perder o fio da

meada do raciocínio. Sua lógica era imbatível. Mario Simonsen era, ao mesmo

tempo, extremamente generoso, pois ouvia, longamente, pontos de vista dife -

rentes do seu, para somente depois rebatê-los na minúcia.

O professor Mario Simonsen entrou no Conselho de Administração do

Citibank em 1979, logo após deixar o governo brasileiro. Na época, trabalha-

va ativamente na Fundação Getulio Vargas. Tornou-se, rapidamente, um

U M G U I A S I N G U L A R N O L A B I R I N T O D O S D E T A L H E S

J O H N S .  R E E D

M
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suas implicações imediatas e futuras. Hoje, tendo o benefício do tempo,

posso constatar que sua análise foi inteiramente correta, um primor. Mario

compartilhou o seu amor pela ópera conosco e isso criou muitas amizades

com os outros membros do Conselho de Administração. Ele ia à ópera em

Nova Iorque com bastante freqüência e era muito conhecido na Tower

Records, onde comprou sempre seus discos e CDs. Numa das viagens com

alguns conselheiros, eu me lembro bem da tarde em que ele, em pé no convés

do iate do magnata grego Stavros Niarchos, singrando os mares, nos brindou

com seu vozeirão, cantando diferentes trechos de várias óperas, apenas para

ilustrar um argumento sobre música que ele conversava com outro convida-

do. Da mesma maneira, dividiu conosco sua inclinação matemática, a paixão

pelo xadrez e o prazer de viver bem a vida. Nós acompanhamos sua enfermi-

dade atentamente, com preocupação e carinho. Ele continuou parte da família

Citibank até o fim. Sabia que estava mal, mas não evitava o assunto.

Agora, podendo olhar em retrospectiva, Mario parece ainda mais espe-

cial. Ele nasceu com talento privilegiado. Soube, entretanto, desenvolvê-lo

ainda mais, sem nunca perder o seu lado humanístico, sua característica de

pessoa sensível e boa. Vivia como se a vida fosse uma grande ópera na qual

cada um de nós, ele incluído, estivéssemos aguardando nossa hora de entrar

no palco e cantar uma ária. A diferença dele é que, além de solista, passava

boa parte do tempo nos bastidores do teatro, tratando de todos os por-

menores para que o espetáculo saísse perfeito em todos os detalhes. Mario

amava as partículas microscópicas da construção de cada pensamento, já que

o matemático que vivia dentro dele dividia, em condições de igualdade, o

espaço de um professor muito sensível.

J O H N S .  R E E D É E X - C H A I R M A N D O C I T I G R O U P

I  A R T I G O I

Mar io  Henr ique dá uma p i tad inha durante  ent rev is ta  ao  jo rna l i s ta  Cor io lano Gat to , em Teresópo l i s
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Depois de muita insistência, a Conceição foi. Quando chegou, havia uns

150 alunos na sala e ela só encontrou lugar na última fila. A professora assis-

tiu a tudo com atenção. Assim que acabou a palestra — por sinal, brilhante

— Mario pôs a questão em debate e a primeira a levantar o braço para per-

guntar foi a Conceição.

Naquele instante, começou uma discussão matemática, de conteúdo

acadêmico, e as pessoas foram saindo, saindo, saindo. A palestra terminou por

volta de meio-dia e meia e todos queriam almoçar. No fim, ficaram na sala só três

pessoas: eu, a Conceição e o Simonsen se digladiando; ele no quadro-negro e ela

já de pé, e eu, o anfitrião. Foi desta forma que conheci o professor Simonsen.

Tanto a professora Conceição como o Simonsen eram excelentes

matemáticos. E o conteúdo do debate foi completamente hermético para os

leigos. Na minha cabeça, só apareciam inúmeras integrais e diferenciais

rabiscadas no quadro-negro. As pessoas têm dúvida se o Mario sabia mais

economia do que matemática ou mais matemática do que economia. Fiquei

impressionado com seu conhecimento e disposição para o debate.

...
Anos depois, por volta de 1970, reencontrei-o quando me tornei seu

aluno na pós-graduação da Fundação Getulio Vargas (FGV). Era um curso

de um ano de especialização no mercado de capitais, dado para a Bolsa de

Valores na FGV. Foi quando conheci realmente o Simonsen como professor.

Eu havia sido aluno do professor Octavio Gouvêa de Bulhões, na

Universidade do Brasil. E o contraste entre os dois era incrível. Bulhões tam-

bém ensinava macroeconomia, mas era um professor muito chato. Eram três

aulas por semana, mas ele só dava a aula de segunda-feira. As outras ficavam

a cargo dos assistentes dele, entre eles a professora Conceição Tavares, uma

excelente mestra.

Bulhões também não faltava. Ele começava, pontualmente, às sete e meia

da manhã. E só faltou na semana em que foi à reunião do Fundo Monetário

Internacional, em 1965. Fora esse dia, ele entrava na faculdade com o carro

do Ministério da Fazenda, com aquela chapa de bronze, toda segunda-feira.

Mas dava a aula como se fosse para si mesmo. Ficava no quadro-negro

escrevendo o tempo todo, não tinha qualquer organização ou compromisso

m 1966, organizei um seminário com economistas de variadas tendências

como parte das minhas atividades no Conselho de Alunos da antiga

Faculdade Nacional de Economia da Universidade do Brasil (atual

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ). O país estava em polvorosa,

os militares estavam no poder e o Plano de Ação Econômica do Governo

(Paeg), engendrado por Roberto Campos e Octavio Gouvêa de Bulhões, em

plena vigência.

Convidamos a professora Maria da Conceição Tavares para dar uma

palestra sobre inflação e desenvolvimento econômico. E chamamos o pro-

fessor Simonsen para fazer uma palestra sobre desenvolvimento econômico

e inflação. O mesmo tema, propositalmente. O dia da palestra do Mario

coincidia com o dia da aula regular da Conceição. Como havíamos mobi-

lizado todos os alunos, quando a professora entrou na sala de aula, só havia

meia dúzia de estudantes.

— Professora, a senhora tem de ir lá na palestra do Mario Simonsen, o

homem da Fundação Getulio Vargas que veio aqui.

D E P Ô Q U E R E M P Ô Q U E R ,  U M A G R A N D E A M I Z A D E

J O Ã O R E G I S R I C A R D O D O S S A N T O S

E
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Quem estava sempre lá, além de Mario e Iluska, era o Moisés, o profes-

sor João Vieira e eu. De vez em quando, vinham alguns convidados. Mas o

Mario quase não jogava. 

Lembro de uma ocasião em que faltaram parceiros. Chovia muito e

havia caído uma barreira na estrada. Estavam lá só eu, ele e a Iluska.

Simonsen decidiu ligar para o Geisel para convidá-lo a fazer um joguinho.

E o Geisel disse:

— Venham para cá. O Humberto (Barreto) está aqui.

No caminho, a Iluska me disse:

— Regis, só tem um problema. O presidente detesta blefe. Por favor,

modere o seu apetite.

Esse jogo foi histórico. Foi nesse dia que eu conheci o Humberto (Barreto).

Jogar pôquer sem blefar é uma coisa horrorosa. Eu estava jogando e apostei.

O presidente Geisel, então, pediu duas cartas e apostou. Quando chegou na

minha vez, eu dobrei a aposta dele. E ele então falou:

— Meu filho, eu vou lhe pagar. 

Ele tinha um four de damas. E eu tinha só um four de valetes. E ele disse

que pensou que eu podia ter um four de reis ou de ases. Mas eu só tinha um

de valetes. Foi a única vez que a gente jogou lá.

Mario gostava do jogo, porque era o momento de receber os amigos.

Ele, como o Geisel, não era um jogador de pôquer. Na verdade, posso dizer

que não jogou durante 15 anos. Ele sentou numa mesa de pôquer e rece-

beu as cartas, ouvindo as músicas e conversando com as pessoas. Muitas

vezes, ele se levantava e cantava junto com as óperas, o que atrapalhava

muito o pôquer.

Havia toda uma liturgia em nosso encontro. O pôquer terminava ri -

gorosamente às duas da madrugada. Mario não deixava passar um minuto.

Quando estava chegando a hora, dizia:

— Agora, vão começar as fogosas. 

As fogosas eram as rodadas de fogo, que ele chamava de "as marxistas".

Uma vez lhe perguntei a razão desse nome. A resposta veio rápida:

— Porque os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez

mais pobres.

com os alunos. Era sofrível. Mas ele, certamente, não sabia disso. E por isso

não faltou a aula nenhuma.

O Simonsen era esplendoroso. Seu empenho na transmissão do conheci-

mento era incrível. O curioso é que seu jeito de ser como professor con-

trastava com a sua maneira de agir, sempre muito introspectivo. Mario paira-

va sobre o chamado "varejo". Mesmo as pessoas que tinham maior amizade

com ele jamais participaram de sua intimidade. Não era uma pessoa formal,

nem desenvolvia uma relação de distância. Mas não se permitia intimidades.

Dentro da sala de aula, porém, era tudo diferente. Estava sempre aberto,

disponível. Conseguia pegar a pergunta mais imbecil do mundo e extrair

dali algo de útil para o entendimento da questão. Eu não tenho nenhuma

dúvida de que o melhor professor que eu tive na vida se chama Mario

Henrique Simonsen.

Era na sala de aula que projetava toda a sua energia. Não importa que aula

fosse, para doutores ou para alunos de um cursinho de mercado de capitais.

Tenho a impressão que, de tudo o que ele foi — ministro, banqueiro, escritor,

especialista em ópera — o que mais o atraía era o ofício de dar aula.

...
Pelas mãos de Moisés Glatt, que já era amigo do Mario e meu ex-colega

de turma, passei a participar do pôquer na casa dele. Assim foi que nos tor-

namos amigos. O pôquer era levado a sério. A Iluska registrava as vitórias e

as derrotas de todo o mundo. No fim do ano, fazíamos uma vaquinha e com-

právamos um troféu para o vencedor. Na entrega dos prêmios, tinha bolo e

tudo. Fizemos isso por um longo tempo. Exatamente 15 anos.

Começamos a jogar em 1979 e prosseguimos até o fim com uma fre-

qüência religiosa. Eram três fins de semana, em média, por mês. No

Carnaval, jogávamos da sexta-feira, que antecedia os festejos, até o domin-

go. Eram dez sessões. Embora fosse um jogo de amigos, tudo era registrado.

O curioso é que o Mario, com toda a sua competência, jamais ganhou o

troféu. Isto porque seu maior prazer não era o de jogar. O prazer consistia

em sentar com os amigos, ouvir música e cantar. Nós chegávamos por volta

das oito da noite e ele já estava sentado naquela mesa redonda, sozinho,

fumando, pensando na vida e nos esperando.
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ele entendia de música, de economia, ou de matemática, era inversamente

proporcional ao que entendia de política.

Lembro-me até hoje de um dia em que discutiu comigo, garantindo que

o Brizola não iria assumir o governo, em 1983. Ele me dizia que tinha con-

versado com o general fulano e o general sicrano e que ele não assumiria. Eu

dizia a ele que só se houvesse uma nova revolução, pois Brizola era o gover-

nador eleito do Estado do Rio. E ele dizia:

— O Brizola não vai assumir, porque as forças vivas da nação vão se levan-

tar. Eu tenho essa informação, Reginho.

É claro que ele estava errado. Como analista político, rompia com a ló -

gica que tinha como analista econômico. Era o momento de divórcio dele

com a lógica. Mario não era um político, detestava política. E ele era o opos-

to do sujeito politicamente correto.

Em sua cabeça, havia um profundo respeito pelas hierarquias. Uma vez,

ele me disse:

— Eu saí do governo Figueiredo porque só respeito presidente que eu

chamo de senhor.

Essa formalidade dele, entretanto, desaparecia na hora de ajudar um

amigo. Uma vez, pedi-lhe que auxiliasse um amigo, o Sá Freire, que traba -

lhava lá fora, no Banco Mundial, a voltar para o Brasil. Ele estava há muitos

anos fora e suas quatro filhas estavam ficando analfabetas em português,

sem qualquer contato cultural com o Brasil.

Eu peguei o seu currículo e levei para o Mario, que estava viajando na se -

mana seguinte para a reunião do Conselho do Citibank. Na semana seguinte,

ele volta e me diz:

— Está resolvido. O John Reed (presidente mundial do Citigroup) vai

contratar o Sá Freire. 

Ele agiu, na maior simplicidade, como se fosse um head hunter. O meu

amigo trabalhou muitos anos no Citicorp aqui no Brasil.

...
Ele não ligava para dinheiro. Certa ocasião, convidei-o para dar uma

palestra em Blumenau em um seminário promovido pelo Bradesco. Eu era

vice-presidente do banco e marquei uma audiência com a secretária do

As rodadas de fogo são as últimas rodadas, nas quais o sujeito tenta recu-

perar as perdas. Mas, na cabeça do Mario ninguém recuperava um tostão.

Depois das "marxistas", iniciávamos o jantar. A abertura era sempre uma

canja. Depois vinha a comida pesada, às três horas. Era normal termos raba-

da como prato principal. Mario era anormal comendo. Ele não tinha o

menor regime alimentar para nada, comia o que gostava. Era um gourmet.

Mas comia muito. Esses jantares terminavam às quatro da madrugada.

Se algum convidado chegasse no meio do jogo, o Mario não interrompia a

liturgia para recebê-lo. Mantinha a ordem das coisas, dando-lhe atenção apenas

após o fim do pôquer musical. A sua personalidade era muito singular na relação

com as pessoas. Não era convencional. Pairava sobre as coisas e sobre as pessoas.

...
Era muito difícil jogar conversa fora com o Mario. A conversa sempre

tinha uma estrutura óssea pendendo para a seriedade. Se ele não se interes-

sava, não fazia cerimônia. Ia para a varanda e ficava em silêncio, fumando.

Mario sabia de cor umas 80 óperas e as cantava, afinadíssimo. Mas o que

O vasca íno S imonsen, à  esquerda, joga bo la  na casa de Teresópo l i s , na  Gran ja  Comar y
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que alguém fizesse sobre um assunto, ele respondia no ato. Dificilmente

alguém o fazia pensar antes de responder alguma questão. Era um prazer ter

aulas com ele.

Nossa relação sempre foi ótima. Nunca tivemos qualquer desentendi-

mento. Na realidade, era difícil se desentender com o Mario Henrique.

Alguns diziam que ele não tinha muita sensibilidade. Mas não é verdade. Ele

tinha. E muita. Só que era diferente. Tinha uma atitude acima dessas preocu-

pações normais, de fazer sala, de cortejar, de bajular autoridades e alimentar

a vaidade humana.

Certa ocasião, ele me chamou para ajudá-lo a fazer uma apresentação

para o John Reed, o então chairman do Citigroup, sobre o endividamento do

Brasil. Chamou-me à sala dele e disse que a melhor forma de organizar as

explicações seria no quadro-negro. Foi para a sala de aula e pôs o John Reed

sentado em uma carteira. Ficou no quadro-negro e eu permaneci no outro

lado para ajudá-lo a explicar o desenvolvimento das equações. E o John Reed

ficou lá como um aluno, prestando muita atenção. Mario não tinha aquele

tom de cerimônia por se tratar do presidente do Citi. Ele achou que a sala de

aula era o lugar mais adequado, com o quadro-negro na frente. Fez a opção

que achou melhor.

Normalmente, o indivíduo com esta capacidade e inteligência tem esta

atitude. São pessoas que vivem no mundo de um Einstein ou de um Newton

e nivelam a humanidade de um jeito que pequenas importâncias deixam de

ter importância. A grande construção acaba tirando a relevância das

miudezas de cada um dos indivíduos. Mario era a tradução perfeita disso e

algumas pessoas obviamente não entendiam.

Não tinha a vaidade de querer que lhe atribuíssem um demasiado valor.

E como não vivia esse sentimento, também não tinha o jogo de cintura

necessário para administrá-lo em relação aos demais. Esse seu jeito o levou a

algumas situações engraçadas. Uma vez, ele me contou que estava no

Congresso, explicando pela enésima vez o aumento da dívida externa, e um

parlamentar o responsabilizou por isso, pelo fato de ter desvalorizado o câm-

bio. Ele argumentava que a desvalorização cambial aumentava apenas a

expressão em cruzeiros da dívida, mas mantinha a dívida constante.

o deixar o governo, em 1979, Mario Henrique voltou a dar aula na

Fundação Getulio Vargas, onde eu cursava o mestrado. Chegou na sala

de aula com aquela velha camisa de malha – mantida na escola para não

sujar a outra de giz – e retomou normalmente a sua rotina de trabalho.

Personalidade ilustre, todos nós estávamos preparados para perdoar a sua

falta de atualização teórica em troca de sua visão de mundo. Seria algo natural

devido à sua longa permanência no governo, iniciada em 1974, no governo

Geisel. Mas, para o espanto de todos, o seu nível de atualização teórica era

total. Todos ficaram com a impressão de que ele tinha dividido o tempo entre

o ministério e a teoria econômica. Foi como se em um passe de mágica, o

ministro tivesse se transmutado no mestre.

Procurei fazer todos os cursos dados pelo professor. Ele dominava todos

os assuntos com sabedoria e a sua didática era perfeita. Mario trazia batida à

máquina, na segunda-feira, a aula que daria nos dois dias da semana. Eram

cerca de 80 páginas, datilografadas por ele mesmo, sob a forma de apostila.

Ninguém tinha que tomar nota. E qualquer pergunta, qualquer especulação

U M E S T E T A F O R A D E C O N T E X T O
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E voltou a dar a sua aula. Afinal, eles não tinham ido ali para aprender

sobre expectativas racionais? O Mario seguia a sua lógica independente das

vicissitudes do meio.

Em outro momento, um professor da Fundação deu uma prova e

reprovou uma colega nossa, que acabara de ser admitida em uma grande

empresa. Era a sua última matéria e ela foi reprovada por um ponto. Chorava

na sala e nós a levamos para falar com ele. A pergunta da prova era: "O que

você entende por progresso tecnológico?"

Ela foi conversar com o Mario.

— Ele me perguntou o que eu entendo do tema. Se isso é ou não é o que

pensa o professor, não importa. Ele me perguntou o que eu entendo.

Mario concordou com a argumentação e lhe deu o ponto, pois conside -

rou que a pergunta estava mal formulada.

Tinha uma característica fora de série: corrigia as provas logo à saída da sala.

E se alguém quisesse questionar algum ponto, não precisava nem olhar a prova.

Recordava-se das respostas de cada aluno. Sua inteligência era prodigiosa. Ele

conseguia associar os assuntos, entendê-los e lembrava-se deles com exatidão.

Se, ao longo da vida, errou em alguma coisa, foi por um motivo só: as

bobagens e vaidades que fazem parte da natureza humana não faziam parte

de sua natureza. Era capaz de interpretar um fato de forma diferente daquilo

que estava realmente acontecendo, por não entender essa linguagem.

Estava acima das realidades temporais, o que o tornava um mau ana -

lista político. Quando a situação envolvia a necessidade de lidar com as

carências humanas, não se saía bem, porque não dava o mesmo peso que

os outros na equação. 

Todo indivíduo projeta a si mesmo nas outras pessoas. Como ele não

tinha essa vaidade, era excessivamente objetivo em relação às outras exigên-

cias que o contexto pedia. Dito de outra maneira, o contexto era excessiva-

mente carente e subjetivo em relação a ele. Mario tinha o hábito de julgar os

assuntos e as pessoas pelos seus méritos pura e simplesmente. O que é uma

postura vitoriana, anglo-saxônica.

Um de seus maiores prazeres era comer bem. Recordo-me de uma vez em

que fomos para Boston (Estados Unidos) e saímos de um queijos e vinhos

Esse parlamentar era muito baixo, tinha um metro e quarenta e cinco.

Depois de muito tempo dando explicações sem sucesso, ilustrou o assunto

com a maior clareza:

— Por exemplo, se o senhor expressar a sua altura em centímetros em vez

de metros, isto não fará o senhor cem vezes mais alto.

O parlamentar entendeu o que ele queria dizer, mas daí para frente nunca

mais apoiou nenhuma de suas propostas. Mario não tinha a sensibilidade

necessária ao jogo político. Sua cabeça era dominada pela lógica cartesiana. E

utilizava esta lógica com muito senso de humor. O filósofo Bertrand Russel o

influenciou bastante. 

Outro fato que presenciei revela a sua personalidade fascinante. Ocorreu

em 1989, quando o investidor Naji Nahas teve aquele problema com as Bolsas

de Valores e estava sendo crucificado por todos. Langoni entrou na sala do

Mario e afirmou:

— O senhor está apoiando o Naji? Vi o senhor no Municipal na frisa com

ele e sua esposa, assistindo ao show do Placido Domingo. 

— Mas eu não estava assistindo ao Naji; estava assistindo ao Placido

Domingo.

Todo esse conjunto de símbolos, tão usual, não fazia parte de sua lógica.

Se o Naji Nahas o chamou para assistir ao Placido Domingo, ele foi lá porque

gostava da música. 

Essa lógica isenta do contexto emocional em que ela às vezes se situa era

muito típica dele. O que o tornava estranho era mais o fato de que as pessoas

normais são na verdade muito estranhas.

Outra história engraçada aconteceu na Fundação Getulio Vargas. O

Moisés Glatt, que era diretor de cursos especias, organizou um curso para

empresários sobre expectativas racionais, logo que o Mario saiu do governo.

Eu estava no centro da sala e percebi que ele já estava falando há duas horas

e meia, e os empresários estavam boiando. Ele se aprofundava em questões

matemáticas e era óbvio que ninguém entendia a exposição. No intervalo, fiz

essa observação e ele retrucou rápido:

— Eu falei para o professor Moisés que ninguém ia entender. Mas o que

eu posso fazer?
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— Professor, não seria melhor ver com mais cuidado, dada a importância?

— Você está achando que não li?

Fiz uma expressão de consentimento e ele rebateu:

— Quer que eu repita?

Recitou a carta toda e foi delicado o suficiente para me apoiar, propondo

mudar o último parágrafo. Em várias ocasiões, presenciei-o colocando um

ponto final em uma folha em branco antes de escrever a carta. Revelava que

o texto estava pronto.

Mas o fato é que ele tinha essa precisão em tudo, até em situações nas

quais a racionalidade não cabia. E isto acabava o atrapalhando quando

ele se deparava com situações e problemas sem solução. Há coisas que

têm de ser administradas; não têm solução. Esse não era o campo de apli-

cação da superioridade do professor. Se a situação não tem como ser

resolvida, se é preciso saber conviver com as dificuldades, o Mario não

tinha qualquer vantagem comparativa. A política, por exemplo, é uma

seara onde a solução está em como administrar melhor a situação. Em

política, nada se resolve. 

A elaboração e votação de uma lei, por exemplo, se fosse um processo

racional, deveriam ser guiadas pelo objetivo de maximizar o bem-estar da

sociedade ou de maximizar o crescimento da economia. Era assim que fun-

cionava a cabeça dele. Mas na prática o que ocorre é o jogo de interesses sob

o pretexto do bem público. E todos se fazem de muito importantes. Mario

não sentia necessidade de se dar importância pelo cargo que ocupava.

Nunca se apresentava dizendo que era um ex-ministro ou membro do

Citicorp. Ele dizia simplesmente:

— Mario Henrique Simonsen, muito prazer.

Mario não era carente. E por isso não dava atenção afetiva para alguém que

estivesse com alguma carência. Essa atitude dava às vezes uma impressão de

frieza para as pessoas que não o conheciam bem. Mas não havia frieza. Ele era

uma pessoa muito generosa. Sempre atendia a todos os pedidos, estava sempre

disposto a ajudar. A carência é subjetiva. A gene rosidade é concreta, objetiva. 

Quando estava no Banco Icatu ele era o nosso consultor. No Bradesco

(onde Daniel Dantas chegou ao cargo de vice-presidente de Investimentos),

na casa do Dornbush (economista do Massachusetts Institute of Technology –

MIT) direto para um restaurante. Deixamos a casa do Dornbush por volta

de meia-noite e o Mario me convidou para jantar. Fomos então para um

restaurante de peixe, cuja característica é a de preparar pratos imensos.

Mario pede um salmão enorme e, logo que chega o prato, diz ao garçom:

— Quando estiver acabando, você me traz outro. 

Isso depois de um queijos e vinhos. Fomos dormir uma e meia da manhã,

depois de ter jantado duas vezes. Nessa viagem, compramos dois livros iguais

na livraria do MIT para lermos ao mesmo tempo e discutirmos o assunto. No

dia seguinte a esse jantar memorável, cheguei no quarto dele de manhã e ele

tinha dormido na cadeira, lendo o livro. Já estava na página 180 e eu ainda na

30. Ele lia com uma rapidez impressionante e sabia praticamente de cor tudo

o que havia lido.

Qualquer assunto que fosse racional era muito fácil para a sua com-

preensão. Até a abordagem musical tinha o toque da racionalidade. Embora

tivesse sensibilidade, o forte dele era a razão. No seu livro Ensaios analíticos,

por exemplo, ele se utiliza de séries matemáticas para descrever a música.

Não é como ele sentia a música, mas ele gostava do aspecto da notação. Da

afinação natural do ré-bemol de 27/25 temperada de 1059 à beleza sublime

do terceiro movimento da nona sinfonia de Beethoven. Da filosofia, de Platão

e Kant, ao estado de direito.

O livro é o resultado de um curso dado em 1992. Mario o chamava de

curso de primário avançado. Comprei dois exemplares do livro — um para

mim e outro para a minha filha, então com nove anos. Eu queria que quan-

do chegasse à idade em que o orgulho sentido pelo pai diminui, soubesse que

o papai fora aluno de um gênio.

Normalmente, quando se escreve um problema, ao final se revê a notação

para conseguir maior elegância. Mario tinha habilidade de já começar com a

notação definitiva. Tinha essa intuição, o senso de notação. Talvez por que já

soubesse a resposta antes de iniciar o problema. Uma vez mostrei-lhe uma

carta da escola para revisão. Era um pedido de bolsa para alunos dirigido ao

BNDES. Ele olhou muito rapidamente e aprovou. Como minha deficiência

de escrita não começou agora, disse:



Talvez ele tivesse mais inteligência do que sabedoria. A sabedoria signifi-

ca ter noção das limitações. A sabedoria está na linha da eficácia operacional.

Para o Mario, a importância estava na construção teórica. A eficácia vinha em

segundo plano.

Logo que ele soube que estava com câncer e conversou comigo, o papo era

acadêmico, era como se estivesse falando de outra pessoa. Como era muito

inteligente, já tinha refletido que a vida tem essa característica inexorável.

Salvo por um acidente, o fim é desagradável de qualquer forma. Não tinha

qualquer ilusão a esse respeito.

Considero uma prova de maturidade o fato de ele não ter o desejo de se

perpetuar, de continuar a sua obra. Para ele, não era importante o tempo de

vida. Ele vivia intensamente e ponto final.

Não dá para julgá-lo com a inteligência convencional, usando uma régua.

Mario era um esteta. Talvez esta seja a melhor definição. Era capaz de escre -

ver tudo de novo se a notação pudesse ser aperfeiçoada. A beleza da cons -

trução teórica o encantava. 

D A N I E L VA L E N T E D A N TA S É S Ó C I O D O O P P O R T U N I T Y
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soube muito tempo depois que fui indicado pelo Simonsen ao Braguinha

(Antônio Carlos de Almeida Braga, sócio de Amador Aguiar no Bradesco e

depois fundador do Icatu).

Ele era um oráculo, um professor, um amigo, um orientador. Ninguém, com

exceção de meu pai, me influenciou tanto na vida. Aprendi a lidar com seu jeito

de ser e sempre pedia a sua orientação. Com o tempo, aprendi a otimizar o diá -

logo profissional. Ele dizia algo que capta bem a realidade na área empresarial:

— Na maioria dos problemas de negócios, não há solução. Pode até existir

administração, mas não há como resolvê-los.

Na prática, Simonsen preferia não se envolver com esse tipo de situação.

Por essa razão, não lhe pedia uma prescrição. Eu lhe perguntava:

— Nessa circunstância, professor, o que o senhor levaria em consideração?

A varredura era total.

A questão na sala de aula é precisa, objetiva e clara. No mundo real, a

questão não é. Quando as pessoas erram, o normal é errar o problema e não

a solução. Na sala de aula, o problema está lá escrito. Na vida, a identificação

do problema é 95% da solução. E o erro vem normalmente da má identifi-

cação de qual é o problema. Ao perguntar a ele o que levava em consideração,

isso evitava que algo que merecesse ser refletido fosse desconsiderado, o que

era uma ajuda extraordinária.

Simonsen simplesmente contextualizava o problema. Quando não era

exato, preferia não apresentar uma solução. Na verdade, é ingênuo achar que

alguém possa lhe aconselhar em alguma coisa a não ser que tenha vivido

amplamente aquela experiência. No máximo, as pessoas só podem dizer a

você o que deve ser levado em conta. Mas o ponto focal da decisão é de quem

está envolvido no problema. Na verdade, é apenas um conforto emocional

pedir para outra pessoa tomar a decisão, que é sempre sua.

Alguns não entendem como ele sendo tão inteligente não conseguiu

administrar a própria saúde. O fato é que ter uma característica prodigiosa e

superior não faz uma pessoa totalmente prodigiosa e superior. Esse controle

do ponto de vista físico, para parar de fumar por exemplo, ele não tinha. Era

indisciplinado. O que é engraçado, pois ele era muito racional. Mas a

natureza humana é assim. Não dá para mecanizar.
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