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PreFÁCio

Luiz GonzaGa beLLuzzo 
eConoMISta

 

M
ônica sinelli e luiz Cesar Faro inauguram a magnífica narrativa da 

saga industrialista de roberto simonsen com a morte do personagem. 

simonsen morreu ao discursar numa cerimônia de homenagem ao em-

baixador belga Van Zeeland.

empresário, intelectual e escritor, líder de classe, homem público, morreu aos 

58 anos, em 25 de março de 1948, quando protagonizava um de seus inúmeros pa-

péis sociais.

simonsen desapareceu no limiar da memorável escalada desenvolvimentista do 

pós-guerra. não é exagero de linguagem afirmar que o espírito de roberto simon-

sen inspirou e vigiou a dolorosa e exitosa caminhada brasileira para a construção 

de uma pujante economia urbano-industrial. ainda que cruel em suas desigualda-

des sociais e regionais, a empreitada mudou a “a cara do Brasil”.

seria justo colar em roberto simonsen a etiqueta que o historiador inglês ri-

chard davenport-Hines pregou na história de vida do maior economista do século 

XX, John Maynard Keynes: o Homem Universal. são raros e cada vez mais escas-

sos os homens universais, aqueles que encarnam em cada momento histórico as 

visões, os vícios, as virtudes e os sonhos de seu tempo. são espíritos inquietos, in-

conformados, utópicos e ao mesmo tempo imbuídos da sabedoria dos que preferem 

o convencimento pela argumentação às rupturas trágicas e ao conservadorismo 

insensato.

roberto simonsen era um evangelizador da civilização industrial. Perseguiu 

esse projeto com a pertinácia dos obstinados. em seu discurso inaugural de fun-

dação do Centro das indústrias do estado de são Paulo, em 1928, simonsen procla-

mou que “no atual estágio da civilização a independência econômica de uma gran-

de nação, seu prestígio e sua atuação política como povo independente no concerto 

entre as nações só podem ser tomados na consideração devida, possuindo esse país 

um parque industrial eficiente, na altura de seu desenvolvimento agrícola”.

o discurso recebeu a reprovação agressiva das classes conservadoras e de seus 

ideólogos. em seu livro Três Industriais Brasileiros, o grande Heitor Ferreira lima 

reproduz o artigo de um comentarista da imprensa paulistana. dizia o sábio: “não 

temos condições para o desenvolvimento industrial, porque somos um país de 

analfabetos, com imigração de analfabetos e ainda em anarquia política, econômi-

ca e financeira... o problema do Brasil consiste em aproveitar suas terras, as mais 

vastas, inexploradas do globo”.

não foram outros os argumentos de eugênio Gudin, também engenheiro-eco-

nomista como roberto simonsen, na célebre Controvérsia do Planejamento econô-

mico de 1944. também não é de hoje que os senhores da mídia, aqueles que formam 

a opinião pública, lançam seus exércitos na batalha contra a industrialização, a 

luz elétrica e o saneamento básico, em prol da febre amarela da hemoptise e do 

bicho-do-pé.

na essência, os argumentos do conservadorismo oligárquico caboclo – outrora 

ancorado na propriedade da terra, hoje na finança – continuam os mesmos: uma 

embolada de preconceitos, combatidos por roberto simonsen nas décadas de 20, 

30 e 40.
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a grande depressão dos anos 30 e a 2ª Guerra Mundial foram experiências ter-

ríveis vividas pelas sociedades modernas no século XX. as lideranças políticas in-

telectuais e religiosas que sobreviveram aos dois cataclismos estavam dispostas 

a impedir a repetição da tragédia que levou milhões de pessoas à falência, ao de-

semprego e, depois, as submeteu ao terror do totalitarismo nazifascista e à morte.

americanos e europeus, socialistas e democrata-cristãos concordavam, então, que 

o capitalismo e a democracia só poderiam conviver e sobreviver sob duas condições: 

1) se as forças destrutivas que levaram ao colapso da economia fossem controladas 

pelo estado democrático e pela sociedade; 2) se os riscos e desigualdades produzidos 

pela operação dos mercados fossem contrabalançados por ações destinadas a criar e 

defender os direitos econômicos e sociais das classes não proprietárias.

nos países periféricos, predominantemente exportadores de produtos primá-

rios, acentuaram-se os movimentos em prol do desenvolvimento da indústria. a 

industrialização era vista como a única resposta adequada aos inconvenientes da 

dependência da demanda externa. a renda nacional dependia da exportação de 

produtos sujeitos à tendência secular de queda de preços e flutuações cíclicas da 

demanda.

a economia brasileira havia mudado e evoluído entre 1930 e 1945. o fazendão 

atrasado e melancólico do Jeca tatu cedia espaço para a economia urbano-indus-

trial incipiente. Mas velha economia primário-exportadora deixou uma herança 

de deficiências na infraestrutura (energia elétrica, petróleo, transportes, comuni-

cações), nas desigualdades regionais e na péssima distribuição de renda.

terminado o conflito mundial em 1945, caiu a ditadura de Vargas. o governo 

eleito do General dutra herdou reservas elevadas em moeda forte, acumuladas 

durante a Guerra. Queimou a grana com uma política liberal de comércio exterior.

eleito em 1950, Getúlio Vargas retomou o projeto desenvolvimentista. lançou 

em 1951 o Plano de eletrificação, criou o Bnde em 1952, a Petrobrás em 1953. o 

avanço da industrialização só poderia ocorrer com a modernização dos setores 

já existentes e constituição dos departamentos industriais que produzem equipa-

mentos, componentes, insumos pesados e bens duráveis.

Getúlio cometeu suicídio em agosto de 1954. as eleições de 1955 transcorreram 

num ambiente turbulento. as forças que levaram Vargas ao suicídio no ano ante-

rior tentaram impedir a posse de Juscelino, eleito em 1955. o golpe foi frustrado 

pela reação pronta do General Henrique duffles teixeira lott.

Juscelino tomou posse em 1956, e seu mandato foi ameaçado por novas tenta-

tivas de golpes militares. Prometeu avançar 50 anos em cinco. Pode-se dizer que 

cumpriu a promessa. Governou sob a orientação do Plano de Metas elaborado a 

partir de dois estudos: o da Comissão Mista Brasil- estados Unidos e o da Comissão 

Mista CePal-Bnde – Esboço de um Programa de Desenvolvimento para a Economia 

Brasileira.

o Plano de Metas contemplava cinco prioridades: energia, transportes, alimen-

tação, indústrias de Base, educação. o governo concentrou os gastos na infraes-

trutura. a construção de Brasília e a abertura de estradas, como a Belém-Brasília, 

integravam o projeto de interiorização do desenvolvimento.

ao mesmo tempo, foram constituídos os grupos executivos, coordenados pelo 

conselho nacional de desenvolvimento, compostos por empresários do setor pri-

vado e técnicos do Bnde, com o propósito de coordenar os programas de investi-

mento e a divisão do trabalho entre o capital estrangeiro e o nacional nas diversas 

áreas. essa era a tarefa do Geia (Grupo executivo da indústria automobilística), 

do GeiCon (Grupo executivo da Construção naval), do GeiPot (Grupo executivo 

da indústria de transporte) e do GeiMaP (Grupo executivo da indústria Mecânica 

Pesada). em 1958 foi criada a sUdene com o propósito de promover o desenvolvi-

mento do nordeste.

o Plano de Metas articulou, portanto, as ações do governo, do setor privado 

nacional e do capital produtivo internacional que já experimentava uma forte ex-

pansão. a grande empresa americana movimentava-se dos estados Unidos para a 

europa em reconstrução. as empresas europeias, em maior número, e as america-

nas transladavam suas filiais dessas regiões para os países em desenvolvimento 

dotados de estruturas produtivas mais avançadas e que apresentavam taxas de 

crescimento mais elevadas. o Brasil, entre 1956 e 1960 cresceu em média 7% ao ano.

nos 50 anos que terminaram no início da década dos 80, a economia brasileira 

seguiu a trajetória de crescimento acelerado. Foram notáveis as transformações 

sofridas pela sociedade e pela economia na travessia do modelo primário-exporta-

dor para a etapa urbano-industrial.
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roberto simonsen não foi recompensado com a ventura de desfrutar o momen-

to histórico de hegemonia do seu projeto “desenvolvimentista”. não é exagero afir-

mar que no imediato pós-guerra o desenvolvimentismo se apoderou do imaginário 

social. essa hegemonia envolveu a singular articulação entre as camadas empre-

sariais nascentes, o estamento burocrático-militar, as lideranças intelectuais e o 

proletariado em formação. suas características maiores foram a internacionaliza-

ção produtiva da economia; a intervenção do estado na distribuição de incentivos 

à acumulação privada e na arbitragem entre o capital doméstico e estrangeiro. no 

passivo social foram registradas a incorporação restrita das massas às normas 

“modernas” de assalariamento e de consumo; e a exclusão política dos mais fracos 

e menos favorecidos.

Para os liberais conservadores, a aventura desenvolvimentista não passou de 

um doloroso engano. engano que fez prosperar o famigerado populismo econômi-

co, uma forma de politização à outrance da economia que combinava nacionalismo 

e hostilidade ao mercado. as políticas desenvolvimentistas, diziam, enredaram o 

estado nas malhas de grupos predadores de renda que lançaram o ente público na 

incontinência fiscal e monetária, caldo de cultura da hiperinflação.

os períodos em que se revigora o pensamento liberal são momentos de predo-

minância do cosmopolitismo avant la lettre. esse cosmopolitismo liberal trata, em 

primeiro lugar, de borrar as diferenças entre as situações nacionais, de ocultar 

e negar a existência de hierarquias e formas de dominação nas relações interna-

cionais. o liberalismo à brasileira sempre combinou, além disso, a rejeição (de 

todos os liberais) às intromissões da política na economia com uma profunda e mal 

dissimulada desconfiança na capacidade nativa de alcançar por conta própria as 

conquistas da sociedade industrial e seus padrões modernos de convivência.

na década perdida, a dos 80, multiplicaram-se as críticas à industrialização bra-

sileira. elas concentravam-se, para além das desigualdades, na denúncia de uma 

suposta tendência à autarquia, à ineficiência, à falta de competitividade externa 

e à estatização. estes, diziam os detratores, eram males congênitos do processo de 

substituição de importações.

É bom notar que os críticos à esquerda já haviam apontado a exaustão do 

chamado “modelo de substituição de importações”, sublinhando, aliás, alguns de-

safios importantes que estavam postos em meados da década dos 70: 1) a criação 

dos instrumentos e instituições de mobilização da poupança doméstica, particu-

larmente para suportar o financiamento de longo prazo; 2) a reestruturação e mo-

dernização da grande empresa de capital nacional e de suas relações com o estado; 

3) a constituição do que Fernando Fanjzylber chamava de “núcleo endógeno de 

inovação tecnológica”.

o início dos anos 90 testemunhou a vitória ideológica e política do famigerado 

Consenso de Washington. o novo consenso pregava as verdades eternas do cresci-

mento saudável. em essência, seus princípios eram os seguintes: 1) a estabilidade 

de preços cria condições para o cálculo econômico de longo prazo, estimulando o 

investimento privado; 2) a abertura comercial impõe disciplina competitiva aos 

produtores domésticos, forçando-os a realizar ganhos substanciais de produtivida-

de; 3) as privatizações e o investimento estrangeiro removeriam gargalos de oferta 

na indústria e na infraestrutura, reduzindo custos e melhorando a eficiência; 4) a 

abertura da conta de capital atrairia poupança externa em escala suficiente para 

complementar o esforço de investimento doméstico e para financiar o déficit em 

conta corrente.

o resultado dessa nova empreitada, do ponto de vista do desenvolvimento econô-

mico e industrial foi, para dizer pouco, desapontador. a abertura da conta de capital 

foi um convite ao uso abusivo da âncora cambial e dos juros elevados, desestimulou 

os projetos voltados para a exportação, promoveu um “encolhimento” das cadeias 

produtivas – afetadas por importações “predatórias” – e aumentou a participação 

da propriedade estrangeira no estoque de capital doméstico. esses fatores levaram 

às sucessivas crises cambiais, choques de juros e desindustrialização. 
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aPresentação

os autores

 

É
meteórica a trajetória do brilhante aluno da escola Politécnica de são Pau-

lo até tornar-se o maior líder empresarial do país a partir da década de 

1930. nascido em 1889, emblemático ano da Proclamação da república, 

numa família descendente da alta aristocracia europeia, o santista roberto Co-

chrane simonsen, aos 21 anos incompletos, forma-se com distinção em engenharia 

civil. o láureo concede-lhe o direito a escolher um cargo público em sua cidade, 

oferta prontamente declinada. 

em 1909, ingressa na iniciativa privada, mais precisamente na southern Bra-

zil railway, para escrever um sólido e impressionante capítulo empreendedor 

nas áreas industrial e comercial. da construção civil, passando pelos setores de 

mineração e cerâmica, até os ramos bancário e frigorífico, direção de institui-

ções de ponta e cargos governamentais, simonsen expressa uma casta rara: a 

dos empresários humanistas e com o compromisso cívico tão saliente quanto sua 

busca pelo lucro.

intelectual adepto de uma inovadora visão interdisciplinar para a formação de 

elites capazes de conduzir o desenvolvimento da nação funda, em 1933, a pioneira 

escola livre de sociologia e Política da Universidade de são Paulo (UsP), voltada 

a preparar a sociedade para ingressar na nova ordem social que emergiria com 

o advento do capitalismo industrial. Conectado ao rolo compressor das decisões 

administrativas cotidianas e prática política do seu tempo, simonsen produziu um 

sem-fim de escritos e discursos, muitos convertidos em livros. em todos, invaria-

velmente, tratando da mesmíssima e obsessiva tese: a premência da industrializa-

ção do país ante um ciclo agrário em franco estado agônico. 

transcorridos 68 anos de sua morte, são rarefeitas as referências encontradas à 

altura do líder empresarial, elegante homem de letras, amante das ciências, mag-

nata influente no governo Vargas, orador hipnótico e, em suma, representante 

lapidar do naipe de uma burguesia orgânica – que amalgamava seus próprios ne-

gócios com os interesses superiores do estado – em vias de extinção. 

nesse cenário, ao traçar o intenso e singular percurso de roberto simonsen na 

vida nacional, o presente livro busca contribuir para levantar em parte o manto de 

silêncio que se abateu sobre a figura do híbrido capitão de indústria e intelectual 

de proa. ao nosso lado, em valiosas entrevistas que nos concederam, caminharam 

os eminentes acadêmicos Carlos lessa, João Paulo dos reis Velloso, Joseph love 

– renomado brasilianista, da Universidade de illinois (eUa) –, ricardo Bielscho-

wsky, Vera Cepêda e luiz Gonzaga Belluzzo, que igualmente nos honra com sua 

assinatura no prefácio. e, também, Beatriz simonsen Bornhausen – sobrinha-neta 

do industrial –, seu filho Felippe llerena e nasaré albino, que intermediou nosso 

contato com a família. a todos, dedicamos os mais sinceros agradecimentos. 

Finalmente, uma observação à guisa de encerramento: os autores procuraram, 

com entidades de classe e empresários industrialistas, algum registro, comentário 

ou opinião sobre o provavelmente mais representativo de todos os seus pares. não 

tiveram êxito. o silêncio do empresariado sobre roberto simonsen é ensurdece-

dor. ele ressoa o abandono do ideário de entrega e luta em prol do desenvolvimen-

to nacional. É o depoimento mais expressivo: o que não figura na obra. 
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Do FiM Para  
o PrinCíPio

 

os senhores, engalanados, que adentravam o Petit trianon, prédio inspirado 

na arquitetura Palladiana, incrustado na av. Presidente Wilson, Centro da cidade 

do rio de Janeiro, sabiam muito bem o que iriam assistir naquela conferência pro-

movida pela academia Brasileira de letras (aBl). o evento, uma homenagem ao 

primeiro-ministro belga, Paul Van Zeeland, em visita ao Brasil, era mais um dos 

monocórdios rasga-sedas promovidos pela academia. Mas o orador, bem, o orador 

valia o comparecimento.

antes de tudo, melhor seria relatar a figura do personagem. Um homem alto, 

com aparência de mais novo do que os 59 cravados naquela data, terno inglês im-

pecável, sapato bicolor de cromo, cabelos penteados como se tivessem sido escul-

pidos, olhos azuis faiscantes, lábios pequenos de um vermelho sanguíneo. roberto 

Cochrane simonsen era um dândi. Mas os senhores grisalhos e vetustos que se 
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sentavam nas diversas filas de cadeira em frente à mesa do orador não estavam 

ali para apreciar a bela espécie masculina. o palestrante, sim, com sua oratória 

afiada, representava um espetáculo à parte.

eram idos de maio de 1948. Para ser mais preciso, dia 25. naquela época do ano, 

em qualquer localidade do distrito federal, o tempo era fresco, propício ao terno e 

gravata que o protocolo recomendava também em lugares fechados. Mesmo a tem-

peratura estando agradável, simonsen sentiu a necessidade de enxugar a testa, 

umedecida. secou a fronte, suavemente, com um lenço de seda. era o momento da 

performance. olhou firme para seus confrades e convidados e iniciou o discurso 

com a firmeza habitual.

Já do meio para o fim, a audiência seguia atenta aos movimentos do eloquente 

orador: “aí está a lição do sentimento universal e humano que a Bélgica e o Brasil 

nos oferecem! a Bélgica, pagando o seu tributo quando varrida pelas tempesta-

des internacionais...” Mas nem bem pronunciou essas palavras, seu rosto azulou, 

suas têmporas pareciam inflar e, num átimo, roberto Cochrane simonsen desabou 

apoplético sobre a mesa, com a cabeça batendo de forma tão violenta a ponto de 

ricochetear na madeira. diante dele, Paul Van Zeeland, perplexo. a violência da 

cena o tinha deixado desnorteado.

alvoroços, gritos, correria no salão da aBl. de imediato, acorreram outros aca-

dêmicos, como Pedro Calmon, antônio austregésilo e Peregrino Junior, os dois úl-

timos tentando provocar uma sangria com um pequeno canivete. em vão. Minutos 

depois, o infarto fulminante arrebataria a fecunda vida de roberto simonsen. sobre 

a mesa jazia vitimado, como se fosse por um crime, sim, um crime contra o Brasil. 

deixava a esposa rachel Cardoso e quatro filhos. e uma nação de órfãos. nenhum 

dos presentes e parentes tinha a menor ideia da influência que o pensamento do 

falecido teria para a economia brasileira no porvir. “Morreu como desejava: de pé, 

pugnando pelos supremos interesses do Brasil”, manifestaram-se seus pares, líde-

res industriais, no diário de s. Paulo do dia seguinte, que estampava na manchete 

de capa: “Perde o Brasil um dos valores mais representativos da sua vida econômi-

ca”. Perdeu-se a matéria, a função corpórea, é verdade, mas as ideias de roberto 

simonsen continuaram brigando por ele depois de morto. Continuam brigando até 

hoje. e permanecerão como agenda permanente na arena do debate nacional.

Foi, de fato, um desfecho dramático, beirando o épico, em perfeita sintonia com 

a sua vida incomum. os sinais estavam escritos nas estrelas. Mesmo nascido no 

seio de uma família tradicional de santos (sP), esteve a anos luz de se deitar em 

berço esplêndido. Mas é bom que se faça uma correção: simonsen veio ao mundo 

casualmente no rio de Janeiro, então capital do império, a 18 de fevereiro de 1889 

(ano emblemático, da Proclamação da república e da morte do Visconde de Mauá – 

um dos maiores defensores do industrialismo brasileiro no século 19 – e imediata-

mente posterior à abolição da escravatura). Como se disse anteriormente, não quis 

saber da dolce vita que a condição social lhe permitia. Muito ao contrário, abraçou 

com fé uma profusão de atividades, entre elas, as de engenheiro, industrial, ad-

ministrador, diplomata, sociólogo, historiador, economista, professor, escritor e 

político. Um espanto! o antropofágico modernista oswald de andrade escreveria, 

por ocasião da partida de simonsen, que o Brasil seria “não só o país de sobremesa 

que éramos – produzindo frutas, açúcar e café –, mas também a própria sobremesa 

dos banquetes imperialistas”.

ao falecer, além de senador, exercia as funções de presidente da Federação das 

indústrias do estado de são Paulo (Fiesp), presidente da Companhia Construtora 

de são Paulo, presidente da Cerâmica são Caetano s/a, presidente da Companhia 

Paulista de Mineração, vice-presidente da Confederação nacional da indústria 

(Cni) e vice-presidente do Conselho superior da escola livre de sociologia e Políti-

ca da Universidade de são Paulo (UsP).

era membro de diversas instituições nacionais e estrangeiras, como os institu-

tos Históricos e Geográficos de são Paulo, santos e rio de Janeiro; academia Bra-

sileira de letras; academia Paulista de letras; academia Portuguesa da História; 

instituto de engenharia de são Paulo; Clube de engenharia do rio de Janeiro; na-

tional Geographic society, de Washington; e royal Geographic society, de londres.

reza a crônica da época que roberto simonsen tomava decisões administrati-

vas alternadamente à produção de artigos e trabalhos acadêmicos. escrevia textos 

e conversava com seu interlocutor, passando de um para outro com uma ligeireza 

de causar espécie. em sua fúria intelectual, o escriba deixou uma alentada obra 

multidisciplinar, distribuída por quase três dezenas de livros.

Pesou naturalmente na sua vida o fato de ser filho do aristocrata londrino sid-
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ney Martin simonsen – que chegou ao Brasil aos 25 anos para ser gerente do Banco 

inglês – e da educadora robertina Cochrane simonsen – fundadora do lyceu Fe-

minino santista e descendente da ilustre família escocesa Cochrane, que exercia 

um forte poder na cidade. “Como a árvore plantada junto às correntezas da água, 

que dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer 

prosperará (...) no entanto, tombou a árvore boa, pois, mais do que a alta bênção da 

sua sombra fecunda, à sua terra quis dar também lenho para o calor, folhas para 

o repouso e frutos para o alimento de quantos espíritos o seu espírito se formou”, 

publicava o diário de são Paulo, ao lado de uma foto de robertina, por ocasião de 

seu falecimento, ocorrido em 28 de outubro de 1942.

seu avô materno, ignácio Wallace da Gama Cochrane, fora deputado na assem-

bleia legislativa Provincial de 1870 a 1879 e diretor de uma das maiores empresas 

exportadoras de café de santos e da Companhia Paulista de estradas de Ferro, 

além de fundador da Companhia Melhoramentos de santos, que atraiu capitais 

britânicos para organizar os serviços de bonde, água e luz do município. o avô 

exerceu forte influência sobre simonsen – no espírito empreendedor, no apreço 

à inovação, no gosto pelo cálculo e na visão técnica e cosmopolita. a respeito dele 

(primo do almirante Cochrane, que angariou prestígio com as guerras de indepen-

dência de países latino-americanos), o neto escreverá em 1939: “no início do século 

XiX, quando o café iniciou sua vitoriosa penetração no Vale do Paraíba, onde ia 

conquistar para o país o primeiro posto na produção mundial, acorreram àquelas 

regiões (...) homens de coragem, que assim se tornariam os pioneiros na abertura 

dos difíceis sertões dos ‘desertos das montanhas’ (...) Para as paragens desceram 

também os nogueira da Gama, com seus bens, os seus escravos, as suas montarias, 

abrindo fazendas de café. em uma delas, foi partejado ignácio Wallace, em Valen-

ça a 03 de outubro de 1836”.

Posteriormente, Wallace distanciou-se da cultura cafeeira, mas adentrando seg-

mentos apensos à expansão da atividade – administração, engenharia urbana e 

construção ferroviária. destacou-se, por exemplo, na elaboração legislativa liga-

da a projetos de linhas férreas, como a fixação, em 1852, da taxa de juros em 5% 

dos capitais investidos em ferrovias, visando oferecer segurança financeira aos 

aportes externos no setor, sobretudo ingleses. seu desempenho no comando de 

empreendimentos de vulto se inspirava em tendências observadas no âmbito da 

modernidade urbana europeia, sob a égide da industrialização e do capitalismo. 

a admiração de simonsen pelo avô era sem tamanho. Já como um líder industrial 

consagrado, o neto o reverenciaria em discurso, em meados da década de 1940, 

lembrando a “sua íntegra probidade profissional, claro espírito público e impecável linha 

de atuação”.

Vale dizer que a radicação de sidney Martin simonsen, pai de roberto, em 

santos, correu igualmente na esteira da vertente econômica que se tornaria mais 

auspiciosa quase meio século depois – o comércio, em contraponto às áreas de 

movimentação do sogro. seu filho, assim, desde cedo já engatinhava nas sendas 

dos negócios, sob as luzes de um processo de intensas transformações no modelo 

econômico-político-social brasileiro.

* * *

ao descender de duas linhagens da burguesia europeia – britânica e escocesa 

–, roberto simonsen desde o berço esteve em íntimo contato com uma gama de va-

lores dessemelhantes dos arraigados na sociedade agrário-escravocrata do Brasil 

colonial. ele iniciou os estudos no Colégio tarquínio da silva, em santos, cidade 

que, a partir de meados da década de 1870, havia ascendido economicamente de-

vido às atividades portuária e cafeeira – esta última em decorrência do processo 

migratório do Vale do Paraíba para o interior paulista. Pelo olhar de seu vizinho e 

companheiro nas diversões infantis Benjamim souto Maior, “era um menino alou-

rado, claro, rosado, de físico forte e saudável. era inteligente como aluno, irrequie-

to, sempre disposto a participar das aventuras do grupo, desajeitado nos esportes 

e violento nos brinquedos brutos. Como traços já característicos, era ardoroso em 

tudo que se envolvia e senhor de uma tenacidade e força de vontade que o levaram 

a conseguir tudo o que desejava”.

Mais tarde, simonsen transferiu-se para o Colégio anglo-Brasileiro de são Pau-

lo (onde figurava no quadro de honra como primeiro aluno), formando-se, aos 21 

anos incompletos, em engenharia civil pela escola Politécnica da capital paulista. 

a obtenção do diploma laureado com distinção concedia-lhe o direito a escolher 
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um cargo público. recusou, entretanto, as duas funções oferecidas. em 1909, na 

southern Brazil railway – a Ferrovia do sul do Brasil –, começaria uma vasta car-

reira nas áreas industrial e comercial. de 1911 a 1912 (ano em que fundou a Com-

panhia Frigorífica de santos), ocupou a diretoria geral da prefeitura de sua terra. 

ele próprio reconstituiria em entrevista à edição comemorativa do jornal a tri-

buna, de santos, no primeiro centenário da cidade, publicada em 26 de janeiro 

de 1939: “Comecei minha vida profissional em santos; fui chefe da Comissão de 

Melhoramentos Municipais, da prefeitura Belmiro ribeiro. Projetamos, então, o 

recalçamento das avenidas e da maior parte das ruas, por ocasião da mudança do 

tráfego de bondes da tração animal para elétrica. as ruas do centro da cidade eram 

excessivamente abauladas, e a drenagem se processava pelas sarjetas. Projetamos 

e construímos, nessa época, grande número de galerias de águas pluviais e fizemos 

reconstruir todo o calçamento com perfis apropriados, em nivelamentos conve-

nientes, de maneira a se poder recalçar a cidade e proporcionar maior utilização 

das estreitas faixas carroçáveis de que era dotada”.

no livro “Mauá e roberto simonsen”, de 1963, o economista e historiador Heitor 

Ferreira lima resgatava: “Já nessa ocasião, sua capacidade profissional começava 

a revelar-se. organizou um plano minucioso de melhoramentos da cidade, recal-

çando as ruas e alargando-as, drenando as águas pluviais, elaborando estudos so-

bre passeios e arborizações. a execução de tais obras melhorou consideravelmente 

a fisionomia e as condições da cidade praiana. o relatório apresentado consta de 

um volume de 94 páginas, além de vários desenhos. roberto simonsen mostra-se 

então um profissional dominando perfeitamente a matéria, com conhecimentos 

aprofundados, relacionado com o que de mais moderno existia sobre o assunto, 

podendo assim descer a detalhes e apresentar um trabalho tecnicamente sofisti-

cado, levando em conta, sobretudo, os limitados recursos financeiros de que dis-

punha para levar avante seus projetos. Por isso, assim finaliza a introdução do 

seu relatório: Ao terminar esta introdução, permita-nos, sr. prefeito, garantir a V.S. que 

melhor trabalho do que o nosso podia-se projetar, porém, melhor, com orçamento igual, 

duvidamos que alguém o possa fazer. em 1912, já casado com raquel Cardoso, simon-

sen publicaria “Os melhoramentos municipais de Santos”, abordando a experiência na 

reformulação urbana e sanitária do município.

 
 
 
 
 
 

raízes  
santistas

 

 

 

 

 

nem bem tinha completado 24 anos, simonsen fundou a Companhia Construto-

ra de santos, cujos projetos urbanísticos e arquitetônicos modernizaram as feições 

da cidade. a empreiteira realizou uma gama de grandes obras no município – de 

habitações particulares, loteamentos em bairros operários e de luxo, armazéns e 

estabelecimentos industriais, comerciais e culturais (como a Bolsa de Café, a Base 

de aviação naval, a associação Comercial e o teatro Municipal), pavimentação, 

recalçamento e saneamento públicos – e se constituiria no ponto de partida para a 

edificação de um império empresarial. ele abriu, também, a Companhia santista 

de Habitações econômicas, que criou o bairro modelar de Vila Belmiro e outro 

ainda mais luxuoso, perto do Hotel Parque Balneário.

“esse gênero de empresa entre nós constituía novidade, pois até então as cons-

truções residenciais eram, em sua maioria, confiadas a empreiteiros. além dis-
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so, um meio acanhado, como representava nessa época o santista, não oferecia 

condições encorajadoras para semelhante empreendimento. Contudo, a iniciativa 

foi levada avante e prosperou, transformando-se na célula mater das empresas de 

roberto simonsen. a Companhia Construtora de santos não somente reformou ca-

sas, como construiu numerosas residências, luxuosas e modestas, vilas operárias, 

armazéns, teatro, matadouro, frigoríficos, igrejas, campos de esportes, bancos e 

inúmeras outras obras de engenharia. Pelos métodos adotados em seus trabalhos, 

pela segurança nas realizações e pela lisura nos negócios, conquistou imediata-

mente renome, passando a gozar da preferência pública e particular. isso fez com 

que surgissem inimigos, acoimando-o de desfrutar de favores oficiais. Já naqueles 

idos, ser empreiteiro era alternar momentos com deus e o diabo, ser político sem 

deixar de ser empresa privada, se equilibrar entre os mais torpes e os mais dig-

nos. nessa companhia, roberto simonsen foi o primeiro a introduzir entre nós os 

métodos da organização racional do trabalho e as comissões paritárias entre em-

pregados e empregadores, para solução dos conflitos que surgissem”, reconstitui 

Heitor Ferreira lima.

no intuito de abrir mercado para as realizações da empresa guarda-chuva, fo-

ram criadas as subsidiárias Companhia santista de Habitação econômica, Com-

panhia Parque Balneário, Companhia de Calçamentos e Companhia Frigorífica de 

santos, cada qual desempenhando um papel específico na expansão econômica e 

topográfica do município. “o segredo do sucesso da Companhia Construtora de 

santos – continua o historiador – residiu, segundo se depreende da leitura dos seus 

relatórios, na sua organização. tudo era antecipadamente estudado em seus me-

nores detalhes, levando-se em consideração todos os elementos que teriam influ-

ência, nada escapando. desse modo, os imprevistos não poderiam atuar com suas 

ações nocivas. e, sendo a execução feita dentro do plano, não poderia haver sur-

presa. os elementos necessários para a execução das obras, a própria construtora 

os criara, como pedreira, carpintaria e serraria, meios de transportes, importação 

de material, contadoria bem organizada, almoxarifado, oficinas de mecânica, ser-

ralheria e funilaria.”

adepto do taylorismo, simonsen começou a aplicar os modernos métodos da 

administração científica para racionalizar o funcionamento de sua organização, o 

tripé, que consistia em produzir dentro dos custos orçados, dos prazos previstos e 

das especificações preestabelecidas, vinha gerando resultados impressionantes na 

curta e já premonitória carreira do jovem empreendedor. ele demonstrava, assim, 

que a metodologia científica de gerenciar companhias poderia se aplicar mesmo 

nas arcaicas estruturas vigentes no mercado brasileiro. “encarei nossa empresa 

como genuinamente industrial. os serviços contratados, como produtos a fabricar. 

e em substituição ao antigo processo de administrar chamado pelos americanos ‘o 

militar’ – em que, repetindo-se insensivelmente no crescimento de uma empresa 

a organização feitoral da célula inicial, patrões, contramestres e feitores se suce-

dem numa preocupação maior de mando do que da perfeita feitura dos serviços, 

e onde o regime da irresponsabilidade muitas vezes domina – procuramos evoluir 

no sentido da administração de ‘função’. nesse sistema os fatores tempo, custo, 

execução e justa paga do trabalho, determinados por métodos científicos, avultam 

como principais elementos na procura de uma alta eficiência, fim principal que 

deve almejar, avidamente, o trabalho moderno em todas as sua manifestações”, 

avaliaria posteriormente, em 1919.

simonsen prosseguiria: “a Cia. Construtora de santos criada em princípios de 

1912, representava na época uma audaciosa iniciativa de homens de boa vontade, 

que desejavam implantar naquela cidade uma organização técnica capaz de pro-

jetar, estudar e executar quaisquer construções ou serviços de engenharia sob a 

égide dos bons ensinamentos da técnica e da arquitetura. era ainda uma reação 

contra o existente predomínio absoluto dos mestres de obras, que o atraso e os 

poucos recursos do meio tinham arvorado projetistas e mentores da evolução ma-

terial da cidade.”
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o espírito inovador seguiria com a abertura, em 1916, do Centro dos Construtores 

e industriais de santos, voltado a oferecer assistência aos trabalhadores. Pela pri-

meira vez no país, instituía-se uma junta de conciliação entre empregados e patrões, 

sem o dedo oficial. roberto simonsen prestava ao país o serviço de buscar o entendi-

mento entre capital e trabalho. Pragmático, já enxergava que sem o desarmamento 

de espírito não se chegaria ao estágio de maior previsibilidade tão necessário ao 

estímulo da decisão de investimento empresarial. na alvorada da modernidade, 

já se fazia exigir um armistício entre patrões e empregados, sem o qual não seria 

possível despertar o “espírito animal” – o condicionamento em larga medida da de-

cisão de investir à confiança dos empreendedores no país –, de que em 1936 falaria 

John Maynard Keynes em “a teoria geral do emprego, do juro e da moeda”.

simonsen expunha que o trabalho não era, assim, uma função vil a que necessi-

taria submeter-se os estratos “inferiores”, mas o motor do progresso civilizatório e 

do bem-estar social. e endereçava uma enérgica chamada ao cordão dos parasitas. 

“todo homem que se preza deve ter a preocupação de dar à sociedade, no mínimo, 

o equivalente do que dela recebe. esta é a verdadeira compreensão do trabalho. os 

que consideram o trabalho um pesado encargo ignoram que ele é a condição es-

sencial da felicidade na vida: encerra em si mesmo a sua recompensa. toda a ação 

profissional deveria, portanto, ser dirigida com este duplo escopo: desobrigar-se 

em relação à coletividade dos serviços que se recebe e criar. à luz desse princípio, 

todos os elementos da atividade se ordenam facilmente em seus valores relativos, 

e o trabalho deixa de ser considerado como pesado fardo imposto à humanidade 

para seu castigo. na verdade, devemos nos convencer de que nascemos em débito 

para com a sociedade. e com essa noção, os parasitas sociais assumem para nós 

o mesmo papel, que nos tempos idos, os pagãos não lavados do pecado original 

representavam para a religião.” ele exaltava, também, a nova carreira de homem 

de negócios e a profissão de engenheiro, em pleno limiar da transição do império 

agrícola para os empreendimentos industriais, comerciais e técnicos.

em palestras para um público de jovens abastados em início de carreira, ousou 

uma percepção avançada em torno da ética e da dimensão positiva do trabalho – 

até então imerso numa cultura de aviltamento e degradação –, advertindo-os de 

forma contundente contra os institucionalizados apadrinhamentos. “ainda hoje 

assistimos aos esforços de muitos moços, para conseguirem confortáveis ‘encos-

tos’ e, inconscientes, se vangloriarem por os haverem obtidos, não se lembrando 

que assim vivem às costas do próximo! o homem de consciência deve sentir-se (...) 

devedor com a sociedade em que vive; tem que retribuir o esforço empregado por 

tanto dos seus membros em servi-lo, e contribuir de algum modo para trazer à co-

letividade algum novo fator de aperfeiçoamento. eis porque os que não trabalham 

cometem um delito social: apropriam-se do esforço alheio.”

em 1918, simonsen despontou como orador, ao saudar a visita protocolar do 

ministro da agricultura, antônio de Pádua salles, a santos. sua escolha se deveu a 

uma ocorrência fortuita. Como os grupos políticos não chegassem a um consenso, 

decidiram que a incumbência recairia sobre um nome desvinculado de comprome-

timentos partidários, representando a cultura e a sociedade locais.
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o discurso “Orientação agrícola brasileira” representou sua primeira investida 

no terreno da análise econômica – e diante de uma plateia de ouro, visto o enorme 

prestígio que significava a presença no município do comandante de uma pasta 

governamental prioritária em tempos de reinado do café. “o fomento da nossa pro-

dução exige ainda o estudo do desenvolvimento do crédito agrícola; do problema 

da mão de obra, tão complexo no momento atual pela rarefação havida no mercado 

de braços; da orientação acertada na escolha dos produtos e do instrumento agrí-

cola; do transporte a preços módicos; depende, enfim, da organização da produção 

em bases cientificamente determinadas.”

na oportunidade, suas reflexões racionais e equilibradas lhe renderam uma car-

ta do eminente cientista brasileiro luiz Pereira Barreto, em que elogiava o fato de 

constituir o pronunciamento “a primeira vez que entre nós se vê a ciência preponderan-

do superiormente em todos os pontos de vista costumeiros no seio de um banquete político”. 

e, na sequência, o convite para integrar, no ano seguinte, a importante missão co-

mercial brasileira enviada à inglaterra. “os membros da nossa missão vão à Grã-

-Bretanha não a cata de representações ou visando um incremento provisório de re-

lações comerciais, mas sim, conhecer em seus largos traços os grandes progressos 

da indústria inglesa e ficar habilitados a aconselhar quais os produtos e métodos 

possam ser aproveitados para a intensificação econômica do Brasil”, anunciou.

lá, ele conheceu muito do vasto parque industrial e travou contato com perso-

nagens da alta finança. em artigos que escreveu para o jornal times, propugnou 

a participação de capitais e tecnologias estrangeiras em prol do desenvolvimento 

econômico verde e amarelo. ao regressar, transpareceria o impacto que a viagem 

lhe causara quanto à experiência inglesa – o pragmatismo, o cálculo racional, o 

incentivo ao trabalho individual e à acumulação (a la adam smith), o culto à liber-

dade de ação. em entrevista à imprensa no rio de Janeiro, informou: “Preocupá-

vamo-nos, constantemente, em estudar todos os maquinismos e organizações que 

pudessem ser úteis ao desenvolvimento da produção brasileira, os mercados de 

consumo dos produtos brasileiros, as suas exigências, indagando diretamente dos 

interessados as críticas que faziam aos nossos produtos. Fizemos uma constante e 

grande propaganda dos interesses brasileiros. É com prazer que digo que milhares 

de industriais e pessoas gradas das principais cidades da Grã-Bretanha ficaram 

conhecendo algo sobre o Brasil e por ele demonstraram grande interesse. todos os 

jornais da localidade em que passávamos davam notícias circunstanciadas da nos-

sa missão. estudamos com especialidade os mercados de madeira, carne, algodão, 

borracha, fumo, minérios e cereais. estivemos em contato direto com os grandes 

bancos ingleses que têm interesse no Brasil, com os principais elementos do alto 

comércio das grandes cidades que atravessamos, com as autoridades inglesas que 

podem servir no comércio com o Brasil.”

ele passaria a defender a aplicação desses valores na edificação de uma identi-

dade brasileira, afinada com um ideário moderno de civilização, calcada na riqueza 

material e cultural de uma sociedade urbana que emergia. “devemos amar as coisas 

nacionais e nos esforçar para criar a alma nacionalista, confiantes em nossos valo-

res e gratos à prodigalidade do meio que nos envolve (...) a escola em que estudamos 

oferece a grande vantagem de aliar em seus programas essa crença nacionalista à 

orientação tradicionalmente prática dos ingleses. amemo-la por isso. a velha ingla-

terra não se cansa de nos oferecer os exemplos diários da noção de liberdade: é, em 

nossos tempos, a maior democracia mundial do trabalho”, discursou, em 1920, como 

paraninfo aos estudantes que estavam se formando no Ginásio anglo-Brasileiro.

em 1919, simonsen elegeu-se presidente da Cia Frigorífica e Pastoril de Barretos 

e representou o Brasil no Congresso internacional dos industriais de algodão, em 

Paris, na esteira de seu desempenho na missão à inglaterra. lá, expôs um históri-

co da produção algodoeira do país, realçando as dificuldades atravessadas naquele 

momento e a necessidade de soerguê-la, ante a demanda internacional pela matéria-

-prima na reconstrução do pós-guerra. durante a viagem, seus olhos se voltaram, 

entusiasticamente, para os avanços nas relações de classe no Velho Mundo. sim, 

havia tensão, mas também ordem e método. eis algo a transplantar para o Brasil.

Já no ano seguinte, frisava a importância da organização dos industriais em 

uma instituição forte, de modo a manter o controle sobre o estado e se precaver 

perante outros segmentos da sociedade. “Por isso, as elites dirigentes da economia 

no capitalismo contemporâneo tornaram-se, ao mesmo tempo, elites políticas: ul-

trapassar o ângulo de visão que a empresa isolada permite é um imperativo para 

garantir o êxito da própria empresa. nesse esforço as classes dominantes veem-se, 

entretanto, desafiadas pela presença de novos grupos capazes de influir no siste-
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ma de poder, criados pela própria dinâmica da produção moderna. a ação e a or-

ganização dos grupos não proprietários, através de sindicatos, associações, grupos 

de pressão, partidos etc., tornam cada vez mais necessária à ação coordenada das 

camadas proprietárias para a imposição de uma estratégia política que contraba-

lance a pressão das outras classes sociais.”

ele estava nitidamente preocupado com o impacto que poderia derivar, numa 

nova configuração de economia urbano-industrial de escala, de um confronto dire-

to entre patrões e empregados. e propunha uma saída para derruir eventuais im-

passes: “essa ordenação seria conseguida pela justa paga do verdadeiro rendimen-

to do trabalho – estabelecida de modo a premiar com equidade o esforço pessoal 

e as desigualdades fatais da produtividade de um homem para outro. teríamos 

deste modo individualizado o operário, interessando-o diretamente na produção, 

tornando-o um fator crescente de riqueza e incorporando-o na sociedade por meios 

econômicos, já que dela foi afastado por erros econômicos”. do contrário, o endu-

recimento do confronto de classes sairia do chão da fábrica para a órbita política, 

prejudicando a produção, interditando o curso da economia, geradora de lucros e 

salários, e a ordem social como um todo. nessa batida, ele irá deslizando cada vez 

mais da posição de dirigente empresarial intramuros para a condição legitimada 

de líder inconteste de uma classe.

“dediquemo-nos, pois, a uma perfeita organização de nossos serviços – onde de-

verá predominar a disciplina inteligente e consciente, onde imperem os verdadeiros 

princípios da cooperação cordial entre patrões e operários. Cuidemos de todos os 

seus aspectos – desde a execução dos serviços em todos seus detalhes, visando sem-

pre a máxima eficiência, até o exame das condições de conforto e bem-estar dos que 

trabalham, para que melhor possam produzir (...) a política da classe operária tem 

sido baseada na limitação da produção e na ilimitação de salários. ora, colocando-se 

os patrões em ponto de vista diametralmente oposto, dá-se o choque dos interesses, 

assim estabelecidos como contrários, resultando a gigantesca luta que estamos pre-

senciando no mundo industrial, e que está assumindo gravíssima feição de guerra 

de classes (...) entretanto, na realidade, esse antagonismo violento não se justifica, e 

só é explicado por procurarem as duas classes, a todo transe, resultados imediatos 

em detrimento dos verdadeiros interesses de toda a sociedade”, afirmava.

 
 
 
 
 
 

Lições  
Da Guerra

 

 

 

 

 

roberto simonsen acompanhou febrilmente os anos que antecederam o período 

da Primeira Grande Guerra, quando firmou os alicerces do seu pensamento so-

bre a planificação central da economia – mais tarde admitiria que o planejamento 

deveria ser compartilhado entre o estado e o empresariado. em um momento de 

prenunciado impacto na produção industrial e do crescimento da sua capacidade, 

firmas se fecharam e importações foram ficando rarefeitas. ao mesmo tempo, al-

guns importantes mercados se abriram, a exemplo do têxtil, maior setor da indús-

tria à época. o segmento alimentício brasileiro, o segundo da produção industrial, 

disparou, com vendas de carne e açúcar em grande quantidade. o mundo era um 

laboratório para a aprendizagem do planejamento econômico. o Brasil não fugiria 

à regra. os principais indicadores de investimento são uma prova inconteste do 

mergulho da economia nos tempos de guerra: o consumo de cimento caiu de 465 
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mil toneladas em 1913 para 51.700 toneladas em 1918; o de aço, de 559 mil para 50 

mil toneladas; e a importação de bens de capital desabou de um índice de quanti-

dade de 250 para 32. a arritmia da guerra, a história dos mercados vencedores, o 

planejamento estratégico do futuro, esses eram os temas que povoavam a jovem 

mente do empresário.

simonsen, quase no crepúsculo do conflito, pronunciou-se sobre a questão do 

planejamento, da eficiência e da organização racional da produção que os esforços 

do pós-guerra estavam impondo às nações envolvidas. “os ônus com que a grande 

guerra sobrecarregou as sociedades vão agora se fazer sentir intensamente. o pa-

gamento das colossais dívidas contraídas para despesas improdutivas trouxe, aos 

velhos países da europa e ao resto do mundo, pelo equilíbrio social oriundo dos 

entrelaçamentos da vida internacional, a necessidade imprescindível da organiza-

ção à outrance do trabalho. e a tremenda luta econômica que se vai travar só pode-

rão vencer, só poderão prosperar, as empresas bem organizadas (...). Há bastante 

tempo que me domina e preocupa esse problema da organização industrial – a 

organização científica, como a denominam os norte-americanos – que está sendo 

adotada sofregamente pelos países mais adiantados em todos os ramos de sua ati-

vidade e que visa, em síntese, a máxima econômica na produção pela realização 

da máxima eficiência (...) Para produzir, porém, não é mais bastante o trabalho 

simples, descuidado, ao deus dará! na tremenda luta econômica em que os povos 

se vão empenhar como reação inevitável da Grande Guerra, em que avultaram nos 

orçamentos das nações as despesas improdutivas, os que desejarem produzir na 

acepção econômica da palavra – têm de organizar em seus mínimos detalhes o sis-

tema de produção – seja qual for a natureza desta, visando a máxima eficiência na 

aplicação de todos os seus elementos.” e conseguia vislumbrar luz no fim do túnel: 

“Profetizo, porém, o seguinte: seja ela qual for, o que já se lucrou em nosso ativo 

e reserva, excede infinitamente a qualquer passivo que o balanço venha a acu-

sar. os recursos de que dispúnhamos foram desdobrados e postos em movimento 

em todas as direções; a nação em peso, disciplinada, despertada, pronta, acha-se 

transformada em potência viva. despimo-nos de roupagens inúteis. eis-nos a de-

senvolver a musculatura pela ginástica. estamos em pleno exercício. somos um 

povo diferente do que éramos antes.”

o ensaio, quase um manifesto, praticamente convidava o país a adotar o plane-

jamento racional e centralizado. disciplina, determinação e organização eram as 

palavras de ordem. a economia precisava das duas mãos, a invisível e a visível, em 

proporções saudáveis. e quem ditaria esse equilíbrio? as circunstâncias, dizia em 

várias oportunidades. o sufrágio universal e a democracia ainda não disputavam 

de igual para igual com o estado e as oligarquias a imposição dos regimes políticas 

e modelos econômicos.

* * *

Já nos anos que antecediam a guerra, roberto simonsen não tinha mais dúvida 

que o modelo agroexportador, baseado na cana-de-açúcar, café e cacau, condena-

ria o país a uma condição permanente de colônia supridora de bens primários. 

em relação aos defensores da tese que a commodities representavam uma moeda 

de salvação nacional, nutria profundo descaso por esses pensadores conformistas, 

considerando-os “acomodados e incapazes de enxergar as mudanças que estavam 

ocorrendo nos países centrais”. o óbvio fugia-lhes da apreensão.

Para simonsen, a indústria significava fator crucial ao equacionamento dos 

problemas brasileiros, via formação de capitais nacionais, pelo aumento do poder 

aquisitivo da população e pela crescente liberdade nas intercomunicações dos es-

tados. ela, e somente ela, teria capacidade de viabilizar a integração entre as diver-

sas regiões brasileiras. “Com o recurso do aparelhamento fiscal, dos transportes, 

ou, em outras palavras, com planejamento das diversas atividades constitutivas do 

cenário econômico, o país poderia constituir as possibilidades desejáveis para o 

desenvolvimento industrial. só por meio da indústria é que o país poderia ocupar 

um papel de relevo no cenário internacional. deste modo, a indústria era a chave 

para a superação dos obstáculos herdados do passado e artefato básico na constru-

ção de uma nação unitária”, afirma Fábio Maza em seu livro “o idealismo prático 

de roberto simonsen” (2004) – tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em História social, do departamento de História da Faculdade de Filosofia, letras 

e Ciências Humanas da Universidade de são Paulo.

em “à margem da profissão” (1932), simonsen reafirmaria sua coerência e apre-
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ço pelo cientificismo. “apaixonado pela ciência, sempre entendi que nela devería-

mos buscar soluções para os nossos casos. deixá-los à discrição das ações e reações 

das forças naturais e dos livres fatores econômicos seria ainda por muito tempo 

conduzir o país a uma servidão econômica, quase tão penosa quanto à sujeição 

política, em benefício de nações melhor aparelhadas. intervencionista, nunca o 

fui para combater leis naturais, mas sim exclusivamente com o intuito de criar 

situações em que o Brasil pudesse aproveitar em seu favor as resultantes dessas 

leis. da liberdade ampla de intercâmbio comercial resulta, pela ação natural de 

conhecidos fatores, o predomínio dos mais fortes.” em outras palavras, se larga-

dos aos impetuosos ventos do mercado, os países de menor capacidade produtiva 

seriam derrotados pelos mais eficientes. era a política intensamente subordinada 

à ciência, em prol de um modelo tecnocrático de gestão pública, com a profissão de 

engenheiro na condição de ponte entre o meio industrial e o científico.

 
 
 
 
 
 

o ChiMarrão  
Do PositivisMo

 

 

 

 

 

o economista Carlos lessa, ex-presidente do Bndes, desvela uma conexão ma-

tricial no tocante ao ideário de roberto simonsen. “ele é uma figura extremamente 

importante dentro da definição de um projeto nacional brasileiro, que tem um 

vetor no positivismo gaúcho, uma versão do positivismo ibérico, cujo vigor sempre 

me impressionou, seja na trajetória mexicana ou brasileira. aqui, ele se desenvol-

veu basicamente no rio Grande do sul, a princípio, sob a direção de republicanos 

que assumiram uma posição estruturante e antiescravagista. tanto que, quando 

houve a abolição da escravatura, o rio Grande do sul foi o estado brasileiro, depois 

do Ceará, que já a havia formalmente decretado. então, o Movimento republicano, 

pela sua vertente gaúcha, constituiu um embrião de projeto nacional, construído 

pela oposição à ideia de que o Brasil disputava com a argentina a hegemonia no 

continente.”
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o professor continua: “o que mais me impressiona no positivismo gaúcho são 

os fragmentos que vão surgindo na trajetória desses republicanos. Mas, princi-

palmente, na palavra de Getúlio Vargas, como membro do Partido republicano 

Gaúcho, que, em 1906, concluindo o curso de direito, faz um discurso revelador. 

em linhas gerais: O Brasil não deveria ser exportador de minério de ferro e importador 

de produtos acabados de ferro. Deveria, sim, utilizar o seu insumo para produzir as suas 

ferramentas. só que ele ainda não tinha a ideia da industrialização, e usa como 

exemplo pás, picaretas etc. Porém, é clara a percepção de que a transformação 

logística, utilizando a estrada de ferro e o porto interarticulados, se tornaria es-

sencial ao desenvolvimento. antes da Primeira Guerra Mundial, o positivismo gaú-

cho havia explicitado diretivas muito interessantes – o país deveria ser integrado 

industrialmente, defendido territorialmente e ter controle sobre os investimentos 

financeiros.”

Corrente filosófica/sociológica/política, surgida na França no início do século 

19 e que tem em augusto Comte seu principal representante, o positivismo influen-

ciou o pensamento de brasileiros ilustres, como o professor de matemática da es-

cola Militar do rio de Janeiro, Benjamin Constant; o mais proeminente, euclides 

da Cunha; e marechal Cândido rondon (o militarismo assimilou integralmente 

a doutrina, no sentido de que constituía a expressão mais avançada do conceito 

de nação). seus postulados inspiraram movimentos contra a monarquia e a es-

cravidão, que culminaram com a Proclamação da república, apoiada por setores 

da aristocracia, especialmente a paulista – futuro habitat de roberto simonsen. 

a própria configuração da bandeira nacional reflete a forte interferência do po-

sitivismo entre nós, ao ostentar a máxima “ordem e Progresso”, oriunda do lema 

comteano “o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim”, em sín-

tese às aspirações de uma sociedade mais justa, fraterna e progressista.

* * *

lessa abre uma chave para pontuar que os militares foram, num primeiro mo-

mento, antiescravagistas, ao perceberem, na Guerra do Paraguai, que as elites bra-

sileiras não se apresentaram entre os voluntários – muitas vezes escravos liberados 

para serem praças. “Quando alguém da elite ia à frente de combate era considerado 

um caso excepcional, extremamente valorizado. Porém, para o exército, havia uma 

coisa trágica – a desistência de defender o país. os militares saíram da Guerra com 

o sentimento de que eles, sim, representavam o Brasil. o conceito de nação amadu-

rece aí, assim como a ideia de que o escravo precisava ser liberado para integrá-la. 

isso é extremamente importante, porque está por trás da filosofia que eles pegaram 

do positivismo de que a sociedade vai evoluindo na direção de sua excelência, do 

seu progressivo aperfeiçoamento. e este aperfeiçoamento acaba criando um tipo de 

sociologia que dá origem ao princípio político de estruturação e poder.”  

* * *

o economista observa que essa ideia de nação extremamente forte que só os 

militares, ao contrário das elites, tinham à época no Brasil, impregna Vargas des-

de bastante jovem. “ele representa o positivismo gaúcho no seu desdobramento 

principal. o que mais me surpreende é que ocorreram avanços na legislação social 

do rio Grande do sul, apesar de embrionária, por não existir proletariado, que 

estava no funcionalismo público. os primeiros estatutos funcionais do Brasil fo-

ram elaborados no governo de Getúlio. Há um patrimônio de proposições que vão 

aparecer, ligadas a um componente posterior à Primeira Guerra Mundial: a ideia 

de que a Velha europa não é mais capaz de definir o progresso, que passa a ser os 

estados Unidos ou a américa do sul, o novo Mundo versus o Velho Mundo. e o 

novo Mundo dará poderes ao Movimento de antropofagia que, do ponto de vista 

cultural, configura outro ingrediente que o getulismo absorve.”

ele ressalta que o positivismo gaúcho origina a pioneira empresa estatal ferro-

viária – a Viação regional –, simbolizando uma alavanca para o progresso. e con-

sagra-se o discurso de que o país só se desenvolveria se tivesse controle sobre seus 

recursos naturais. a primeira afirmação getulista se dá, num período emergencial, 

antes da tentativa de nova Constituição, com o Código nacional de Mineração e o 

Código nacional de Águas e energia elétrica. este último, a propósito, viabilizou 

a proposta de Pandiá Calógeras – o ministro da Guerra e sócio de simonsen na 

empreitada de construção de quartéis país afora – de separação do direito ao sub-
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solo em relação ao direito ao solo. e que seria pedra fundamental para a chamada 

função social da propriedade e da política de reforma agrária estabelecida a partir 

de 1965.

“É interessante ter presente a centralidade da soberania nacional sobre os re-

cursos naturais, uma tese formulada no rio Grande do sul no sentido de que esse 

controle norteava o desenvolvimento da força produtiva. os engenheiros e os mi-

litares, os dois grupos que internalizaram a visão de Comte, ajustaram-na às con-

dições regionais ou nacionais. e esse ajuste sublinhou enormemente um conflito 

intraelite. o positivismo gaúcho era explicitamente antipaulista, ao considerar 

que aquela elite toda estava cooptada por um projeto de atraso das forças produ-

tivas. a presença paulista vem com roberto simonsen e José Maria Whitaker, as 

duas figuras de proa na ocasião. Uma das coisas que me chama atenção é o fato 

de simonsen ter amadurecido uma consciência tão profunda da necessidade de 

industrialização, tornando-se seu indutor. apesar de pertencer à elite paulista, se 

coloca absolutamente pró-positivismo gaúcho.”

 
 
 
 
 
 

o eMPreiteiro  
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naquele período, roberto simonsen aproximou-se de Pandiá Calógeras, minis-

tro da agricultura, Comércio de indústria (1914) e da Fazenda (1916) no governo 

Venceslau Brás e único civil a tornar-se ministro da Guerra na história republica-

na, durante a administração epitácio Pessoa. Geólogo e um dos pioneiros da enge-

nharia de minas, Calógeras – que conhecera simonsen ao chefiar a missão brasi-

leira na inglaterra – entregou à Companhia Construtora de santos a empreitada de 

execução de quartéis do exército em diversos pontos do país. o convite despertou 

o interesse de simonsen para a aquisição, em 1923, da quase falida Cerâmica são 

Caetano, fundada dez anos antes, transformando-a na maior fabricante de telhas, 

ladrilhos e tijolos refratários da época. nesse processo, sua companhia foi esten-

dendo o raio de atuação Brasil adentro.

“Muitos dos nossos quartéis no interior, naquele tempo, eram edifícios obsole-
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tos e imprestáveis, sendo que alguns mesmo não passavam de barracões, impró-

prios, portanto, à finalidade a que destinavam, carecendo de condições higiênicas 

e sanitárias para alojar aglomerações humanas. essas obras constituíram uma das 

maiores do gênero em nosso país, executadas por uma única empresa, dentro das 

condições mais diversas que se possa imaginar. Para se aquilatar a vastidão de 

tais realizações, basta dizer que elas se estenderam por 36 cidades e nove estados 

do Brasil, abrangendo quartéis e hospitais militares, assim distribuídos: distrito 

Federal, 3; rio de Janeiro, 1; são Paulo, 7; Goiás, 1; Mato Grosso, 7; Minas Gerais, 4; 

Paraná, 2; santa Catarina, 1; e rio Grande do sul, 23. os escritórios técnicos, para 

essas construções, prepararam e distribuíram 15.000 metros quadrados de cópias 

heliográficas de mais de 600 folhas e projetos e detalhes, exclusivamente para as 

obras dos quartéis”, registra Ferreira lima.

ele acrescenta: “o grosso das obras foi executado entre princípios de 1922 e fins 

de 1923, havendo algumas efetuadas em tempo recorde, como o quartel de Pirassu-

nunga, construído em 10 meses (...). aqui, igualmente, não faltaram os detratores 

para lançar suas acusações, procurando denegrir aquilo que não conseguiam ou 

não seriam capazes de realizar. as obras eram fiscalizadas pelos próprios oficiais 

do exército, a cuja frente se encontrava um nome acima de qualquer suspeita, 

como o do General Cândido Mariano rondon, e as contas foram sempre controla-

das e examinadas pela Contadoria do Ministério da Guerra.”

* * *

em 1931, simonsen publicaria “a construção de quartéis para o exército”, sob a 

motivação de rebater “as críticas e campanhas de demolição” contra as obras rea-

lizadas pela Companhia Construtora para os militares. Por essa megaempreitada, 

ele se sentia credenciado ao trato dos problemas brasileiros, pois vira de perto 

“considerável zona de nossa terra e a sua fronteira, desde a Bolívia até a foz do Chuí, 

em contato direto com ponderável parcela de nossa gente”. Havia se deparado com o 

extraordinário esforço que implicava o planejamento e a organização do trabalho 

em grande escala no país, uma pedreira e tanto no caminho da modernização dos 

processos econômicos.

e posteriormente registraria: “Foi construindo quartéis para o exército que tive 

a oportunidade de percorrer e conhecer parte considerável de nosso país, aproxi-

mando-me de muitas de suas atividades produtoras, mantendo trato direto com os 

homens de várias regiões e sentindo, assim, melhor as suas necessidades e seus an-

seios. devo a Calógeras, cuja memória sempre evoco com o maior respeito, a feliz 

oportunidade desse mais amplo contato com o Brasil. na série de viagens que rea-

lizei em sua companhia, das quais também participavam rondon – esse insigne e 

moderno bandeirante – algumas vezes Capistrano de abreu, além de outros vultos 

eminentes da nossa nacionalidade, cogitávamos, sempre, em nossas discussões, 

de adequadas soluções para os problemas brasileiros”. era o lord cosmopolita re-

tratando suas incursões no Brasil profundo, vendo com seus próprios olhos azuis 

que um expressivo contingente da população habitava um limbo plúmbeo, “taperas 

de chão batido, privadas de qualquer conforto que a civilização moderna pode conferir.”
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o pensamento sistematizado de simonsen em torno dos rumos nacionais ia 

ganhando cada vez mais prestígio. ele começou a defender o papel da indústria 

numa época em que isso só se encaixava em peça de ficção: a riqueza provinha, 

essencialmente, do café, e as fábricas não passavam de estabelecimentos toscos e 

pouco rentáveis – até então a atividade industrial visava apenas atender às deman-

das da agricultura de exportação.

esse desenho se explicita na carta que enviou à missão inglesa Montagu, que 

esteve aqui em fevereiro de 1924, durante o governo de artur Bernardes. o objetivo 

da caravana era checar se tínhamos estofo para arcar com as futuras cláusulas 

contratuais e avaliar a situação financeira do país, que solicitava um vultoso em-

préstimo aos banqueiros britânicos, no intuito de regularizar o déficit público que, 

naquele ano, chegara a dois terços dos gastos totais. não obstante o propósito de 

demonstrar aos potenciais credores a habilitação do Brasil para honrar seus com-

promissos internacionais, simonsen ressalvava que essa capacidade não poderia 

ser mantida caso seguíssemos apenas na condição de exportadores de café.

a título de ilustração sobre a ampla regência empresarial sob o comando de si-

monsen na década de 20, saiba-se que, nesse período, foi presidente da Companhia 

theatro Casino de santos, de 1920 a 1924; do sindicato nacional de Combustíveis 

líquidos, de 1923 a 1928; da Companhia. nacional de Borracha, de 1926 a 1927; além 

de diretor da Companhia nacional de artefatos de Cobre, de 1926 a 1929. e tornou-

-se sócio da Casa Comissária Murray simonsen Co., que no governo Washington 

luís representou os banqueiros britânicos lazard Brothers, um dos patrocinado-

res do instituto Paulista de defesa do Café. Fica o registro do potentado.

simonsen já prenunciava à época a derrocada da potência cafeeira. seus alertas 

logo se confirmariam com a vertiginosa queda nas vendas para o mercado inter-

nacional e a decorrente perda de musculatura dos fazendeiros para mover o país. 

ele, que havia pleiteado a suspensão da política governamental de queima do café, 

devido aos altos custos e o desvio de mão de obra necessária a outros fins, inten-

sificou então a luta para obter maior apoio às fábricas – o que entendia consistir 

matéria de estado, via políticas de incentivo à produção.

no documento intitulado “necessidade de estabilização cambial”, remetido à 

missão, bem como a Washington luís, então presidente do estado de são Paulo, e 

a Carlos de Campos, líder da bancada paulista na Câmara Federal, ele já propug-

nava uma política de diversificação produtiva e de substituição de importações 

para enfrentar a dependência externa. sugeria, assim, um modelo econômico-fi-

nanceiro em cima da cotonicultura, ponderando que o Brasil apresentava maiores 

vantagens competitivas para o plantio de algodão que os estados Unidos. e que, 

portanto, o país deveria optar por uma taxa de câmbio que conviesse à obtenção de 

ganhos no tocante à oportunidade representada pelo segmento algodoeiro.

nessa linha, simonsen intentava convencer os ingleses de que as divisas prove-

nientes não só da exportação de café, como de outras potenciais lavouras, serviriam 

de lastro em relação ao empréstimo. ele também se reportava a outras questões, 

além da cambial. a crise nos transportes, por exemplo, deveria ser equacionada 

via capitais externos, em especial os britânicos, no fornecimento de equipamentos 
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ferroviários. às deficiências em termos de organização e de crédito responderia 

à estabilidade do câmbio. e a falta de regularização na área importadora encon-

traria eco numa política governamental que favorecesse a compra de máquinas, 

ferro, aço, carvão e produtos medicinais e vetasse a de produtos de luxo. “do con-

trário, correremos sempre os riscos de orgias na importação em certos estados do 

Brasil, em momentos de grande abundância de recursos regionais, prejudicando 

toda a nação. essa medida em nada virá afetar a inglaterra que é, para orgulho de 

seus filhos, produtora principalmente de artigos de primeira necessidade.”

luiz Felipe Bruzzi Curi, mestre em História econômica pela Universidade de são 

Paulo, analisa: “Por um lado, simonsen pretende mostrar aos ingleses que o Brasil 

não desperdiçará divisas com importações de produtos de consumo conspícuo, de 

modo a priorizar compromissos financeiros, como o empréstimo que se desejava 

levantar em londres. Por outro, as importações deveriam ser controladas por meio 

de uma política consciente do governo, de modo a garantir o fornecimento dos in-

sumos necessários à indústria nacional em vias de se implantar – máquinas, ferro, 

aço, carvão. Mais uma vez, a solidez brasileira passa não só por uma política de 

‘economia de divisas’ para fazer frente aos compromissos externos, mas pela diver-

sificação produtiva. no caso do trecho acima, passa pelo fomento à indústria que 

se instalava, por meio de uma política deliberada de substituição de importações”.

o historiador prossegue: “seria demais dizer que roberto simonsen usa a carta 

à missão Montagu para promover a industrialização. o que se pretende frisar é 

que, dentro do contexto aludido de ruptura – ambivalente e condicionada – com 

um modelo ortodoxo de pensar a economia e de fazer política econômica, simon-

sen traz, em sua carta, elementos questionadores, associados às necessidades de 

um setor industrial em diversificação. não há dúvida de que a linguagem usada é 

a da ortodoxia dos money doctors. simonsen mostra à missão Montagu que o Brasil 

tem capacidade de pagamento para contrair um empréstimo externo. Mas, para 

tal, a economia brasileira deveria passar por certas reformulações, na direção da 

diversificação produtiva. a sugestão de que o governo deveria, conscientemente, 

discriminar importações em favor dos insumos industriais, mesmo que atrelada a 

uma ideia de estabilização, não é algo que se inclui no receituário professado pelos 

money doctors”.

É preciso que se defina com precisão quais os interesses que estavam em jogo 

em Montagu, para ter uma dimensão do papel de simonsen. o professor da facul-

dade de economia da Pontifícia Universidade Católica do rio de Janeiro, Marcelo 

Paiva abreu, apresenta a melhor descrição: “a Missão Montagu foi organizada de-

vido à relutância dos rothschild em envolver-se no lançamento de um empréstimo 

de £$ 25 milhões ao governo federal, sem informações adicionais sobre a situação 

financeira do país. a Casa rothschild, a pedido do governo brasileiro, providen-

ciou a publicação de um estranho comunicado na imprensa britânica explicando 

os motivos da visita da missão: “o governo brasileiro, desejando implementar (...) 

um plano geral de restauração financeira (...) organizou a visita ao Brasil de pes-

soas eminentes da indústria, das finanças, da economia e da literatura (britânica), 

tendo em vista que o conhecimento do país (Brasil) por eles (...) resulte em aplica-

ção mais livre do capital inglês e consequentemente prosperidade da república”. 

os termos de referência fornecidos à missão foram mais explícitos: “Com a fina-

lidade de acalmar a opinião pública no Brasil, o governo anunciará oficialmente 

que convidou uma missão (...) para elaborar um estudo confidencial das condições 

econômicas e financeiras do país, possibilitando a elaboração de um plano deta-

lhado do investimento de capitais ingleses na exploração das riquezas do país (...) 

o propósito real da missão é fornecer informações que permitam aos banqueiros 

(...) decidir se será possível colaborar com o governo brasileiro”.

* * *

na percepção de Bruzzi Curi, roberto simonsen, àquela altura do início da dé-

cada de 1920, ainda não agregava a temática da superação do atraso pela industria-

lização planejada. “o que fica claro é que, para se enquadrar na lógica ortodoxa da 

solidez financeira, o Brasil deveria adotar certas prioridades, na direção da diver-

sificação da sua pauta de exportações e do fomento à indústria. dentro dos termos 

do questionamento à ortodoxia no período entreguerras, neste caso ainda anterior 

à crise dos anos 1930, o que se tem é uma argumentação, relativa aos problemas 

brasileiros, que incorpora sugestões inovadoras, embora ainda não esteja calcada 

num sólido projeto industrialista. a construção desse projeto – e da consciência 
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nacional a respeito da industrialização – é um processo longo, que ganha força 

considerável a partir de 1930, no governo Vargas.”

Como visto, a carta à missão inglesa – que, ao fim, não vingou em razão de um 

embargo a empréstimos externos que viria de londres em meados de 1924 – ainda 

não conformaria um libelo aberto em prol da industrialização planejada e do pro-

tecionismo. Mas já pavimentava o caminho que levaria simonsen a empunhar sua 

principal bandeira na vida nacional.

* * *

Mais tarde, em 1930, simonsen afirmaria sobre o momento de derrocada do setor 

cafeeiro: “agricultores há que sonham, como remédio, oferecer em holocausto ao 

café todas as demais classes produtoras no Brasil, que se transformaria, assim, num 

vasto cafezal. supõem esses patrícios que, em troca do aumento da nossa importa-

ção, que na sua cifra atual já não podemos pagar, o mundo adquirirá o excesso de 

nosso café. (...) Fosse essa ideia exequível e teríamos apenas deslocado o problema 

no tempo, pois sem restrição da produção e com o afluxo de todos para a lavoura, 

haveria, em breve, outra superprodução e desta vez fatal, porque nada mais restaria 

ao Brasil para oferecer em troca de novos e hipotéticos mercados para o consumo 

da preciosa rubiácea”. e, no ano seguinte, radicalizaria: “o café sobre o qual tem 

repousado todo o progresso do país, já está em superprodução. (...) É numa política 

industrial fundada em bases racionais adequadas às condições de nosso meio que 

teremos que ir buscar, principalmente, a produção de bens sociais”.

ainda naquele ano, em outubro, editaria “as crises no Brasil”, alinhavando, no 

prefácio, a concomitância entre o então contexto revolucionário nacional e a Gran-

de depressão de 1929. e buscaria desmontar as acusações de que os industriais se-

riam os responsáveis pela carestia que acentuava ainda mais a pobreza e, também, 

receptores de benesses governamentais, num viés predatório do erário. “na inves-

tida a que assistimos contra as indústrias ouvimos, constantemente, referências 

ao sacrifício que fazem 40 milhões de brasileiros em beneficio de meia dúzia de 

‘felizes’ capitães de indústrias. admitindo-se, para argumentar, que o protecionis-

mo acarrete a carestia de determinados produtos, é preciso se compreender que 

esse encarecimento não representa o lucro dos industriais. esse encarecimento é 

inerente ao custo da produção em países novos e desorganizados como o nosso. É 

um estágio pelo qual todas as nações têm que passar. a diferença de preços entre 

os produtos estrangeiros e os nossos representa aumento de custo real que fica 

diluído no país e não nos bolsos dos industriais. a prova real é fornecida pelo enca-

lacramento em que se encontram estes. (...) na crise endêmica em que vivemos, no 

mal-estar em que mergulham todas as classes da nação, muitos há que procuram 

encontrar um bode expiatório para explicação das causas do mal. e infelizmente, 

as classes industriais, as que mais sofrem – porque nenhuma outra como elas pre-

cisa de organização nacional perfeita, para se manter na concorrência mundial, e 

do enriquecimento da população, para que subsista um mercado consumidor ade-

quado à sua produção – têm sido apontadas como um dos fatores desse mal-estar!”

ao tentar imunizar a própria pele, ele evidenciava os obstáculos que se inter-

punham na sua área de empresário da construção civil. restrições tecnológicas, 

embargos para importação de máquinas e equipamentos, falta de técnicos qualifi-

cados, baixo aporte de capitais e insegurança monetária e cambial dificultavam o 

planejamento racional e, em consequência, refletiam no poder de compra da mo-

eda brasileira em âmbito mundial, enfraquecendo o valor real da produção. em 

síntese, as políticas monetárias e fiscais do governo – em razão dos problemas vi-

venciados pelo segmento exportador, sobretudo o café – é que deveriam ser apon-

tadas como fatores de estrangulamento da economia, e não as práticas industriais.

em 1931, simonsen redigiria “as finanças e a indústria”, que expõe a cisão de-

finitiva com a sujeição da indústria aos interesses da atividade cafeeira-exporta-

dora. ali, já aparecia um conceito mais elaborado em torno da importância do 

planejamento e do intervencionismo do estado na economia.
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na opinião de Carlos lessa, a gênese do pensamento teórico de roberto simon-

sen remonta à obra do economista romeno e pró-nazista Mihaïl Manoïlescu (1881-

1950), de quem simonsen traduziu e lançou no Brasil “théorie du protectionnisme 

et de l’échange international” (teoria do protecionismo e da permuta internacio-

nal). repare que o livro foi publicado pelo Ciesp a toque de caixa (para as precárias 

condições da época), em 1931, logo após sua edição original (Paris, 1929). em que 

pese o claudicante acesso à literatura internacional à época – quando a intelectu-

alidade da europa oriental estava polarizada entre os alemães, de corte naciona-

lista e liderados pelo economista Georg Friedrich list (1789-1846), e russos –, esse 

dado só reforça o grande interesse de simonsen por Manoïlescu.

list (que postulava o combate ao livre-comércio e a defesa da indústria como 

indutora do progresso, do protecionismo e da intervenção estatal na economia) 

inspirou o pensador romeno e também o próprio intelectual brasileiro, como reve-

la seu escrito de 1933: “list, criando a economia nacional, mostrou como o estado 

atua na conduta econômica dos indivíduos, por intermédio de suas leis e de sua 

política externa, e salientou a interdependência entre as atividades econômicas 

desses indivíduos e os fatos sociais, morais e políticos. o conceito de vida nacional 

teve uma influência decisiva no desenvolvimento da economia política”.

lessa resgata: “a romênia representava o último pedaço do lácio, o último 

povo latino. Mas ele foi extremamente importante na ideia do desenvolvimento 

industrial. Vargas tinha um exemplar todo sublinhado, que hoje está em posse 

de um amigo meu. Quando assumiu o governo, já conhecia as teses manoïlescas 

que, de certa forma, estavam impregnando o positivismo gaúcho com a tal ideia 

de controle sobre os recursos naturais. e também, de não somente exportar maté-

rias-primas, mas processá-las, converter metal em aço. Manoïlescu dava ênfase à 

indústria nascente. os países avançados contavam com a vanguarda tecnológica. 

os de economia tardia, porém, o estado deveria proteger até se tornarem fortes a 

ponto de dispensar o incentivo, ou a indústria não se firmaria. ele formulou esse 

argumento – que só existia na fase mercantilista pré-revolução industrial com 

as manufaturas – de maneira absolutamente completa. entretanto, acabou depois 

totalmente desvalorizado, por apoiar o regime nazista”.

tudo indica que o pragmático simonsen estivesse tão fascinado pelo tema in-

dustrialização que, provavelmente, tenha sobrepujado qualquer objeção à sombra 

fascista de seu mentor. se bem que haja indícios de um rápido flerte dele com o 

também radical movimento integralista, por intermédio de contatos com o líder do 

movimento, Plínio salgado, de são Paulo.

Manoïlescu ganhou um destaque expressivo na Península ibérica e na américa 

latina, entre os anos 1939 e 1940. “tanto os seus escritos econômicos quanto os 

políticos tiveram um impacto particularmente forte no Brasil, onde suas princi-

pais obras circulavam entre industriais e estadistas, inclusive roberto simonsen, 

o mais influente porta-voz da indústria, e, possivelmente, Getúlio Vargas”, afirma 

o renomado brasilianista Joseph. l. love, da Universidade de illinois (eUa). autor 

do livro “a construção do terceiro Mundo – teorias do subdesenvolvimento na 

romênia e no Brasil” (1998), ele nos dá uma pista sobre a maneira como simonsen 
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pode ter tomado contato com a obra do romeno: “acho que foi otavio Pupo no-

gueira, ex-secretário geral da Fiesp, que indicou a importância de “théorie du pro-

tectionnisme” a ele. simonsen se manteve alheio ao meio econômico romeno, mas 

aceitou o argumento de que os países industrializados exploravam os agrícolas”.

love esclarece o motivo da escolha da romênia e do Brasil, entre os países da 

europa Centro-oriental e da américa latina, para estudo em seu livro – afinida-

des que provavelmente também tenham capturado a atenção de simonsen em seu 

interesse por Manoïlescu. “a Polônia do entreguerras, o maior dos ‘estados suces-

sores’ dos impérios austro-húngaro, russo e alemão, talvez venha a se impor como 

origem das contribuições mais importantes à teoria do desenvolvimento no pós-

-guerra. Mas os problemas e as propostas de soluções na europa Centro-oriental 

eram moeda corrente, e a romênia estava entre os países que mais contribuíram. 

o Brasil, do lado latino-americano, é o maior país da região, em área e população. 

Pode-se dizer também que era a nação latino-americana as teorias estruturalistas 

foram mais extensamente desenvolvidas na era do pós-guerra, tendo tido, mais 

que em outros países, grande impacto nas políticas governamentais. nesse ponto, 

apenas o Chile seria um forte rival. além disso, a conexão entre o estruturalismo 

romeno e a versão brasileira era mais forte que a verificada em relação ao outros 

países latino-americanos”.

* * *

a análise comparativa encontrou pontos de interseção entre as duas nações pe-

riféricas, em suas diferentes características geográficas, históricas, socioculturais 

e climáticas. “ambas eram sociedades com línguas e culturas derivadas do latim, e 

ambas tinham em comum valores e premissas derivados do direito romano – mes-

mo antes de a romênia tornar-se independente do império otomano. a semiescra-

vidão existia nas províncias romenas do império turco no século XVi, e crescentes 

exigências de corveia surgiram no século XViii. a romênia, portanto, passou pela 

experiência da ‘segunda servidão’, na expressão de Friedrich engels, mas não pela 

primeira. as relações de trabalho no Brasil, desde o século XVi, foram caracteri-

zadas pela propriedade de escravos não vinculados à gleba. sistemas de trabalho 

coercitivo, portanto, caracterizaram ambos os países a partir da mesma época e, 

neles, essa coerção entrou pelo século XiX adentro.”

ele prossegue: “no decorrer do mesmo século, a romênia, assim como o Brasil, 

alcançou sua independência política de um império patrimonial decadente. nem 

o império otomano nem o português chegaram a ser verdadeiramente absolutis-

tas. tanto o Brasil quanto a romênia organizaram seus recém-formados estados 

como monarquias constitucionais ou semiconstitucionais, altamente dependentes 

das grandes potências para a obtenção de sua soberania formal. os dois países 

passaram também a depender da tecnologia, dos influxos de capital e dos merca-

dos de exportação do ocidente, à medida que, a partir de 1875, tornavam-se mais 

plenamente integrados à economia internacional em expansão. na divisão global 

de trabalho, implícita na ideologia liberal dominante, tanto a romênia quanto o 

Brasil foram repetidamente caracterizados por seus cidadãos, no século XiX e em 

inícios do século XX, como ‘essencialmente agrícolas’, sendo que, na romênia, às 

vezes dizia-se ‘eminentemente agrícola’. no século passado, a aristocracia brasi-

leira, com titulação não hereditária – que, enquanto grupo, não possuía um status 

jurídico especial –, guardava alguma semelhança com a classe dos boieri da romê-

nia (boiardo ou nobre), e as elites proprietárias de terras, em ambos os países, con-

trolavam uma agricultura de exportação ancorada em latifúndios e em sistemas de 

trabalho compulsório – a escravidão não vinculada à gleba, no Brasil de antes de 

1888, e a exigência de corveia na maior parte da romênia, entre 1864 e 1921”.

* * *

ressalte-se que nem a romênia nem o Brasil passaram por revoluções burgue-

sas. “as reformas foram iniciadas por elites ocidentalizantes, que queriam a mo-

dernização sem a mobilização social. Para esses grupos, especialmente no século 

XiX, o liberalismo foi rapidamente adotado devido à sua ênfase na racionalização, 

na secularização e no progresso material. o liberalismo econômico, associado no 

Brasil à abolição dos monopólios coloniais e, na romênia, ao fim dos monopólios 

otomanos, era visto, no século XiX, como parte de um movimento civilizatório e 

ocidentalizante mais amplo, embora houvesse conflitos com o ocidente em relação 
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à insistência dos franceses e britânicos em assegurar direitos para os judeus e até 

mesmo para os ciganos, na romênia, e para os negros, no Brasil. em ambos os pa-

íses, embora em épocas diversas, a palpável vulnerabilidade econômica resultante 

das fortes oscilações nos preços das commodities acabou por suscitar a reação dos 

intelectuais que reivindicavam a criação de economias industriais. se a alemanha 

e a rússia foram ‘industrializados tardios’, para usar a expressão de alexander 

Gerschenkron, o Brasil e a romênia foram ‘industrializados muitíssimo tardios’, 

nas palavras de albert Hirschman. entretanto, ambos atingiram graus significati-

vos de industrialização, adiantando-se ao terceiro Mundo em geral. no século XX, 

primeiro a romênia e depois o Brasil caminharam em direção à industrialização 

como uma solução para o atraso. ambos os países fizeram alguns progressos antes 

da Primeira Guerra Mundial, mas o primeiro esforço visando forte impulso, na ro-

mênia, só viria nos últimos anos da década de 1930 e, no Brasil, na década de 1950. 

nos dois casos, o papel do estado foi enorme.”

love observa que a chegada do marxismo à romênia antes do século 20 e ao Bra-

sil, na década de 1920, numa forma pouco desenvolvida até o fim da segunda Guerra 

Mundial, resultou num debate teórico muito mais sofisticado no país balcânico que 

entre nós. “os romenos liam em alemão e russo e conheciam o debate na rússia 

entre marxistas e populistas. alguns já haviam tido contato com as obras do neopo-

pulista alexandre Chayanov, descoberto na américa latina nos anos 1960. Como se 

sabe, Manoïlescu não somente teorizou o câmbio desigual em termos econômicos 

como foi teórico do corporativismo, uma doutrina política. ocorreu um debate in-

tenso sobre suas ideias políticas na romênia, independentemente do debate sobre 

câmbio desigual.” em parte, resultante do fato de que a maioria dos oponentes de 

Manoïlescu tinha estudado na alemanha, onde se tornaram Phd. assim como ele, 

roberto simonsen e seu oponente eugênio Gudin foram autodidatas em economia.

segundo o brasilianista, a importância do pensador romeno se associa não só 

às suas teorias acerca do processo do comércio internacional e suas justificati-

vas para a industrialização, como ao fato de ter concebido uma bem articulada 

ideologia do corporativismo, na qual a economia e o governo se ordenariam em 

corporações formais supervisionadas pelo estado. este, pregavam os corporativis-

tas, estimularia a organização de grupos produtores, atuando como um vetor de 

equilíbrio, num período em que o livre mercado havia sido substituído, em grande 

medida, por oligopólios, cartéis, sindicatos poderosos e preços administrados. “a 

relação entre o corporativismo e o estruturalismo latino-americano não é simples, 

mas existe uma semelhança familiar, ao menos no que se refere a algumas varie-

dades do estruturalismo. no caso do corporativismo de Manoïlescu, parece que 

seu convincente ensaio político, que na época esteve muito em moda, ‘o século 

do corporativismo’ (1934), escrito cinco anos após seu tratado econômico ‘a teoria 

do protecionismo’, fortaleceu a influência deste último trabalho no Brasil. ambos 

eram movidos pela imperturbável postura de elitismo político e estatismo econô-

mico daquele autor. além disso, tanto no Brasil quanto na romênia prevalecia 

uma mentalidade política bastante favorável à intervenção estatal na economia e 

na sociedade. o ritmo dessa intervenção cresceu após a Primeira Guerra Mundial, 

embora já existisse anteriormente. o exemplo mais impressionante foi a valoriza-

ção, a tentativa brasileira de controlar os preços internacionais do café entre 1906 

e 1929.”

na perspectiva de hoje, Joseph love comenta: “não estou a par das mudanças 

econômicas na romênia depois da queda do comunismo, mas sei que a transição 

ao modelo capitalista lá foi muito mais lento que na Polônia. atualmente, a econo-

mia brasileira é bem mais dinâmica que a romena, com uma melhor distribuição 

de renda, enquanto a do país do leste europeu se torna mais desigual. Como pura 

especulação da minha parte, creio que simonsen, no presente, continuaria a favo-

recer a industrialização, dando preferência à adoção de técnicas novas. Por exem-

plo, acho que ficaria encantado com as experimentações da embraer relacionadas 

aos drones”, imagina o pesquisador.
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em paralelo a Mihaïl Manoïlescu, o interesse por outro economista europeu – o 

russo Wladimir Woytinsky (1885-1960), que àquela época, atuava na alemanha da 

república de Weimar, com ideias para a reconstrução europeia – demonstra que 

roberto simonsen estava imerso num circuito de discussões que não se limitava 

ao Brasil. a enlaçar os pensamentos, a busca por embasamento teórico para a pla-

nificação racional da economia, centralizada em estados capazes de contribuir na 

mitigação das deficiências do mercado, e a assimetria das condições de concorrên-

cia entre as nações periféricas e desenvolvidas.

a conectar ambos, o fato de, para além de acadêmicos, terem sido formuladores 

de políticas econômicas que questionavam os modelos dominantes, sob perspecti-

vas de mecanismos de incentivo confluentes, cada um em seu contexto histórico. 

Woytinsky, numa potência industrial em meio a uma crise sem precedentes e uma 

esquerda ortodoxa que repelia medidas de estímulo; simonsen, num país cujo vi-

gor financeiro não mais devia condicionar-se somente ao café e à estabilização do 

câmbio, mas sim à sustentação de uma política de substituição de importações e de 

diversificação produtiva para enfrentar a dependência externa.

Como já mencionamos aqui, no período entre a Primeira e a segunda Guer-

ra, a ortodoxia econômica vigente – num polo, livre-câmbio e deflação, em outro, 

marxismo – estava colocada em xeque, face à árdua missão de restaurar a ordem 

capitalista pré-colapso dos mercados acionários de 1929. Woytinsky, membro do 

Partido operário social-democrata russo e editor da revista izvetsia, integrava 

esse movimento. depois da revolução de 1917, havia se exiliado, fugindo à perse-

guição do governo bolchevique, na Geórgia, onde trabalhou como representante 

diplomático até o país ser encampado pela Urss, em 1922. Migrou, então, para a 

alemanha, da qual, com a ascensão do nazismo, em 1933, partiu para a suíça e para 

os estados Unidos.

a proposição de Woytinsky para reerguer a potência alemã, que ia de encontro 

ao marxismo predominante na social-democracia germânica e não chegou a ser 

adotada, aparece em sua autobiografia. a “política econômica ativa” ou o “algorit-

mo de turgueniev”, como o plano ficou conhecido devido à clareza cristalina das 

suas proposições, se apoiava em dois pilares – obras públicas e suporte dos preços 

via créditos bancários. o segundo tópico implicava gasto público e desequilíbrio 

orçamentário, não apenas para financiá-las, mas como canal injetor de poder de 

compra no combalido sistema econômico e de contenção da espiral deflacionária. 

“naquele momento – elucida o autor –, eu ainda não era familiarizado com os 

trabalhos iniciais de Keynes, que teriam me ajudado no desenvolvimento de meus 

argumentos. Mas, nos relatórios sobre política do ouro da seção Financeira da 

liga das nações, encontrei a resposta para o problema. Um aumento moderado no 

poder de compra ou na moeda em circulação elevaria o nível de preço ou interrom-

peria o seu declínio, encorajando a expansão da produção, sem o perigo de uma 

depreciação descontrolada da moeda. em parte sob a influência desses relatórios, 

decidi apresentar meu plano em termos de uma política internacional contra a 

crise mundial.” os relatórios das ligas das nações se calcavam então em conceitos 

ortodoxos, inspirados pelo reino Unido. a concepção de Woytinsky se associava 
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ao princípio, de resto presente na economia até hoje, de que um incremento no 

numerário circulante impacta diretamente os preços.

no artigo “roberto simonsen, Wladimir Woytinsky e o período entreguerras 

– elementos de questionamento à ortodoxia”, luiz Felipe Bruzzi Curi, mestre em 

História econômica pela Universidade de são Paulo, escreve: “o aspecto não usual 

do argumento consiste em propor que o estado adote deliberadamente esse tipo de 

política inflacionária, fazendo déficit orçamentário financiado por emissões, com 

vistas à construção de obras públicas. o estado deveria gerar inflação para com-

bater a espiral deflacionária. a ousadia da proposta fica ainda mais clara quando 

se tem em conta que se trata da alemanha, que vivera uma hiperinflação no início 

dos anos 1920. de fato, a proposta era muito ousada para ser aceita, até nos círcu-

los da esquerda. embora houvesse alguma simpatia pela ideia das obras públicas 

entre as lideranças do Partido social-democrata da alemanha (sPd), a memória da 

hiperinflação ainda era viva”.

* * *

segundo Bruzzi Curi, a primeira conexão entre simonsen e Woytinsky pode ser 

constatada no âmbito do projeto intelectual engajado e no manancial histórico que 

os dois pensadores carreavam à economia. “o fato de simonsen estar em contato 

com um autor que também estuda a evolução econômica, com vistas a superar 

certos entraves, reforça a ideia de que estava envolvido num ambiente amplo de 

formulação de ideias econômicas que passava pelo estudo da história e das especi-

ficidades da evolução e do atraso de cada economia nacional (...) roberto simonsen 

se manifesta sobre as questões europeias em texto publicado sob o título ‘as finan-

ças e a indústria’, na verdade uma conferência proferida no Mackenzie College de 

são Paulo, em 8 de abril de 1931. essa palestra já está inserida num momento mais 

maduro da produção simonseniana, em que o projeto industrialista do autor está 

mais sólido. É nesse texto de 1931, já num momento de defesa clara do projeto in-

dustrialista, que simonsen faz referência explícita a dados de W. Woytinsky, para 

reforçar a importância da revolução industrial e destacar que é a indústria o setor 

que teria levado os países ricos a se desenvolverem. De acordo com Woytinski o rendi-

mento líquido da indústria, excluindo mesmo a mineração, é mais forte que o rendimento 

líquido da agricultura na Inglaterra, Estados Unidos, Suíça, Holanda e Austrália, isto 

é, nos mais ricos países do mundo. o texto está dividido em três seções: introdução, 

a racionalização alemã e a Política industrial no Brasil.” nele, simonsen – com 

o objetivo de fazer a cabeça dos segmentos vinculados à indústria – busca com-

provar o determinante papel do estado nas bem-sucedidas experiências históricas 

das nações avançadas, nitidamente influenciado não só por Woytinsky, como por 

Manoïlescu e list.

* * *

Curi suplementa: “embora tenha algum contato com a obra de Woytinsky (uma 

possibilidade é que tenha tido acesso à edição francesa do livro de 1927), simonsen 

está discutindo a industrialização de forma mais geral e nem tanto a conjuntura 

europeia, como faz Woytinsky. isso não impede que suas propostas se aproximem 

das defendidas por Woytinsky, tanto em seu livro de 1927, quanto em seu plano 

contra a crise alemã. Como se vê, simonsen estava claramente preocupado com a 

questão alemã, o que justifica ter incluído, em sua conferência de 1931, uma seção 

sobre as questões relativas ao desenvolvimento industrial germânico”. nesse con-

texto, para o historiador, dois aspectos demonstram que simonsen e Woytinsky 

se encontravam num mesmo ambiente de discussão, ao refletirem sobre formas 

de intervenção na economia que fomentassem o desenvolvimento industrial e a 

superação de entraves: o modo de se estimular a economia alemã e a unificação 

europeia.

“o que os dois autores pretendem – assinala – é elevar a produtividade por meio 

da racionalização, da coordenação: se efetuado por cada país, isoladamente, esse 

processo não funcionaria, pois a exportação é parte da demanda e as importações 

são parte da oferta de uma economia nacional. se não houvesse um esforço con-

junto de coordenação, a garantia de que a indústria teria sua produção demandada 

ficaria enfraquecida; a ideia de uma ‘economia dirigida’, capaz de garantir uma es-

tabilidade ao capitalismo industrial, não seria possível. nesse sentido, Woytinsky 

e simonsen convergem na questão da importância de um esforço maior de coorde-
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nação para se resolver a questão alemã/europeia, que culminaria com um processo 

de unificação econômica (e política, para Woytinsky). É claro que simonsen estuda 

o caso alemão para chegar, ao final de sua conferência, à industrialização brasilei-

ra, mas essas convergências com W. Woytinsky dão mostra de que a elaboração si-

monseniana está inserida nesse ambiente de história das ideias, em que se buscam 

medidas não ortodoxas para a superação dos problemas econômicos.”

Bruzzi Curi conclui em seu artigo: “Procurou-se evidenciar a existência de um 

ambiente internacional de questionamento à ortodoxia econômica, no qual circu-

lavam ideias e informações, que os autores utilizavam na construção de suas ar-

gumentações relativas aos contextos nos quais estavam inseridos. nesse sentido, 

simonsen não está em contato com Woytinsky por acaso: trata-se de um ambiente 

de discussão econômica que apresenta certa coerência. tem presença marcante a 

ideia de que o estímulo à economia deveria necessariamente passar pela demanda, 

com o aumento do poder aquisitivo dos salários, e a concepção de que o estudo da 

evolução histórica é fundamental para que se compreenda a realidade econômica 

e se possa agir sobre ela. a partir desse estudo, colocam-se algumas questões rele-

vantes para a pesquisa sobre o pensamento econômico desse momento de ruptura 

com a ortodoxia no entreguerras. são questões relativas à dimensão ambivalente/

conjuntural desse movimento de questionamento, no qual roberto simonsen se 

insere, às articulações entre os autores que estavam lendo as obras uns dos outros 

nesse momento, às implicações de política econômica nos diversos contextos na-

cionais dessas ideias questionadoras e, por fim, à relação entre a trajetória políti-

co-institucional de roberto simonsen e a aproximação com autores que defendiam 

propostas mais ousadas no campo da política econômica”.
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a avaliação do ex-ministro do Planejamento João Paulo dos reis Velloso de que 

simonsen foi mais importante que o egrégio argentino raúl Prebisch na formação 

do pensamento econômico nacional merece uma abordagem acurada. os dois pen-

sadores, atuando em diferenciadas, mas sequenciais, gerações, visavam produzir 

teorias com potencialidade para vencer a dependência econômica dos países lati-

no-americanos em relação aos centrais e aumentar o padrão de vida da população. 

e identificavam na industrialização o meio para que nações atrasadas atingissem 

a condição de economias desenvolvidas.

no artigo “roberto simonsen e raúl Prebisch: interseções”, o sociólogo Moacir 

de Freitas Junior assinala: “em períodos diferentes, ambos perceberam e aponta-

ram a contradição histórica que o momento colocava: enquanto predominasse, no 

Brasil e na américa latina, a ordem agrário-exportadora até então estabelecida, 
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os países latinos não conseguiriam atravessar o fosso que os separava dos países 

centrais e continuariam fadados ao subdesenvolvimento”.

segundo ele, a formulação de teorias que apoiassem essa disputa pela indus-

trialização expressa um elo entre os dois. “a leitura das sínteses dos pensamen-

tos de simonsen e de Prebisch demonstra diversos pontos em comum entre suas 

obras, a começar por seu ponto fundamental: o subdesenvolvimento. romper com 

a condição de periferia era a causa pela qual se propunham a lutar os pensadores. 

e a forma de romper com a condição de subdesenvolvido era a industrialização. 

ambos defendiam a migração das bases econômicas dos países latino-americanos, 

lastreados nas exportações de matérias-primas, para a indústria, única forma, no 

entender dos dois, de avançar em direção às economias centrais. isto porque, man-

tendo-se a ordem estabelecida, os países periféricos seguiriam transferindo suas 

poucas riquezas aos países centrais, por conta da deterioração dos termos de troca, 

ao passo em que jamais receberiam o equivalente em progresso técnico, não só por-

que a transmissão do mesmo era lenta como porque o trabalho primário e manual 

não tinha o condão de gerá-lo nos níveis necessários para tanto, em um movimento 

notado por simonsen e trabalhado por Prebisch, onde somente caberia à américa 

latina o papel de periferia econômica e social”.

* * *

outro ponto de cruzamento, na análise do sociólogo, entre os dois pensadores 

se encontra na necessidade de aumento do padrão de vida da população. Freitas 

Junior anota em seu trabalho: “simonsen (1934) apontava que enquanto tivéssemos 

um povo pobre, mal remunerado e sem condições de ingressar na nova ordem so-

cial que nasceria com o advento do capitalismo industrial, jamais conseguiríamos 

o desenvolvimento. da mesma forma, Prebisch (1949) afirma em várias passagens 

do Manifesto que o objetivo de se romper com o subdesenvolvimento era elevar o 

padrão de vida da população, o que não aconteceria caso permanecesse a mesma 

ordem até então estabelecida. em relação à participação do estado na economia, 

simonsen (1973), como vimos, era um crítico da aplicação pura dos princípios libe-

rais. argumentava que em nenhum país desenvolvido tais premissas eram utiliza-

das diretamente e que o processo de industrialização destas nações contou com o 

apoio decisivo do estado. logo, os países latinos deveriam, através de seus estados, 

proteger suas economias da concorrência internacional, como forma de permitir 

que as nascentes indústrias locais ganhassem a musculatura necessária para tal 

embate, equilibrando a correlação de forças econômicas do período. ainda, o esta-

do deveria atuar no planejamento da economia, como forma de melhor aproveitar 

e distribuir os recursos disponíveis”.

ele segue: “Com iguais premissas, Prebisch (1949) desenvolveu de maneira mais 

profunda o argumento do protecionismo e do planejamento, apontando que a in-

dustrialização não se consolidaria nos países periféricos espontaneamente, pois 

as condições necessárias a tanto não se encontravam presentes. era necessário 

que o estado atuasse, guiando os investimentos das poucas riquezas disponíveis e 

limitando a entrada e saída de divisas, inclusive a compra de produtos importados, 

como forma de garantir que o excesso de mão de obra fosse direcionado para a 

indústria, alimentando o processo de substituição das importações”.

no entender de Moacir de Freitas Junior, o fato de se evidenciar uma conexão 

entre os dois pensamentos permite inferir que roberto simonsen – embora não se 

possa garantir que Prebisch tenha entrado em contato com sua obra – legou um 

substrato visível na teoria do desenvolvimento sintetizada pelo argentino e, em 

última análise, pela Cepal, a partir de 1950. Celso Furtado, por exemplo, cepalino 

de primeira grandeza, citaria o nome de simonsen nada menos que 11 vezes em seu 

principal livro, “Formação econômica do Brasil”, de 1958.

Já renato Perim Colistete, do departamento de economia da Universidade de 

são Paulo, registra em “a força das ideias: a Cepal e os industriais paulistas na 

primeira metade da década de 1950” (2006) que os empresários aprovaram o ideá-

rio prebischiano exatamente por resgatar as premissas assumidas historicamente 

pelas suas entidades de classe – e defendidas por simonsen muitos anos atrás. “de 

fato, as teses cepalinas juntaram-se às ideias de Friedrich list, Michaïl Manoïlescu 

e do próprio expoente dos industriais paulistas, roberto simonsen, ideias essas 

que haviam dado suporte à atuação dos industriais em diversas instâncias de go-

vernos e da sociedade”. e Freitas Junior conclui: “simonsen e Prebisch são, cada 

um ao seu tempo, pioneiros no debate sobre a condição comum das economias la-
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tinas e sobre as formas de romper com as amarras que, por anos, mantiveram tais 

países na periferia das economias mundiais”.

referência na interseção simonsen e Cepal, Vera alves Cepêda, cientista polí-

tica da Universidade de são Carlos (sP), analisa: “a percepção de simonsen sobre 

a américa latina estava muito próxima do que seria a ação concreta da Cepal – 

projetada com uma visão mais conservadora do que aquela em que se empenhou 

nos anos subsequentes – nos anos 1950 e 1960. a Comissão pensava o continente 

como uma espécie de unidade conceitual e territorial que só poderia construir o 

desenvolvimento de suas nações com base numa política de planejamento e prote-

ção econômica – porque o centro do pensamento cepalino se situava na oposição à 

periferia, o que está lá atrás na formulação de simonsen. a américa latina acabou 

tendo uma experiência envolvendo muito menos recursos do que os que foram 

injetados na europa. Uma massa de investimentos destinados a conter um modelo 

de expansão concorrencial em termos ideológicos era o que estava acontecendo no 

território da Guerra Fria. ao privilegiá-lo, os estados Unidos criaram uma divisão 

assimétrica, com um lugar subalterno para a américa latina. simonsen previu 

isso antes dos efeitos do Plano Marshall realmente acontecerem de fato. era a ideia 

de reprimarização da economia latino-americana”.

a forma como simonsen entendia a saída para o desenvolvimento brasileiro 

está expressa no Plano salte (instituído em 1948, ano de sua morte), que era mais 

retórico que prático, por dispor de bases de financiamento muito frágeis. “o Plano 

representou um ponto de inflexão no debate, mas bastante fragilizado em termos 

de capacidades reais para fazer as transformações projetadas. significou que o es-

tado se encontrava em etapa liberal democrática, em substituição ao modelo forte 

e centralizado de Vargas. Uma vitória ideológica que explicitava que o estado e 

suas elites haviam aceitado a tese do planejamento”, conclui Cepêda.

à guisa de contextualização, outro economista russo, alexander Gerschenkron 

(1904-1978) – que teve seu clássico “o atraso econômico em perspectiva histórica 

e outros ensaios” finalmente lançado em 2015 no Brasil – também fez a defesa do 

papel do estado para a industrialização. ele foi mais um entre seus pares que, com 

a revolução Bolchevique de 1917, fugiu do país natal, primeiramente para a Áustria 

e, depois, na ascensão do nazismo, para os estados Unidos, em 1934. seguiu carrei-

ra acadêmica em Harvard e, em Washington, apoiou o new deal, colaborando com 

estudos para o Plano Marshall.

o livro aborda a industrialização europeia no século 19, em especial, na rússia e 

alemanha. e traz relatos de casos em que a intervenção estatal, queimando etapas 

no processo, acelerou drasticamente a industrialização em nações atrasadas. na 

terra do autor, por exemplo, ainda na década de 1880, foram adotadas medidas 

protecionistas como subsídios, créditos, encomendas preferenciais a produtores 

nacionais e garantias de lucro a novas empresas, além de reforma tributária. as-

sim, “o governo conseguiu manter até o fim do século uma taxa de crescimento 

elevado e ascendente”, anota Gerschenkron.

Já no caso germânico, o sistema financeiro também desempenhou uma função pre-

ponderante no fortalecimento e na cartelização industrial. “as fusões – explica o eco-

nomista – mantiveram os bancos em posição de controle de empresas rivais. os bancos 

se recusavam a tolerar lutas fratricidas entre seus afiliados. Percebiam rapidamente 

as oportunidades lucrativas da cartelização e da fusão de empresas industriais.”

diferentes modelos de ingerência estatal na criação e na direção de empresas 

são retratadas por Gerschenkron no ensaio “a tipologia do desenvolvimento in-

dustrial como instrumento de análise”, enfocando políticas de formação de am-

biências propícias à manufatura, por meio de investimentos em infraestrutura, 

adoção de marcos regulatórios e elaboração de arcabouços jurídicos. “seria impos-

sível escrever a história industrial posterior do continente sem depositar a devida 

ênfase no papel do estado”, registrou.

Para Gerschenkron, quanto maior o retardo, maior a necessidade de intercessão 

do governo. ele foi um crítico da teoria do desenvolvimento por etapas uniformes 

e do “espírito empreendedor” como motor para o crescimento. “a arrancada da in-

dustrialização na década de 1890 foi fruto da ação do estado russo, que se mostrou 

impermeável à visão negativa sobre os empresários, muito difundida na sociedade 

da época”. embora reconhecesse avanços no modelo econômico soviético, comba-

tia o marxismo, atribuindo o êxito da revolução à morosidade na emancipação dos 

camponeses e na adoção de políticas de industrialização.
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simonsen trafegou da sociologia – como área fundamental na produção do co-

nhecimento voltado à percepção da civilização “machinica” –, até a antropologia e a 

ciência política. Com tamanha circulação entre homens e ideias e com as lições de 

augusto Conte buzinando nos neurônios, tornou-se verdadeira obsessão a criação 

de uma nova elite dirigente para ditar os rumos do país.

no universo de intelectuais que, a exemplo de roberto simonsen, estavam pen-

sando mais profundamente o Brasil entre as décadas de 1910 e 1920, sobressaíam-

-se tristão de athayde, ronald de Carvalho, Gilberto amado, Carneiro leão, Celso 

Vieira, Pontes de Miranda, nuno Pinheiro, oliveira Viana, Jonatas serrano, tas-

so silveira, José antônio nogueira e Vicente licínio Cardoso. eram autores, na 

descrição de simonsen, “da geração que nasceu com a república, pouco antes ou 

pouco depois; não viram o imperador, não conheceram os escravos; não herdaram 

títulos, nem cargos, nem comissões. Conquistaram posições e tomaram atitudes 

por seus próprios esforços. são, pois, republicanos e democratas, na verdadeira 

acepção do termo: fizeram viver, em suma, as suas próprias ideias”.

Por “próprias ideias” deve-se captar que, se enxergavam a necessidade de com-

bater a importação de “modismos”, o mero “transplante” de modelos alienígenas 

sem considerar as particularidades de cada região no contexto mundial, aqueles 

pensadores precisavam formular alternativas na linha de construção da identida-

de nacional que preconizavam – fosse pelo viés tradicionalista ou modernizante. 

entendiam que, a reboque das transformações no plano internacional, experimen-

tava também o Brasil um momento de rupturas e profundas mudanças políticas, 

econômicas e socioculturais. e que caberia a eles, no ambiente da intelectualidade, 

produzir diagnósticos e receituários para enfrentar os desafios impostos pela crise.

a ideia, na realidade, não era nova. o poeta e jornalista olavo Bilac, por exem-

plo, já em 1915, preconizava o conceito de uma elite disciplinada, que modificaria o 

Brasil em consonância com seus próprios modelos, em nada assemelhados aos da 

classe agrária. Mas foi em 1933 que – junto à Comunhão Paulista, grupo que agluti-

nava influentes liberais articulados com a família Mesquita, proprietária do jornal 

o estado de s. Paulo –, simonsen ajudou a fundar a escola livre de sociologia e 

Política de são Paulo  (elsP), pioneira no gênero no país, onde lecionaria Histó-

ria econômica do Brasil. no discurso inaugural “rumo à verdade”, patenteou sua 

vontade de que as ciências sociais atingissem o mesmo patamar de objetividade 

das ciências naturais. “Falta em nosso aparelhamento de estudos superiores, além 

de organizações universitárias sólidas, um centro de cultura político-social apto a 

inspirar interesse pelo bem coletivo, a estabelecer a ligação do homem com o meio, 

a incentivar pesquisas sobre as condições de existência e os problemas vitais de 

nossas populações, a formar personalidades capazes de colaborar, eficaz e cons-

cientemente, na direção da vida social.”

Como paraninfo da primeira turma de bacharéis da elsP, ele declarou: “regis-

trando a tendência inelutável da época, para uma crescente interferência do estado 

nas atividades privadas, os negócios públicos tornam-se cada vez mais complexos 

e exigem dos administradores conhecimentos cada vez mais extensos. (...) a nossa 

escola visa, principalmente, a preparar especialistas que estejam detalhadamente 
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a par dos problemas sociais e econômico-políticos da administração em geral e 

da administração pública em particular. (...) a formação das elites deve constituir 

uma das preocupações primaciais das sociedades modernas. Qualquer instituição 

social, qualquer escola doutrinária que aspire a ser adotada, qualquer associação 

industrial ou comercial para colimar seus objetivos, todas necessitam e exigem, 

cada vez mais, elementos de elite na sua direção. Possuindo escolas superiores de 

incontestável valor, são Paulo precisa agora formar as suas elites, educadas nas ci-

ências sociais e no conhecimento das verdadeiras condições em que evolui a nossa 

sociedade, como meio de mais facilmente se aparelhar à conveniente escolha de 

seus homens de governo”.

* * *

no mesmo pronunciamento na elsP, simonsen faria uma calorosa defesa das 

atividades industriais e dos homens de negócios, rebatendo as acusações de con-

formarem uma plutocracia gananciosa, atrás da riqueza fácil – em contraposição 

à dinâmica mais lenta da economia rural, identificada com as nossas raízes his-

tóricas. e imantando-os em almas nobres, comprometidas com aspectos sociais e 

éticos: “indivíduos que eram considerados como dominados pela avidez do ganho 

souberam impor-se à admiração geral pelo seu ânimo de sacrifício e dedicação 

pela causa pública. Poderia ter isso acontecido se da carreira que abraçaram não 

lhes adviessem ideias e propósitos elevados? Qual é esse espírito, essa força viva 

que operou milagres e que orienta a ação dos bem intencionados na vida de negó-

cios? Qual é, em suma, a ‘alma dos negócios’? (...) a alma da ciência dos negócios, 

encarados sob um ponto de vista superior, foi definida como sendo ‘a prestação de 

serviços à sociedade’ (...) empregando a verdade e promovendo o desenvolvimento 

do sentimento de responsabilidade individual”.

a catequese higienizante da imagem da indústria tocou até a sensibilidade do 

poeta Menotti del Picchia, presente à solenidade: “Contra a minha expectativa, 

ouvi com prazer, com patriótico prazer, o seu belo trabalho (...) Uma bela página 

de energia moral, de bom senso prático, de orientação idealisticamente utilitária.

(...) é preciso que se digam essas coisas à mocidade, que se lhe incutam energias, que se lhe 

mostrem o caminho do trabalho, da luta profissional sob um sereno ponto de vista.

(...) com o patriótico ardor de quem prega a religião do trabalho que o dr. simon-

sen falou à mocidade. e por isso, foi com surpresa que, no fim do discurso, me vi a 

bater palmas”.

* * *

em sua tese sobre o industrial, a cientista política Vera alves Cepêda, da Uni-

versidade de são Carlos, faz um contraponto: “a função da elite é tão importante 

para simonsen, porque ela é condição da própria civilização: A história universal 

encerra exemplos de grandes civilizações construídas sem base na instrução popular. Mas 

não há exemplo de civilização alguma que não tivesse por alicerce elites intelectuais sábias 

e poderosamente constituídas. e, neste contexto, a formação dos grupos dirigentes 

permaneceria como centro da problemática e das ações simonseanas. Mas a elite 

de que fala simonsen e seus contemporâneos não é aquele grupo de bacharéis es-

pecialistas na reprodução de ‘modelos’ estranhos ao nosso meio, de políticos edu-

cados no reducionismo partidário da primeira república, que, no geral, funciona-

vam como extensões lineares da conversão do poder econômico em poder político. 

o problema era exatamente preparar uma nova elite dirigente afinada com outro 

tipo de saber e outra finalidade – a construção da nação brasileira a partir de sua 

história e seus problemas singulares. a crítica de simonsen (como a de Gilberto 

amado, oliveira Viana, azevedo amaral, alberto torres, entre inúmeros outros) 

contestava os mecanismos de gestão do estado na Primeira república. e embora 

simonsen tivesse sido educado nessa tradição (incluindo ter-se a ela adequado no 

exercício pragmático de sua liderança) os seus trabalhos demonstravam a recusa 

ao modelo e uma tentativa de mudança que passava por formar uma nova menta-

lidade (primeiro, o ‘homem de negócios’, e depois o intelectual e o administrador 

preparado para agir sobre as especificidades da sociedade brasileira a partir de 

uma perspectiva racional/modernizante)”.
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no final dos anos 20, estava latente em são Paulo a disposição dos grandes em-

presários industriais de constituírem seus núcleos de organização social e política 

para além dos partidos. a disputa entre as oligarquias agroexportadora e o moderno 

empresariado industrial já tinha transbordado dos salões vetustos onde se debatiam, 

sob o tacão do governo, os acordos econômicos. Mesmo a aliança com o comércio já 

se encontrava ultrapassada. na época, os industriais se reuniam na associação Co-

mercial de são Paulo, e seus pleitos ficavam relegados a um segundo plano. Pois era a 

hora de mudar. tinham ideias próprias, bastante distintas, e já estavam muito gran-

des para dividir o mesmo casarão, onde as energias transformadoras se misturavam 

às camas espessas de poeira que cobriam intocadas os pesados móveis do salão.

em 28 de março de 1928, aliado a outros dois gigantes do setor, os empresários 

José ermírio de Moraes e Francisco Matarazzo, roberto simonsen bradou o grito 

de independência da corporação dos industriais, criando o Centro das indústrias 

do estado de são Paulo (Ciesp). a nova representação político-institucional signi-

ficaria um salto de qualidade crucial para a industrialização do país. e um marco 

em sua saga de protecionismo ao setor e de clara distinção de perfil corporativo. o 

Ciesp se instalou num cenário em que as enormes dificuldades de importação pro-

vocadas pela Primeira Guerra geraram condições propícias à expansão do merca-

do doméstico, catapultando o número de indústrias no estado de 314, em 1907, para 

4.458 em 1920. essa transformação, portanto, necessitava se fazer acompanhar por 

mudanças também quanto aos arraigados métodos e modelos da época.

a oficialização da entidade ocorreu em uma reunião na então sede do Clube 

Comercial, na rua são Bento, 47. os fundadores nomearam uma diretoria provi-

sória, liderada por Jorge street, enquanto providenciavam a redação dos estatutos 

e a escolha da primeira diretoria permanente – que seria presidida por Matara-

zzo, então o maior industrial do país, e seu vice, simonsen, de 39 anos. os demais 

cargos couberam a José ermírio de Moraes, Horácio lafer, Jorge street e antônio 

devisate. a solenidade de posse, a 1º de junho, foi capitaneada pelo governador de 

são Paulo, Júlio Prestes.

na cerimônia, simonsen defendeu veementemente seus pares das acusações 

de monopólio. “o único monopólio que nós industriais possuímos é o do nosso 

trabalho, do nosso esforço e das nossas iniciativas”, bradou. depois se veria que 

não era bem assim. o conceito de monopólio poderia ser bem mais elástico do que 

imaginava toda a vã filosofia. seu discurso ia caminhando para tornar-se uma epo-

peia. avançava nas palavras com cada vez mais veemência: “Querer negar que a 

consolidação e o desenvolvimento do parque industrial brasileiro concorrem para 

o aumento da riqueza, prestígio, poder e formação da nossa própria raça, é des-

conhecer os mais comezinhos princípios da política econômica e social. a grande 

indústria, por toda a parte do mundo em que se instala, traz como corolário o au-

mento dos salários, o barateamento relativo do produto, o enriquecimento social e 

o aumento da capacidade do consumo (...) o parque industrial brasileiro só pode, 

portanto concorrer para o enriquecimento do Brasil”. Para ele, “os brasileiros que 

combatem a implantação e a disseminação das indústrias no país fazem, conscien-

te ou inconscientemente, obra a favor das nações estrangeiras, interessadas na 
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conquista dos nossos mercados, trabalhando para que retrogrademos à posição de 

colônia dos produtores estrangeiros”.

o tom dramático se amplificava: “a indústria brasileira nasceu das necessi-

dades locais, cresceu e evoluiu entre as maiores dificuldades e, apesar disso, já 

tem em seu ativo assinalados serviços à nação. É no entanto doloroso constatar 

que amiúde é ela maltratada e agredida pelos iconoclastas de todos os tempos, 

que procuram numa ânsia devastadora rebaixar, no campo mesquinho de suas 

lucubrações, todas as realizações, por mais profícuas ou fecundas que sejam”. nes-

se diapasão, simonsen buscava demonstrar que, ao emergir de demandas locais, 

a indústria estaria mais intimamente conectada à economia nacional que o setor 

agrário, fincado numa procura externa. e que, na contramão de outras áreas, não 

contou com políticas de proteção do estado – mesmo assim, continuava a crescer. 

não se estava falando, portanto, de um modismo artificialmente importado, se-

gundo acusavam seus contendores.

“Que alegam os que combatem o desenvolvimento e consolidação do parque 

industrial brasileiro? a) que a indústria brasileira é em grande parte artificial, pois 

importa grande porção de matéria-prima do estrangeiro; b) que não contribui para 

o enriquecimento do Brasil; c) que, vivendo sob tarifas protecionistas, produz caro, 

encarecendo sobremodo a vida da população; d) que atraindo braços à cidade per-

turba a mão do trabalho agrícola; e) que constitui um monopólio em favor de meia 

dúzia de brasileiros, em detrimento de milhões de habitantes do país (...) aos que 

procuram sinceramente determinar as razões do encarecimento da vida no Brasil, 

aconselharia que estudassem serenamente o problema e chegariam à conclusão de 

que no Brasil não existe vida cara, mas sim ganho insuficiente, porque o índice de 

produção é baixo em relação à população e extensão do nosso território.”

o pronunciamento seria publicado na íntegra sob o título de “orientação in-

dustrial brasileira”. “Querer negar que a consolidação e o desenvolvimento do par-

que industrial brasileiro concorrem para o aumento da riqueza, prestígio, poder 

e formação da nossa própria raça, é desconhecer os mais comezinhos princípios 

da política econômica e social. a grande indústria, por toda a parte do mundo em 

que se instala, traz como corolário o aumento dos salários, o barateamento rela-

tivo do produto, o enriquecimento social e o aumento da capacidade do consumo. 

traz ainda mais, como consequência, a intensificação das relações comerciais, das 

indústrias de transporte e a marcha vitoriosa da civilização. o parque industrial 

brasileiro só pode portanto concorrer para o enriquecimento do Brasil (...) a inde-

pendência política de uma nação só é efetiva em todos os seus aspectos se ela se 

baseia numa situação econômica forte, numa independência econômica relativa, 

sem a qual não existe de fato a independência política. nas nações econômica e 

financeiramente fracas, o produtor nacional entrega os seus produtos, na permu-

ta internacional, por valor inferior ao verdadeiro, em benefício de nações melhor 

organizadas”.

e, concluindo: “se é certo que a estrutura econômica do Brasil deve repousar na 

cultura da terra, não é menos certo que no estágio atual da civilização, a indepen-

dência econômica de uma grande nação, seu prestígio e sua atuação política como 

povo independente no concerto das nações só podem ser tomadas na consideração 

devida, possuindo este país um parque industrial eficiente, na altura do seu de-

senvolvimento agrícola (...) em toda parte as indústrias são consideradas padrão 

de adiantamento de um povo. os núcleos devotados a pesquisas industriais são 

verdadeiros centros de elaboração mental, centro de permutas de ideias, centros 

de irradiação de inteligência e de progresso. as indústrias são grande cooperado-

ras na formação das elites. Basta mencionar que as invenções, fruto de estudos, 

esforços e sacrifícios de toda sorte, em cujo holocausto se têm sacrificado muitos 

milhares de vidas humanas, as invenções, dizia eu, constituem o princípio vital das 

grandes indústrias”.

* * *

Com o Ciesp, a indústria paulista passa a lutar por seus interesses de modo 

autônomo. seus desafios inaugurais recaíram em cima da criação de um serviço 

de informações sobre preços de mercado no mundo e de um centro de estatísticas; 

montagem de biblioteca especializada; abertura de um centro de exposições; insta-

lação de um laboratório de análise de materiais; e desenvolvimento de um sistema 

de normas para a produção. Uma combinação incomum à época. a novidade esta-

va no objetivo de converter a classe industrial em formadora de opinião.
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Mas já no ano seguinte, a crise de 1929 atravancaria o propósito dos pioneiros 

da indústria no sentido de conquistarem espaço gradativamente, como vinha ocor-

rendo com a indústria em todo o período da república Velha. a crise desmoronava 

o sistema que dava sustentáculo a esse intuito. Veio o golpe de 1930 e, a 1º de no-

vembro, Vargas era empossado como chefe de governo, adotando a metodologia 

de transformar o estado em agente sindicalizador, tanto de empresários quanto de 

operários. no ano posterior, a partir do decreto que instituiu um modelo sindical 

calcado em associações de classe, federações estaduais e confederações, o Ciesp 

passou a designar-se Federação das indústrias do estado de são Paulo (Fiesp), com 

a função de formar a Confederação nacional da indústria e do Comércio e coor-

denar um tribunal de conciliação e arbitramento, a fim de dirimir questões entre 

patrões e empregados.

em 1942, as lideranças industriais conseguiram reativar o Ciesp, adaptando as 

prioridades originais de 1928, sob a presidência de Horácio lafer. naquela déca-

da, tanto a entidade quanto a Fiesp mantinham diretorias próprias: a última se 

concentrava nas questões institucionais e na mobilização industrial, ao passo que 

o Ciesp elaborava estudos econômicos e legislativos necessários à conversão dos 

planos em realidade. sua descentralização tem início em 1949, ano posterior à mor-

te de simonsen, com a criação das regionais, visando à ampliação e diversificação 

das atividades.

* * *

à exceção do ensaio em que analisava a economia brasileira durante sua posse 

no Ciesp, foram esparsos, na década de 1920, os escritos de simonsen, a maioria 

discursos para eventos específicos, posteriormente congregados em “à margem 

da profissão”, de 1932. nesse ano, ele ainda escreveria: “tratei de encarar sob um 

ponto de vista nacional os problemas econômicos que interessavam ao país. apai-

xonado pela ciência, sempre entendi que nela deveríamos buscar as soluções para 

os nossos casos. deixá-los à descrição das ações e reações das forças naturais e 

dos livres fatores econômicos seria ainda por muito tempo conduzir o país a uma 

servidão econômica, quase tão penosa quanto a sujeição política, em benefício de 

nações melhor aparelhadas. intervencionista, nunca o fui para combater as leis 

naturais, mas sim exclusivamente com o intuito de criar situações em que o Brasil 

pudesse aproveitar em seu favor as resultantes dessas leis. da liberdade ampla no 

intercâmbio comercial resulta (...) o predomínio do mais forte”.

* * *

Pelo exposto, vemos a singularidade e a influência pioneira de roberto simon-

sen – como empresário, líder patronal, homem público, formulador de projetos 

para a área governamental, criador de entidades civis e sindicais, participante 

ativo de congressos e conselhos técnicos (modelo de gestão corporativa adotado 

por Getúlio a partir de 1934), intelectual e ator discursivo – na transição do nosso 

modelo agrário-exportador para a era industrial. esta, constituindo a fonte nucle-

ar do projeto de desenvolvimento capitalista e de modernização do Brasil, a partir 

da construção ideológica de uma burguesia nacional autônoma em uma economia 

tardia, useira e vezeira em se apropriar do aparelho de estado como extensão do 

domínio da oligarquia rural. os latifúndios interioranos exerciam, a seu bel pra-

zer, um controle remoto acirrado sobre as cidades, tornando-as uma espécie de 

quintal avançado das casas senhoriais.

Vera alves Cepêda constata em sua tese “roberto simonsen e a formação da 

ideologia industrial no Brasil – limites e impasses” (2004): “o embate progressivo 

de simonsen ao longo de quatro décadas na defesa da industrialização iria forçar o 

seu amadurecimento conceitual decorrendo no fortalecimento de uma consciência 

de classe. Foi no movimento de dar respostas teóricas e práticas aos problemas que 

se sucediam que a identidade burguesa (ponto inicial de suas teses) vai sendo refei-

ta, redimensionada, requalificada e paulatinamente ainda mais fragmentada. as-

sim, em quarenta anos de trabalho encontramos no pensamento simonseano uma 

progressiva diferenciação ideológica: conscientização enquanto classe (interesses 

burgueses), consciência de fração de classe (interesses industriais) e amadureci-

mento de uma alternativa ideológica particular de desenvolvimento (modelo na-

cionalista), e uma mudança de posicionamento teórico no campo do pensamento 

econômico em função dos limites que a teoria liberal (ponto de partida da formação 
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intelectual de simonsen) demonstrava para assegurar a defesa e implantação de 

um projeto industrial no país. a inadequação dos postulados liberais às perspecti-

vas do desafio da industrialização tal qual percebido por simonsen (no cenário das 

economias atrasadas), levaram-no a aproximação com a teoria do sistema de eco-

nomia nacional do economista alemão Friedrich list e ao método do planejamento 

da economia, com forte presença estatal (origem da economia política moderna). 

do ponto de partida teórico até a chegada aos anos 40, simonsen percorreria um 

caminho de mudanças intelectuais para manter intacto o ideal que perseguia – a 

ideia de progresso nacional”.

ela complementa: “Quando simonsen morre, de forma trágica em meio a um 

dos vários discursos que proferiu na vida, já se vislumbrava uma outra dinâmica 

em marcha no Brasil. Parte do país (em especial a região sudeste) vivia um surto de 

industrialização e urbanização. outras regiões também cresciam economicamente 

vinculadas a novas culturas e a produção para o mercado interno. Politicamen-

te o país passava pela terceira fase da república e orientava-se por uma quarta 

Constituição (de moldes abertamente liberais), com um estado organizado em um 

poder central e com um quadro muito distante do poderoso regionalismo político 

que marcara a sociedade brasileira até a revolução de 1930. na estrutura social, 

a novidade da primeira metade do século foi o advento das novas classes sociais 

e dos conflitos modernos de uma economia fundada nas relações assalariadas. o 

impacto das tensões entre capital e trabalho não permitia mais a resolução locali-

zada e personalista dos conflitos. tornara-se necessário agora o estabelecimento 

de controles institucionais, separando a dimensão privada e a regulação pública – 

o que reforçava a centralização e o poder estatal. a construção de uma novel forma 

de controle social pautava-se pela legislação (ao contrário do anterior poderio dos 

senhores rurais), pela cooptação e participação controlada nos espaços políticos, e 

pela eficácia de um novo discurso hegemônico. Com a expansão e modernização da 

estrutura educacional (embora ainda fortemente elitista), simonsen viu brotarem 

profissões, escolas, correntes de pensamento e a imperativa influência da tecnolo-

gia no perfil e nas exigências de qualificação da massa trabalhadora (em especial 

aquela ligada às necessidades do segmento industrial)”.

* * *

em 1935, roberto simonsen assumiu a presidência da Confederação industrial 

do Brasil (CiB), mais tarde Confederação nacional da indústria (Cni). nesta, criou 

o departamento econômico, chamando especialistas da área para estudar os da-

dos industriais, avaliar o impacto das políticas governamentais sobre o setor e, 

principalmente, formular as diretrizes para o planejamento de um projeto nacio-

nal-desenvolvimentista a partir da Cni. na montagem do departamento, foi asses-

sorado por rômulo de almeida, que em 1944 redigirá, pelo Ministério do trabalho, 

indústria e Comércio, parecer favorável ao relatório de seu mentor intelectual pro-

pondo o planejamento estatal no país. ao lado dos outros “boêmios cívicos” Jesus 

soares e ignácio rangel – conforme a denominação de Getúlio Vargas – rômulo 

também comporá a equipe econômica do segundo governo Vargas.

até sua morte, simonsen articulou, comandou e conspirou nas entidades cor-

porativas da indústria. devido à poderosa influência do seu lobby, pode se afirmar 

que, em não raras vezes, elas constituíam um braço não legislado do governo. si-

monsen sempre alternou os cargos de presidência com o de conselheiro. em 1937, o 

líder empresarial estava no comando da Fiesp. nesse mesmo ano, ocorreu a trans-

mutação. simonsen e a entidade viraram uma coisa só. a Fiesp passou a abrigar o 

instituto roberto simonsen – um centro de debates das questões industriais bra-

sileiras.



76

ROBERTO SIMONSEN PRELÚDIO À INDÚSTRIA

77

ROBERTO SIMONSEN PRELÚDIO À INDÚSTRIA

 
 
 
 
 
 

quanDo GeGê  
era o iniMiGo

 

 

 

 

 

nas eleições presidenciais de 1930, simonsen apoiou, com a diretoria do Ciesp, 

o candidato da situação, Júlio Prestes (PrP). apadrinhado por Washington luiz, 

Prestes denotava a preservação do poder da oligarquia paulista. a política de es-

tabilização cambial praticada pelo então presidente interessava aos empresários, 

quer pela proteção que oferecia ao café, quer por permitir o planejamento e a ra-

cionalização dos custos de produção industrial. o candidato oponente, Getúlio 

Vargas, defendia o voto secreto, reformas sociais e independência do Judiciário. 

Conquistou a adesão do Partido democrático Paulista (PdP) e de grande parcela 

das oposições estaduais.

Mas, vitorioso nas urnas, Prestes não tomaria posse, em razão do movimento 

armado, à frente os estados de Minas Gerais, rio Grande do sul e Paraíba, que 

culminaria no golpe que depôs Washington luiz, em 24 de outubro, encerrando a 

república Velha. Vargas assume, então, um governo provisório. e, nesse redemoi-

nho, prende simonsen, cuja fidelidade a seus pares entrou na conta de conspiração 

contra a revolução de 1930. Pesava sobre o empresário a acusação de má gestão e 

desvio de verbas públicas no caso do grandioso projeto de construção de quartéis 

espalhados pelo país.

a tribuna de santos descreveria o imbróglio: “às 23h30 horas, foi, de surpresa, 

preso com seu irmão, a mandado do interventor João alberto, e recolhido a um 

compartimento sem conforto e em precárias condições de higiene, de menos de 

50 metros quadrados, no Palácio das indústrias, onde já se encontravam 14 outros 

detidos, incomunicáveis. inúteis foram seus protestos e inúteis os bilhetes que da 

prisão mandara ao então governador, delegado do governo provisório da repúbli-

ca. Jamais se positivaram, mesmo, os motivos da sua detenção, do que tivera aviso 

antes por vários bilhetes anônimos que recebera e aos quais não dera a menor im-

portância, por não haver cometido delito algum e ter a consciência perfeitamente 

tranquila. no depoimento que então prestou perante as autoridades, dias após sua 

prisão, requereu que fizesse parte integrante do mesmo documento uma declara-

ção extensa, que era uma exposição completa de sua vida, demonstrando com fatos 

e sólidas citações que ela só fora útil ao estado e ao país, tendo sido legitimados e 

honestos todos os seus atos e operações comerciais, industriais ou políticas”.

após 15 dias de detenção, o réu foi inocentado. no prefácio de “as crises no Bra-

sil”, que lançaria ainda naquele ano, simonsen remontava à aleivosia que embalou 

o episódio: “apreensivo com o desenvolvimento da crise universal e com o estado 

crônico de depressão econômica e financeira em que vivemos, propus, em reunião 

do Centro das indústrias do estado de são Paulo, que estudássemos as origens das 

crises no Brasil e os meios e processos de atenuá-las ou evitá-las (...) Preocupado, 

constantemente, com problemas de reconstrução, longe estava de imaginar que 

dentro de poucos dias seria recolhido ao Presídio Político da imigração ‘como sócio 

de uma das firmas que contribuíram para o estado de crise no Brasil’ (...) restituído 

à liberdade, ao fim de quinze dias, e reconhecido isento de culpa e pena, restou-me 

do incidente mais uma mais uma experiência a meu ativo”.

num discurso na Câmara dos deputados, em 1935, ele retomaria o tema da pri-

são, desabafando: “em já longa vida de intenso trabalho logrei conquistar uma 
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relativa independência material. através de toda essa laboriosa existência, con-

servei uma intransigente independência moral, que as reiteradas arremetidas da 

maledicência e da perfídia não conseguiram destruir ou sequer abalar, seja nos 

transes de minha vida pública e profissional ou até na prisão, a que fui arrastado 

pelas primeiras levas da revolução triunfante, que fez da minha ação de homem 

de trabalho a maior devassa de que há memória nos fatos do Brasil, procurando, 

debalde, anos a fio, a suposta existência de atos menos dignos”.

* * *

os fazendeiros paulistas, que haviam perdido poder após a revolução de 1930 e 

esperavam a convocação de eleições – mas a situação “temporária” se prolongava 

indefinidamente –, lideraram uma ferrenha oposição a Vargas. além de um novo 

pleito presidencial, eles, em crítica à mão autoritária do caudilho na condução 

política do país, pregavam a elaboração de nova Constituição. em maio de 1932, 

foi deflagrada uma série de manifestações de rua, com a presença de estudantes 

universitários, comerciários e profissionais liberais.

nesse cenário, simonsen se destacaria na direção do Movimento Constitucio-

nalista de são Paulo contra o governo federal, em resistência ao golpe. sob seu 

comando, a Fiesp engendrou um esforço de guerra para a produção de armas, 

munições e capacetes de aço. no auge dessa mobilização, são Paulo chegou a fa-

bricar 240 mil cartuchos por dia – 160 mil na Fábrica nacional de Munições, do 

Grupo Matarazzo, e o restante a partir de linhas de montagem coordenadas pelos 

industriais com a assessoria de engenheiros e estudantes da escola Politécnica. a 

derrota do movimento, em outubro, levou-o a amargar uma temporada de um mês 

de exílio em Buenos aires. ainda naquele ano, criou o instituto de organização 

racional do trabalho (idort) e foi nomeado presidente do instituto de engenharia 

de são Paulo.
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Um ponto interessante é notar como simonsen, da elite paulista, em antagonis-

mo a Vargas, na revolução Constitucionalista, vai sendo cooptado pelo caudilho 

– que, por seu turno, para assegurar a governabilidade, precisava se aproximar 

de são Paulo – e embarca na proa do estado novo, entre 1932 e 1937. “reina ordem 

em todo o país. o governo está forte e respeitado. Coerente com este pensamento, 

alisto-me entre os componentes das classes conservadoras do país, que abre um 

largo crédito ao exmo. sr. Presidente da república.” surpreendentemente, o in-

dustrial “‘esclarecido” não se opôs à instalação da ditadura. Mais que isso: prag-

mático toda a vida, virou a casaca para o time do mesmíssimo Gegê, que, mais 

pragmático ainda e impressionado com o carisma e a capacidade do adversário, 

convidou-o a ser seu colaborador. tática bem ao feitio do estancieiro no sentido 

de atrair ferrenhos opositores e que, mais tarde, culminaria no convite ao econo-
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mista vermelhíssimo ignácio rangel para integrar seu núcleo duro de governo.

a cientista política Vera Cepêda joga luz naquela, em princípio, inconciliável 

conciliação: “o modelo primário exportador gerou instituições que não se dissol-

veram com a revolução de 1930. Permanecia no aparelho de estado um grupo fun-

cional de técnicos que, de alguma maneira, se ligavam a projetos que não eram os 

que estavam em curso. Vargas vinha dando uma guinada, primeiramente, à ideia 

de uma mudança social orientada que, num segundo movimento, foi encontrando 

terreno mais fértil na defesa da industrialização. É por isso que Getúlio se aproxi-

ma tanto de simonsen a partir de um determinado momento. então, ocorre uma 

inclinação por parte do governo, mas governo não é estado – é muito mais que 

isso. no aparato funcional, havia uma crivagem em que esse debate ainda pare-

cia dividido, em decorrência da filiação ideológica de um conjunto de atores que 

mantinha uma referência no projeto social anterior. até porque ele não se encon-

trava tão fragilizado. Hoje, em perspectiva, dava a impressão de que se tratava de 

cachorro morto, mas era uma coisa bastante viva ainda naquela época. no caso dos 

intelectuais, estavam divididos”.

Vargas, durante todo esse período até 1945, trouxe para o aparelho de estado 

alianças de classes com setores opostos a seu projeto de nação, porque precisava, 

de alguma maneira, criar estabilidade politica. “Por isso, haverá, dentro da mesma 

comissão, simonsen e Gudin, que, do ponto de vista estrutural, representavam coi-

sas diferentes. Um, mais progressista, a intelectualidade orgânica e industrial. o 

outro, mais conservador, a expertise intelectual. Mas ambos integrando o raio de 

coalização de Vargas.”

os industriais paulistas, as elites mercantis exportadoras, eram os atores que 

controlavam o estado e engessavam a Primeira república. Getúlio necessitava der-

rotar são Paulo, explica Cepêda. “Foi uma porta que se abriu na tradição política 

brasileira e que só vai ser derrubada ao final da ditadura militar. Havia um meca-

nismo muito forte para isolar são Paulo politicamente. os partidos do estado não 

tinham expressão nacional. e os grandes partidos nacionais não tinham expressão 

no estado, que ganhou interventores, não conseguia produzir lideranças políticas 

de ampla circulação, não chegava à Presidência da república. Para fazer a tran-

sição política, era necessário diminuir o peso da elite que estava jogando o jogo 

anterior. Getúlio entrou pesado nesse antagonismo com são Paulo. não via chance 

de fazer alianças num primeiro momento. se os industriais estavam aliados à di-

reita com o setor primário exportador, Vargas foi então enfrentá-los – e simonsen 

já era uma referência. Conforme os industriais paulistas, com suas instituições 

de classe, vão guinando a uma posição mais próxima daquilo que seria o desenho 

de modelo de sociedade que estava idealizando, Getúlio vai afiando esses atores. 

tanto que, a partir de 1934, para diminuir o peso das oligarquias do café – e, em 

última instância, o dos partidos que no antigo regime estavam sendo controlados 

pela hegemonia do modelo paulista da Primeira república –, criou a representação 

classista que trazia diretamente as forças do capital e do trabalho para dentro do 

debate politico”.

* * *

o economista luiz Gonzaga Belluzzo complementa a investigação do período: 

“Getúlio foi muito generoso com são Paulo. ao fazer a compra e a queima dos es-

toques de café, garantiu a renda do setor agrário. e usou muito o Banco do Brasil 

para ajudar na industrialização brasileira. Conseguiu, assim, arrebanhar a simpa-

tia de boa parte dos empresários daquele projeto nascente. É natural que simon-

sen, o personagem central, tivesse se movido na direção do que o presidente, um 

positivista gaúcho, propunha, de uma maneira inteligente e habilidosa. Vargas era 

um homem bastante pragmático, articulador, sabia que não poderia empreender a 

industrialização sem a burguesia de são Paulo. ele, que nunca teve muitos adeptos 

no estado, acabou reconhecendo a importância de ter um industrial com essa visão 

do desenvolvimento brasileiro. e simonsen era igualmente pragmático, tanto que 

se colocou à frente desse debate. a visão predominante em são Paulo sempre foi 

um pouco cínica, liberal, aceitando todas as benesses de proteção do estado para 

poder avançar a industrialização”.

simonsen almejava concretizar os ambiciosos projetos idealizados pelos paulis-

tas para modernizar a indústria. esse, avaliava, configuraria o passo crucial para a 

edificação de um Brasil mais próspero, habilitado a acompanhar o ritmo crescente 

das demandas da sociedade contemporânea. em 1941, na solenidade de abertura 
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da ii Feira nacional da indústria, em são Paulo, enalteceria o chefe da nação: “Pela 

ação e pela palavra, V. excia. vem sempre estimulando e impulsionando as ativi-

dades industriais do país. Por ocasião da inauguração deste certame, assim já o 

proclamávamos, e, de público, levamos então a V. excia. a expressão do aplauso e 

confiança das nossas atividades industriais nessa orientação. (...) esta nova visita 

a são Paulo propicia-nos ainda a oportunidade de proclamarmos, mais uma vez, 

patrões e operários, empregados e empregadores, os benéficos resultados, que va-

mos fruindo da paz social, que V. excia. tem sabido orientar e assegurar ao país”.

ele se destacou nos trabalhos de órgãos técnicos governamentais voltados ao 

desenvolvimento e, em 1942, foi nomeado para o conselho consultivo da Coordena-

ção de Mobilização econômica, instituição federal voltada a preparar o país para 

enfrentar os percalços da segunda Guerra Mundial. era um nacionalista invete-

rado: “nós, brasileiros, devemos e podemos ser otimistas. tudo aqui nos sorri – a 

constância do tempo, a abundância da luz, a variedade de terra, as nossas tradi-

ções. são elementos que nos convidam a lutar sorrindo, a trabalhar cantando”, 

chegou a exagerar certa vez. tinha até um lema: “otimismo é esperar pelo melhor. 

Confiança é saber lidar com o pior”.

Como contextualização, lembremos que no período entreguerras despertou um 

questionamento da ortodoxia econômica vigente na esfera internacional – as polí-

ticas clássicas de austeridade fiscal e defesa do câmbio numa ponta e o receituário 

marxista, na outra. a Grande depressão configurava uma crise sem precedentes 

no mundo ocidental. assim, o modelo da União soviética, relativamente menos 

atingida que os países capitalistas, suscitou uma desconfiança quanto à eficácia 

do livre mercado, aflorando as possibilidades que a planificação econômica repre-

sentava. de certa forma, o marxismo deixava o plano da mera especulação teórica 

para converter-se numa espécie de ameaça às nações industrializadas. abriu-se, 

então, um campo para a formulação de ideias inovadoras, que encontraram em 

John Maynard Keynes sua concepção teórica mais bem-acabada. Pois nada tão vo-

látil como as ideias vencedoras. depois da glorificação na crise financeira interna-

cional de 2008, eis que Keynes volta ao index dos esconjurados. até a próxima volta 

do parafuso, John Maynard.
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em outubro de 1930, simonsen havia escrito, por proposição do Ciesp, “as cri-

ses no Brasil”, em que afirmava que o movimento ondulatório provocado pelas 

turbulências “perturbam a marcha normal de nossa evolução”. no ano seguinte, 

tornara-se membro da academia Paulista de letras, declarando que, ao investigar 

as dificuldades nacionais, foi “haurir, nas lições de nossa e de outras histórias, as 

explicações para essas dificuldades”.

elegeu-se deputado federal, em 1933, representando os sindicatos patronais na 

assembleia nacional Constituinte. em discurso (“ordem econômica, padrão de 

vida e algumas realidades brasileiras”) no dia 30 de janeiro de 1934, apresentan-

do-se como “engenheiro e homem de trabalho”, se revelava extremamente cioso 

de sua imagem, não poupando esforços para disseminar suas ideias – oratória 

como paraninfo, relatório de diretoria, parecer em comissão governamental, 
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qualquer fresta servia de canal de escoamento de seu projeto político-econômico.

“nação nova – advertiu no plenário da Câmara – tem de ser protegida, pois não 

dispõe dos aparelhamentos dos países adiantados, e os mais fracos, os que não 

dispuserem de tais aparelhamentos, fatalmente terão de perecer na concorrência 

internacional.” simonsen achava que o Brasil deveria melhor equipar-se de modo 

a vencer os entraves no caminho de seu desenvolvimento, relativamente à produ-

ção industrial e agrícola. Por “aparelhamentos”, ele entendia domínio tecnológico, 

organização do crédito (“que não se adquire por decreto, e sim pelo trabalho, pelo 

esforço e pelas garantias materiais e morais”), protecionismo racional e política 

comercial que salvaguardasse os interesses nacionais.

o discurso, ao mesmo tempo em que preconizava um abrandamento da inge-

rência do governo no tocante aos direitos trabalhistas – pauta diretamente afeita 

aos interesses das classes produtoras –, sugeria também o distanciamento estatal 

da coordenação da vida pública e, por conseguinte, do campo econômico. a ar-

gumentação surfava na espuma da necessidade de rejeitarmos o contrabando de 

“modismos”, em flagrante referência aos direitos do trabalho previstos nas Cons-

tituições alemã e mexicana. era, portanto, um simonsen inusitadamente crítico 

quanto à conveniência de um excessivo dirigismo estatal. a contradição explicita-

va a coexistência no mesmo personagem de, por assim dizer, um pensamento mais 

intimamente pessoal, progressista, lado a lado à vocalização pragmática, como 

líder industrial e deputado classista, dos interesses do meio que representava. 

em outras palavras, afinada à frequência dos movimentos das ondas setoriais – e, 

claro, às suas próprias mutações interiores, do que se tornará um bom exemplo a 

adesão, após duramente combatê-lo, a Getúlio Vargas –, a retórica simonseniana ia 

sendo devidamente modulada. a acomodação aos imperativos conjunturais produ-

zia, assim, uma tensão entre o projeto intelectual idealizado e as dinâmicas reais, 

a fim de que se convertesse em diretiva pragmática.

a obliquidade também permearia outra parte do pronunciamento. sem posi-

cionar-se francamente contra os direitos trabalhistas, ele atacou a pertinência da 

implementação de leis sociais nessa área no Brasil. Mais adequadas aos países 

desenvolvidos, aqui elas seriam embarreiradas pela escassez de capital. a condi-

ção de país pobre impunha o estímulo ao desenvolvimento industrial como única 

maneira de fomentar toda a cadeia econômica. o estado, portanto, não deveria 

intervir excessivamente na função de distribuir os ganhos de uma produtividade 

que, afinal, ainda não viera a cabo. era preciso ajustar as reais condições da econo-

mia aos gastos com a concessão de benefícios. Ponderava que esses precisavam ser 

compatíveis com o perfil de nações avançadas; poderiam, se imitados aqui, surtir o 

efeito inverso ao pretendido. ou seja, o objetivo de garantir proteção ao trabalho, 

drenando-se fortemente o ralo capital via tributos trabalhistas, representaria o 

risco de minar o curso do desenvolvimento e agravar a pobreza. em vez disso, ele 

propunha o incentivo ao capital industrial para a geração de riquezas, do que en-

tão decorreria o incremento no padrão de vida da população. em miúdos: direitos 

do trabalho sim, mas nada que sobrepujasse a fronteira dos valores do capital.

* * *

o texto se tornaria referência para a atuação de roberto simonsen na Consti-

tuinte de 1933/1934. durante os debates parlamentares, ele se saiu com a máxima 

“crescemos menos, erramos menos”, ao extrair uma vantagem, modo de dizer, do 

nosso desenvolvimento tardio. referia-se ao fato de que, se o Brasil não foi capaz 

de acompanhar as inovações mundiais no campo tecnológico, em compensação 

não enfrentou o abalo – não naquela potência – relacionado aos agudos conflitos 

provocados pelo embate capital x trabalho nos países industrializados. neles, dizia 

simonsen, as categorias patronais, de maneira geral, consideraram os operários 

como se fossem uma massa una, não individualizando competências. àquelas na-

ções – pensava –, buscar seus trabalhadores no mercado com menos apuro que 

o concedido à aquisição de matéria-prima correspondeu a um “desprezo e uma 

burrice” no tocante ao papel da qualificação da mão de obra no processo industrial 

moderno, que significaram o alto custo de o operariado se aglutinar em partido 

político para reivindicar melhor remuneração. Quinze anos atrás, em 1919, como 

vimos, ele já alertava que “essa evitação seria conseguida pela justa paga do verda-

deiro rendimento do trabalho”.

após o encerramento das atividades constituintes, simonsen obteve novo man-

dato de deputado classista, agora para a legislatura ordinária iniciada em maio 
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de 1935. na época, sua atuação mais contundente se deu ao protagonizar o debate 

em torno da ratificação do tratado de Comércio Brasil-estados Unidos, que ha-

via sido firmado em fevereiro e considerado, pelos líderes setoriais, nocivos aos 

interesses da indústria nacional. o acordo de liberalização comercial estipulava 

reduções e isenções tarifárias a produtos importados norte-americanos, sobretudo 

manufaturados. simonsen marcou território com argumentações científicas, bem 

ao seu perfil, para demonstrar que os novos mecanismos colocariam a produção 

brasileira sob ameaça. em discurso proferido na Câmara em 11 de setembro, ele – 

autointitulando-se apartidário, uma vez que fora eleito na condição de candidato 

independente dos sindicatos industriais de são Paulo – fez uma enérgica defesa do 

protecionismo contra o livre câmbio no país. “a experiência de mais de um sécu-

lo, está aí, a demonstrar que, se o liberalismo político determina a igualdade dos 

direitos políticos de todos os indivíduos dentro de uma mesma pátria e o respeito 

inviolável dos direitos políticos da própria nação, a ideia livre cambista significa a 

predominância dos mais fortes e dos melhores organizados em matéria econômi-

ca, o que vale dizer, falando sem peias, que pode arrastar os indivíduos e os países 

até quase a servidão econômica.”

o pronunciamento, focalizando a indústria como pilar econômico, foi lançado 

sob o título “aspectos da política econômica nacional”. na introdução, encaixou 

uma citação do companheiro de jornada Pandiá Calógeras: “ser país forte e inde-

pendente importa em coisa mais alta do que produzir gêneros coloniais – cacau, 

café, açúcar, borracha, fumo – que alimentam o consumo voluptuário e não neces-

sidades essenciais da vida”.

Criticou firmemente o liberalismo econômico, realçando que o panorama inter-

nacional se inclinava progressivamente para o planejamento e o protecionismo. “a 

conclusão que se me depara é a de que, racionalizada a nossa produção agrícola, 

devemos seguir, no que concerne às indústrias, uma política abertamente prote-

cionista. temos que fomentar a criação de indústrias basilares à nossa economia e 

segurança. na entrosagem das relações econômicas do exterior, não há dúvida que 

não podemos, com os nossos produtos tropicais, garantir, de modo permanente, 

uma importação de artigos cujo consumo cresce em proporção geométrica com a 

civilização do povo, que demanda urgentemente uma elevação em seu padrão de 

vida (...) se nos ativermos a uma política econômica dúbia, mesmo assim o nosso 

parque industrial crescerá, irregularmente, é verdade, à sombra da desvalorização 

de nossa moeda. esta se dará, forçosamente, pelo desequilíbrio do balanço de con-

tas, porque um povo civilizado não pode viver sem determinados produtos, e não 

temos possibilidades de exportar mercadorias suficientes para contrabalançar o 

de que necessitamos em artigos industriais.”

* * *

do amplo arco de interesses de roberto simonsen, nem o petróleo escapou. em 

1936, Guilherme Guinle, o poderoso comandante do Porto de santos, decidiu se 

aventurar a descobrir o chamado ouro negro em subsolo brasileiro. Para tanto, 

financiou uma pesquisa – elaborada pelo químico sylvio Fróes abreu, o geólogo 

Glycon de Paiva e o geofísico irnack do amaral – tendo como foco lobato, muni-

cípio do recôncavo baiano. o estudo foi publicado como “Contribuições para a 

geologia do petróleo no recôncavo”.

Vargas ficou tão interessado no relato que ordenou ao departamento nacio-

nal de Produção Mineral considerar o recôncavo região prioritária para fins de 

exploração de petróleo. Guinle, então, criou a empresa nacional de investigações 

Geológicas ltda. e solicitou a concessão para entrar em lobato e itaparica. outros 

empreendedores igualmente se lançaram na corrida, a exemplo de roberto simon-

sen, que abriu a sociedade Brasileira de Pesquisa Mineralógica ltda., ganhando a 

concessão para são sebastião e Monte negro, também no recôncavo. Pragmáticos, 

Guinle e simonsen resolveram unir esforços e fundiram suas empresas, resultando 

no Consórcio nordeste. Começaram os trabalhos de prospecção na Bahia.

três anos depois, Vargas funda o Conselho nacional de Petróleo (CnP), para ter 

o controle total sobre a cadeia de exploração do produto. de cara, esvazia o Consór-

cio nordeste, restringindo seu número de concessões de sete para cinco. os dois 

sócios voltam a separar suas empresas, ainda que mantendo contratos de coope-

ração técnica e financeira. temeroso de novas investidas estatizantes no negócio, 

simonsen se afasta da empreitada. Guinle segue firme.

enfim, ainda em 1939, quando a sonda atingia 214 m, o precioso líquido jorrou 
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triunfal pela primeira vez no Brasil. eureca! Mas o faro fino de nosso herói simon-

sen para o lucro teria finalmente vacilado pela primeira vez? Querias. o estan-

cieiro Gegê, mais rápido que o som, decretou reserva nacional a área de 60 km de 

raio onde se localizava o milagroso poço. lá, portanto, não estariam autorizadas 

concessões para prospecção de petróleo e gás. a desculpa que deu pessoalmente a 

Guinle foi que a imposição teria partido do exército, mas o empresário poderia ser 

ressarcido em seus investimentos, conforme o Código de Minas. o ricaço (“não agi 

visando o lucro. Para que quero mais dinheiro?”) de fato, ao contrário de simon-

sen, não impetrou nenhuma ação jurídica para compensar o prejuízo. na política 

de boa vizinhança com o presidente, ele estava de olho mesmo era na implementa-

ção do grande parque siderúrgico nacional.
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no pensamento de roberto simonsen, “o livre-câmbio traduz a liberdade de es-

cambo entre nações, com o consequente predomínio das mais fortes, muitas vezes 

em detrimento dos interesses e do padrão de vida das menos aparelhadas. o prote-

cionismo cerceia de alguma forma e por algum tempo a permuta entre as nações, 

mas traduz uma grande liberdade de produção dentro das fronteiras do país que o 

adota”. Vale frisar que, por padrão de vida digno, ele entendia um conjunto além 

da mera remuneração pelo trabalho – um leque de outros atributos culturais e 

morais que ajustassem os trabalhadores brasileiros às novas demandas impostas 

pelo emergente capitalismo industrial. ou, em suas próprias palavras, “a situação 

de recursos e de cultura que consegue o indivíduo para que se sinta capaz de cons-

tituir família, garantindo a sua subsistência, e se orientando convenientemente 

em harmonia como progresso social. Com o crescer da civilização, este padrão não 
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pode estar adstrito às necessidades básicas da vida (...) inclui aperfeiçoamentos e 

vantagens, cuja posse e uso devem ser proporcionados a todos os componentes da 

sociedade”.

Para ele, os capitais externos deviam ser utilizados no país em proveito de am-

bos os participantes. “a substituição dos artigos que habitualmente importáva-

mos da europa por outros, de procedência norte-americana, aumenta as cifras do 

comércio exportador desse país, favorece, eventualmente, o progresso econômico 

de alguns de seus ramos industriais, mas não concorre para o fortalecimento da 

economia do Brasil. os acordos de comércio ajustados sob essa inspiração não 

oferecem a segurança de uma larga, permanente e recíproca interpenetração de 

atividades produtoras e de consumo, segurança que deveria constituir o seu prin-

cipal objetivo (...) só existe um meio seguro de aumentar, em caráter estável e de 

forma absoluta, as trocas de produtos entre as nossas nações, com proveito real 

para ambas e com benefícios reflexos sobre o comércio internacional em geral – o 

que promana do fortalecimento econômico dos nossos países, pela maior utiliza-

ção e inteligente desenvolvimento de seus recursos, de tal sorte que as correntes 

de negócios criadas resultem da formação de novas riquezas e não de um simples 

fogo de substituição de mercados (...) do que precisamos, precipuamente, é procu-

rar obter a cooperação econômica, de forma a elevar, substancialmente, as rendas 

nacionais dos dois países.”

em “direito internacional social”, um de seus últimos trabalhos, ele seria mais 

contundente: “não quisemos ou não pudemos compreender, até hoje, que tratados 

de reciprocidade, baseados na cláusula de nação mais favorecida, contendo condi-

ções jurídicas e teoricamente iguais para ambas as partes contratantes, acarretam, 

de fato, sob o ponto de vista econômico, uma progressiva vassalagem da nação 

menos aparelhada à mais poderosa (...) quando se realizam tratados de comércio 

entre uma nação fortemente industrializada e outra em que predominam, como 

artigo de exportação, os chamados produtos coloniais, promove-se, de fato, a troca 

de produtos fracamente remunerados, por outros altamente recompensados. Mes-

mo que se equilibrem, em valor monetário, os balanços de comércio e de pagamen-

tos entre essas nações, o intercâmbio realizado favorece, sem dúvida, o país mais 

industrializado. em verdade, tais tratados de comércio deveriam ser completados 

por entendimentos em que o país que coloca, em troca de produtos primários, ar-

tigos densamente remunerados se obrigasse a uma cooperação compensadora, de 

ordem técnica e econômica, ao exportador de produtos primários”.

* * *

sobre tecnologia, ele escreveria em 1933: “em vários ramos do conhecimento, te-

mos passado da fase das abstrações e das generalidades para a cada ciência, onde 

essas generalidades se transformam em leis, desde que se subordinem a métodos 

precisos e seguros. e a terceira etapa é a ‘técnica’, onde a ciência se vai aplicar, ob-

jetivamente. e da técnica, ao inverso, levamos diariamente novos elementos para 

a fixação de novas leis, que permitem, por sua vez, a criação de novas doutrinas, 

novas hipóteses, que alargam continuamente o campo da filosofia. estabelece-se 

assim como que uma permanente interdependência entre a região das hipóteses 

e a esfera das concretizações; e, quanto mais intenso é o intercâmbio de conheci-

mentos, tanto mais útil se vai tornando a ciência, que fica sendo o núcleo central 

dessas relações”.

ao ver de simonsen, a colonização brasileira, devido à adversidade do meio 

físico, teria ocorrido em bases científicas. “os poderosos recursos da cultura e da 

técnica moderna, a experiência do passado e as concentrações de capitais permi-

tem-lhes a adoção de políticas coloniais fixadas em bases cientificamente deter-

minadas e adaptáveis às mais variadas condições mesológicas”, escreveu. no seu 

relato, ao contrário dos portugueses, que aqui encontraram um meio ambiente 

desfavorável, os colonizadores europeus se depararam com melhores caracterís-

ticas climáticas nos estados Unidos. era frequente que atribuísse ao meio natural 

um papel preponderante para o estabelecimento dos imigrantes.

em um dos capítulos de “História econômica do Brasil”, ele cita a capitania pau-

lista como uma das mais pobres, no período colonial, por sua “áspera natureza”, o 

que teria precipitado a expansão das bandeiras. a própria escravidão seria expli-

cada pela aptidão quase “natural” que fazia com que os negros resistissem às hos-

tilidades do clima, debilitante para o branco europeu. Já em 1918, num discurso de 

saudação ao ministro da agricultura em santos, realçava que o ciclo de exploração 
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das riquezas naturais do país “repete, impressionantemente, a história de nossa 

conformação geológica”. e, em memorando de 1939 para uma missão universitária 

norte-americana em visita ao país, insistia em que podíamos ter chegado a um 

estágio mais avançado de desenvolvimento, contido por determinismos de ordem 

geológica e geográfica. em zona temperada, os eUa disporiam de vantagens com-

parativas em razão de seus produtos serem de mais fácil consumo que os nossos 

tropicais.

* * *

esquadrinhando-se a disposição dos recursos no solo e no subsolo, bem como a 

produção, a distribuição e o consumo de bens no mundo, depreendia-se que o con-

dicionamento climático influenciava a estruturação e o posicionamento dos países 

na cena internacional. não que isso configurasse um fatalismo irremovível. antes, 

simonsen apostava todas as suas fichas no passaporte para o ingresso do Brasil na 

era industrial, alicerçado em ciência e tecnologia.

dessa maneira, as recorrentes descrições fisiográficas e antropográficas não 

chegam ao ponto de podermos perfilá-lo no naturalismo, conquanto evoquem uma 

percepção de unidade nacional. Mas o que, efetivamente, conferia um sentido uno 

a uma nação não era outra coisa senão suas atividades econômicas. nesse contex-

to, simonsen defendia a atmosfera propícia que a indústria oferecia ao desenvolvi-

mento cultural, científico e tecnológico da humanidade. “em toda parte as indús-

trias são consideradas padrão de adiantamento de um povo. os núcleos devotados 

à pesquisa industrial são verdadeiros centros de elaboração mental, centros de 

permutas de ideias, centros de irradiação de inteligência e progresso. as indús-

trias são grandes cooperadores de formação das elites. Basta mencionar que as in-

venções (...) constituem o princípio vital das grandes indústrias. são incontestáveis 

os benefícios carreados ao alargamento da inteligência do homem, sua capacidade 

produtora, ao aumento da sua cultura, pelas descobertas no campo físico-químico 

e pelas máquinas, frutos primordiais das invenções. Foram as máquinas que redu-

ziram o preço de custo das utilidades, pondo ao alcance dos bolsos mais modestos 

o que d’antes era privilégio dos ricos. a competição industrial exalta a inteligência 

do homem, estimulando-o a novas pesquisas, a novos estudos, a novas descober-

tas, na ânsia incessante de desbravar os campos infinitos da ciência. a máquina, 

aumentando a produtividade, afasta-o do trabalho manual embrutecedor, aguça-

-lhe a inteligência, permite a elevação do nível dos salários, a redução das horas 

de trabalho, favorece as possibilidades da instrução proletária e melhora enfim a 

sorte da humanidade.”
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em seu “o idealismo prático de roberto simonsen”, Fábio Maza voltou a anali-

sar a obra do líder industrial. “no conjunto de discursos, palestras e conferências 

por simonsen, dois temas aparecem de forma constante nas diversas fases de sua 

atuação. a nossa hipótese é que, por trás das propostas de industrialização defen-

didas por simonsen, se achava uma determinada concepção de ciência e tecnolo-

gia que iria servir de alicerce a uma maneira de pensar e agir, norteadora de sua 

prática empresarial e intelectual. Como, no decorrer de sua prática, forjou esta 

noção de ciência e tecnologia e como esta concepção foi determinante em seu pro-

jeto político e industrialista, são as preocupações primeiras do desenvolvimento 

neste trabalho.”

o historiador acrescia: “o tema da industrialização está diretamente ligado à 

construção da nação. esta afirmação não se apresenta como novidade. o que pen-

samos nos ser possível presumir contemplar dos escritos e discursos de simonsen 

é que a criação da nação significava instrumentalizar o país com mecanismos eco-

nômicos racionais, elaborados com base numa certa imagem mitificada da Ciên-

cia, como também na utilização de um amplo artefato técnico. Construir a nação, 

do ponto de vista então dito como racional, pressupunha a formação de uma alma 

nacional e, paralelamente, da própria raça. em resumo, estudamos como as con-

cepções de simonsen sustentavam seu projeto de criação da nação em seu projeto 

político-industrialista”.

* * *

na visão de Maza, a própria morte do capitão de indústria, de colapso cardíaco 

fulminante, estava repleta de simbolismo. “só assim simonsen pararia de traba-

lhar (...) a dimensão do acontecimento ganha cores das mais vivas, pois simonsen 

retira-se da vida como um ator que morre no palco. Pronunciava mais um de seus 

luminosos discursos, convidando seus ouvintes a uma profunda reflexão. Morreu 

fazendo o que gostava de fazer. a imagem que muitos contemporâneos tinham 

dele era a de um homem de ação, voltado constantemente ao trabalho e preocupa-

do com os mais diversos problemas do país.”

ele esclareceu o “idealismo prático” no título, cunhado pelo próprio simonsen. 

“no que há de paradoxal em seus termos, está expresso o conteúdo pragmático de 

seu pensamento, mas também seu modo desinteressado de buscar entender o país. 

reflete também a preocupação de simonsen em buscar uma ‘alma’ para profissões 

como a engenharia, aliando a prática do engenheiro com um sentido ideal mais 

geral, em benefício da sociedade. expressa também uma de suas justificativas em 

defesa da indústria e dos negócios em geral, ou seja, que as atividades comerciais, 

industriais etc. deveriam servir à sociedade.”

o historiador refletia: “a princípio, podemos afirmar que a noção de ciência 

que simonsen esposava tinha caráter positivista e evolucionista. isto pode ser ob-

servado em sua preocupação constante de estudar o meio em que os homens atu-

avam, buscando descobrir leis que regessem a dinâmica da sociedade ou a ‘lógica’ 

da natureza. Para simonsen, a economia movia-se por leis naturais, e o papel dos 
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técnicos seria o de descobrir estas leis para melhor servir à indústria. Há, em sua 

recorrente afirmação da necessidade de estudar o meio, um certo determinismo 

geográfico expresso em diversas passagens de suas obras. a representação da so-

ciedade como organismo vivo filia-o a uma concepção de ciência ligada ao evolu-

cionismo. Criticando o livre-câmbio e o liberalismo, utilizava ideias darwinistas, 

entre outros argumentos, para a defesa de uma intervenção moderada do estado 

na vida econômica”.
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do leme de seu conglomerado empresarial, que ia incorporando frigoríficos e 

fábricas de artefatos de cobre e borracha em grandes cidades no interior do país, 

as precárias condições de vida da maioria da população não passavam batidas. 

seus pronunciamentos públicos costumavam evocar essa preocupação, defenden-

do o fortalecimento da indústria como meio efetivo de inclusão social, visto que na 

agricultura a pobreza se mostrava praticamente endêmica. nesse sentido, a pífia 

estrutura de educação técnica, de formação de profissionais de nível superior na 

área científica e de qualificação da mão de obra existente se interpunha com gra-

vidade no caminho do desenvolvimento.

Vale lembrar que a capacitação profissional configura uma questão que remon-

ta à chegada da Família real ao Brasil, em 1808. aqui, uma das primeiras ações de 

d. João Vi foi justamente a abertura de cursos de formação de ofícios, a partir do 
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Colégio das Fábricas, no porto do rio de Janeiro, para artífices. esse primeiro mo-

vimento governamental no sentido da profissionalização de jovens se constituía, 

na realidade, em dez unidades escolares instaladas em diferentes endereços, com 

oito aulas optativas em oficinas de trabalhos com tecidos, serralheria e carpinta-

ria, além de duas obrigatórias, desenho e música.

de lá em diante, diversas iniciativas públicas e privadas foram implementadas 

– academia real Militar; escola real de Ciências; artes e ofícios; as sociedades 

Propagadoras da instrução Popular; liceus de artes e ofícios; instituto de orga-

nização racional do trabalho (idort), fundado por roberto simonsen, com o apoio 

da associação Comercial de são Paulo e pela Cni – até que se chegasse à forma 

mais robusta e bem-acabada de todos os projetos anteriores: o serviço nacional de 

aprendizagem industrial (senai), criado pelo decreto-lei 4048, de 22 de janeiro de 

1942. a resolução integrava as leis orgânicas do ensino, que promoveriam refor-

mas na educação até 1946, e deslocou parte da responsabilidade quanto à formação 

do trabalhador para os empresários. até então, as poucas escolas profissionais for-

mavam somente 7% dos operários qualificados, a grande maioria sendo treinada 

nas próprias indústrias.

Foi simonsen, então presidente da Fiesp – ao lado de euvaldo lodi, comandante 

da Cni – quem ajudou a montar a engenharia do senai, visando suprir o deserto 

absoluto que era a capacitação do operariado, num contexto de expansão da de-

manda no parque industrial brasileiro. ele havia integrado duas Comissões técni-

cas encarregadas por Getúlio de elaborar um projeto para a criação de um órgão 

que se dedicasse exclusivamente a organizar cursos para aprendizes e operários, 

dirigido pelos empresários e mantido com recursos provenientes do fundo de apo-

sentadorias e pensões do setor industrial.

a ideia, entretanto, não foi comprada pela massa de pequenos e médios empre-

sários, que não entenderam bem os objetivos e a compulsoriedade do recolhimento 

dos subsídios para a manutenção da entidade – um peso a mais e de acesso restrito 

à elite da classe, sem representatividade global, julgaram. do mesmo modo, uma 

parcela do operariado também não viu com bons olhos o advento do senai, fosse 

por temer a possibilidade de desemprego aos que não frequentassem os cursos, 

ou pela íntima ligação do órgão com a burguesia industrial. nesse cenário, coube 

ao grupo ligado a simonsen encampar o projeto, consolidando seu poder de fogo 

decisório rumo à industrialização no país. Para tocar a parte didático-pedagógica, 

convidou o engenheiro suíço roberto Mange, diretor do liceu de artes e ofícios 

de são Paulo e adepto do taylorismo, da psicotécnica e da formação científica e 

racional do trabalho. Mais tarde, os empresários chamariam para si a criação do 

senai, na intenção de, dessa maneira, conseguirem legitimar o controle que as 

instituições patronais mantinham unilateralmente quanto à formação do proleta-

riado industrial.

no artigo “o senai e a educação profissionalizante no Brasil”, Meire terezinha 

Müller, da Faculdade de americana (FaM) recapitula: “ao mesmo tempo em que 

precisava decidir quais cursos abrir e em que locais instalar as escolas senai, Man-

ge demonstrava uma grande preocupação com a formação humanística e a sociali-

zação dos aprendizes, assim como com sua saúde, sua família e seu bem-estar, pre-

ocupação, evidentemente, restrita àquela pequena parcela de trabalhadores que, 

depois de exames orais, escritos e psicotécnicos, conseguissem chegar até o senai”.

ela faz uma leitura crítica da organização que entronizaria o nome de simonsen 

na simbologia do empresário esclarecido. “o senai, embora não possa ser conside-

rado fundamental para o estabelecimento de nosso parque fabril, assumiu como 

missão a valorização do trabalhador nacional, o que significa, em última instân-

cia, a tentativa de transformar um grupo sob seu controle em uma elite dentro da 

grande massa trabalhadora, colocando mais uma camada na representação social 

do trabalhador braçal: aquele formado pelo senai.”

na interpretação de Müller, a entidade integrou uma campanha no sentido de 

condicionar todas as discussões sobre o bem-estar social atrelado ao crescimento 

econômico e ao aumento de produtividade a partir da organização racional do tra-

balho. “essa campanha produziu um discurso hegemônico, cujas bases foram acei-

tas mesmo pelas organizações operárias mais críticas (...) em resumo, do ponto de 

vista dos sindicatos, o senai teve importância ao estabelecer níveis profissionais e 

sua correspondente faixa salarial, o que impedia os industriais de pagarem salá-

rios defasados a seus operários. Por outro lado, a classificação das funções mais ou 

menos especializadas não era fixa, havendo uma reclassificação periódica nesses 

níveis, passando, muitas vezes, funções inicialmente tidas como ‘especializadas’ 
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para a categoria ‘semiespecializada’, o que se refletia diretamente em uma baixa 

nos salários dos trabalhadores. Com o passar do tempo, os operários começaram 

a receber com menos resistência as propostas do senai, esperando que, com o au-

mento da produtividade, eles também pudessem ter parte na divisão dos ganhos, 

representados por aumento dos salários.” o embutido viés ideológico não empa-

naria, pois, a imagem do senai junto aos operários e líderes sindicais, sendo, ao 

contrário, visto por muitos como o único meio disponível para se chegar a uma 

profissão. Ponto para roberto simonsen e seus companheiros de equipe.

* * *

em 1943, simonsen desempenhou uma importante missão para seus colegas de 

ofício, ao coordenar a participação deles na construção da usina siderúrgica de 

Volta redonda e capitanear a delegação paulista no 1º Congresso Brasileiro de eco-

nomia. e, em conferência no auditório dos serviços Hollerith, no rio de Janeiro, 

retomaria a velha pauta: “Quando se realizam tratados de comércio entre uma 

nação fortemente industrializada e outra em que predominam, como artigos de 

exportação, os chamados produtos coloniais, promove-se, de fato, a troca de pro-

dutos fracamente remunerados por outros altamente recompensados. Mesmo que 

se equilibrem, em valor monetário, as balanças de comércio e de pagamentos entre 

essas nações, o intercâmbio realizado favorece, sem dúvida, o país mais industria-

lizado. Por um ilusório sentimento de vaidade patriótica ou por um rígido conceito 

de soberania, rejubilamo-nos com a celebração de acordos com países muito mais 

ricos do que o nosso, quando neles obtemos cláusulas de reciprocidade que pare-

cem, sob o ponto de vista jurídico, rigorosamente equitativas. em verdade, porém, 

tais tratados de comércio deveriam ser completados por entendimentos, em que o 

país que coloca, em troca de produtos primários, artigos densamente remunera-

dos, se obrigasse a uma cooperação compensadora, de ordem técnica e econômica, 

ao exportador de produtos primários”.

numa outra conferência, em 1944 – quando novamente liderou a delegação 

paulista no 1º Congresso Brasileiro da indústria –, na Câmara norte-americana 

de Comércio de são Paulo, arremataria esse pensamento: “só existe um meio de 

aumentar, em caráter estável e de forma absoluta, as trocas de produtos entre as 

nossas nações (isto é, Brasil e estados Unidos), com proveito real para ambas e com 

benéficos reflexos sobre o comércio internacional em geral. É o que promana do 

fortalecimento econômico dos nossos países, pela maior utilização e inteligente 

desenvolvimento de seus recursos, de tal sorte que as correntes de negócios cria-

das resultem da formação de novas riquezas e não de um simples jogo de substi-

tuição de mercados (...) a nossa política comercial com os estados Unidos deveria, 

pois, ser orientada, não exclusivamente no sentido de uma recíproca preferência 

para os nossos produtos, mas, sim, visando a criação de novas e fortes correntes 

comerciais, fundadas em um maior revigoramento econômico.”

naquele ano, publicou ainda “alguns aspectos da política econômica mais con-

veniente ao Brasil no período do após guerra”, título de uma conferência que havia 

proferido em maio. o assunto girava ao redor das direções da geopolítica mundial 

e o acirramento da desigualdade – pela preservação das relações de troca no bojo 

do corte liberal do livre comércio – entre os países capitalizados e os atrasados 

decorrentes do pós-guerra.

* * *

simonsen também reforçaria a interdependência que permeava todos os seg-

mentos da cadeia econômica: “aliás, são entre nós ilimitados os campos para as 

várias atividades e as moderadas energias de que dispomos, está se reclamando 

uma atmosfera de aliança e harmonia, ao invés de uma descabida contraposição. 

a nossa evolução cultural há de mostrar mais rapidamente do que em qualquer ou-

tra parte, que não está longe o dia em que se não poderá distinguir, onde termina 

a agricultura, onde começa a indústria ou onde principia o comércio”.

e no ano seguinte questionaria: “sem a matéria-prima, organizada em sua 

maior parte pela lavoura, onde a potencialidade de uma indústria? sem a indústria 

organizada e próspera, para que a produção de matérias-primas? e, afinal, sem um 

comércio estável, como fazer a circulação dessas riquezas?” simonsen não propu-

nha então uma ruptura ideológica de fato com o setor agrícola – que, para ele, à 

semelhança de qualquer outro, era parte de um sistema integrado. e sim uma re-
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configuração de funções e espaços destinados a cada área na divisão do trabalho, 

dentro do ordenamento da economia nacional. a cisão pendia sobre o modelo da 

vocação mercantil exportadora, a tese das vantagens comparativas e a insuficiên-

cia do livre mercado para superação da pobreza.

o que simonsen catalogaria como “combate ao pauperismo” – o grande desafio 

nacional – se originava na constatação, inusitada como debate até aquele momen-

to, de que a miséria no Brasil não provinha de determinismos ligados, por exem-

plo, a fatores intrínsecos ao clima e ao meio ambiente. Mas derivava do próprio 

condicionamento da estrutura econômica agrário-exportadora. essa percepção de-

bilitava o discurso armado da vocação rural e seu poder para desmontar o quadro 

agudo de pobreza no país e, do mesmo modo, a tese de que este era um problema 

fecundado pelos industriais. antes o contrário, uma vez que refletia justamente o 

modelo que se lhes contrapunha. o setor agrícola sim, com sua estrutura restrita 

tecnologicamente, o arcaico perfil de produção, a dependência de preços externos 

e o limite da demanda, além de inepto para erradicar a penúria, acabava respon-

dendo indiretamente pela carestia.

as análises nesse sentido vão direcionando simonsen a cismas conceituais que 

o levaram à defesa do planejamento, do protecionismo e da afirmação da indústria 

nacional, como meio de elevar o padrão de vida da população. e, ao mesmo tempo, 

apartando-o da escola do liberalismo econômico, não só por estar mais alinhada 

ao modelo mercantil-exportador, mas por não atender às demandas do processo 

industrializante numa conjuntura atrasada.

* * *

em 1944, seriam editados “a agricultura e a indústria”, “elos da indústria” e  

“a engenharia e a indústria”, este último, resultante da conferência que simonsen 

realizou pela celebração dos 50 anos da escola Politécnica da Universidade de são 

Paulo. na abertura, ele dizia que nos encontrávamos no limiar de um novo período, 

em que o surto industrial exigia técnicos e especialistas nos diversos setores que 

iam surgindo ou se desdobrando em novos segmentos – visando o reajustamento 

dos processos de produção e a consequente queda de seus custos. “Como se refleti-

rá, na futura ordem social, política e econômica, todo esse grande agrupamento de 

inventos tecnológicos?” – lançou para a plateia.

e aconselhava: “ao invés de servilmente copiarmos os modelos estranhos, com 

a preocupação de implantar aqui a grande indústria, sem corrigir os seus inconve-

nientes, aproveitemos apenas os seus ensinamentos técnicos e adotemos os neces-

sários corretivos de ordem política e social, para evitar a transplantação correlata 

dos males verificados alhures, do supercapitalismo industrial, desenvolvidos ao 

sabor da lei do domínio do mais forte”.

o discurso refletia seu olhar acerca do modelo de desenvolvimento apoiado na 

multiplicação de pequenas e médias empresas – assim como a crítica aos mode-

los de concentração empresarial (monopólios e oligopólios) – e dos impactos da 

tecnologia sobre a atividade econômica. “o tipo da grande empresa, servida por 

supermáquinas, seria reservado para indústrias basilares, e aí se justificaria, a 

par de uma necessária emulação, um maior controle do estado, para evitar os ma-

lefícios decorrentes do excesso de poder econômico em mãos de poucos (...) esta 

política melhor se ajusta à diversidade dos nossos recursos e regiões materiais, à 

pouca densidade de nossa população, à grande insuficiência de nossos capitais e 

às imensas dificuldades de transportes que nos torturam.” em qualquer dos casos, 

o binômio elevação da produtividade x desestruturação do trabalho provocaria 

uma queda na geração de emprego e renda, pedra angular dos estudos analíticos 

de simonsen como alavanca do aumento do padrão de vida nacional.
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o acontecimento mais bombástico envolvendo seu nome, entretanto, ainda es-

tava por vir. no intervalo entre 1944 e 1945, pegou fogo um debate que marcaria 

época tanto nas instâncias governamentais quanto na imprensa: a polêmica trava-

da entre simonsen, paladino da planificação econômica e da intervenção estatal, 

e eugênio Gudin (1886-1986), economista carioca de teses ultraliberais, uma das 

mais proeminentes vozes da ortodoxia no país. estavam fincados os pilares para 

uma disputa ao redor de concepções econômicas que atravessaria décadas, arro-

lando o papel do estado e a necessidade ou não de se industrializar o país. Foi o 

imbróglio seminal que guiaria os novos rumos nacionais.

ricardo Bielschowsky, autor de “Pensamento econômico Brasileiro – Ciclo ideo-

lógico do desenvolvimentismo”, editado pelo instituto de Pesquisa econômica aplicada 

(ipea), aquilata: “roberto simonsen foi pioneiro, o grande ideólogo da transição, 

da transformação do Brasil industrial, o patrono do desenvolvimentismo. outros 

vieram depois, mais rebuscados, com concepções mais analíticas. Porém, quem 

apresentou o futuro e o progresso do Brasil pela via da industrialização foi simon-

sen. não há ninguém parecido e com o calibre dele naquela época. Um contraste 

sempre bom é em relação a Getúlio Vargas, o construtor do estado desenvolvimen-

tista, que tinha o sentido de uma transição, mas não era um ideólogo da indústria. 

Getúlio se defrontava com um espectro muito mais amplo dos problemas ideológi-

cos para tratar do que apenas isso. ao passo que simonsen liderou a campanha da 

industrialização como forma de superar o atraso do país. e começou esse processo 

lá atrás, em 1934, quando se tornou deputado classista”.

Para além de um teórico tradicional, simonsen brilhou muito mais pela presen-

ça incisiva e a forma inovadora com que expressou politicamente seu pensamento 

econômico. tanto que antecipou em anos o arcabouço de estudos sobre o qual se 

debruçaria a Comissão econômica para a américa latina e o Caribe (Cepal) – fun-

dada exatamente em 1948, ano de sua morte –, e que abarcava o estruturalismo 

como alternativa à teoria ortodoxa liberal.

* * *

eram tempos bicudos. o planeta sofria as devastadoras turbulências pós-der-

rocada da Bolsa de nova iorque e duas grandes guerras (1914-1918 e 1939-1945), 

que redefiniram as relações políticas, econômicas, ideológicas e institucionais em 

âmbito internacional, numa conjuntura de protagonismo dos estados Unidos. sur-

giram novos organismos multilaterais, a exemplo da organização das nações Uni-

das (onU), o Fundo Monetário internacional (FMi) e o Banco Mundial.

o liberalismo econômico cedia espaço a um capitalismo planejado, capaz de 

mobilizar mecanismos de proteção contra crises recorrentes. o conceito de se es-

tabelecer um sistema de regras para nortear o desenvolvimento aflorava não só na 

União soviética, de economia centralizada, como nos eUa – a partir do New Deal, 

portentoso plano de investimentos para recuperar o país por meio da mão forte do 

estado, implementado pelo governo de Franklin roosevelt (1933-1945).

no Brasil, o fechamento do mercado internacional com o consequente derre-
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timento do crédito deixaria o empresariado de são Paulo muito dependente do 

governo. nessa conjuntura, o debate econômico às vésperas do fim da segunda 

Guerra e do estado novo, polarizando planejamento e liberalismo, fomentou um 

circuito incandescente em que irrompeu o duelo de titãs entre os dois grandes 

pensadores brasileiros, roberto simonsen e eugênio Gudin.

a título de contextualização, lembremos, primeiramente, que Gudin, engenhei-

ro de formação por longos anos ligado a funções técnicas e administrativas em 

empresas de construção e de energia elétrica, era diretor da Great Western of Bra-

sil railway Co., formada por capitais internacionais. a experiência continuada no 

mundo corporativo lhe havia aplicado a necessidade de o Brasil dispor de recur-

sos externos, sobretudo ante a oportunidade de adoção de modelos avançados de 

eficiência administrativa. ainda na década de 1930, ele começou a ensinar lógica 

econômica a alunos de engenharia. e, justamente naquele emblemático ano de 

1944, fora designado pelo ministro da educação, Gustavo Capanema, para redigir 

o projeto de lei que institucionalizaria o curso de economia no Brasil. assim como 

roberto simonsen, eugênio Gudin era um entusiasta do ensino profissional e dos 

cursos técnicos.

* * *

a esgrima entre os dois gladiadores começou quando a equipe de governo de 

Vargas encomendou ao Conselho nacional de Política industrial e Comercial (Cn-

PiC), subordinado ao Ministério do trabalho, indústria e Comércio, um estudo que 

embasasse a formulação de uma política industrial e comercial para o país. simon-

sen, um de seus integrantes, foi incumbido da missão. depois de meses de trabalho 

árduo – e se valendo dos incipientes dados disponíveis no serviço de estatística da 

Previdência do Ministério envolvendo renda nacional, balança de pagamentos e 

respectivos componentes –, apresentou “a planificação da economia brasileira”, 

em 16 de agosto de 1944.

ele afirmava: “a parte nuclear de um programa dessa natureza, visando a ele-

vação da renda nacional a um nível suficiente para atender aos imperativos da 

nacionalidade, tem de ser constituída pela industrialização. essa industrialização 

não se separa, porém, da intensificação e aperfeiçoamento da nossa produção agrí-

cola, a ela visceralmente vinculada. de fato, em um país como o nosso, serão as 

indústrias mais intimamente ligadas às atividades extrativas e agropecuárias as 

que usufruirão mais favoráveis condições de estabilidade e desenvolvimento. de-

penderá, ainda, essa industrialização, da intensificação e do aperfeiçoamento dos 

transportes e dos processos de distribuição e comércio. a planificação do fortaleci-

mento econômico nacional deve, assim, abranger por igual o trato dos problemas 

industriais, agrícolas e comerciais, como os dos sociais e econômicos, de ordem 

geral”.

e, mais adiante: “as maiores verbas da planificação seriam, sem dúvida, uti-

lizadas na eletrificação do país, na mobilização de suas várias fontes de combus-

tíveis e na organização de seus equipamentos de transportes. abrangeria o pro-

grama a criação de moderna agricultura de alimentação e a promoção de meios 

apropriados à intensificação da nossa produção agrícola em geral. seriam criadas 

indústrias-chave, metalúrgicas e químicas, capazes de garantir uma relativa au-

tossuficiência ao nosso parque industrial e à sua necessária sobrevivência na com-

petição internacional”. essas medidas deveriam vir acompanhadas da criação de 

novas escolas de engenharia, estabelecimentos de ensino técnico-profissional e de 

institutos de pesquisas tecnológicas, além de bancos especializados. o programa 

teria o poder de quadruplicar a renda nacional, num prazo de dez a quinze anos, 

executando-se as obras em planos quinquenais.

* * *

a falta de estatísticas macroeconômicas era quase absoluta à época. os valores 

das contas nacionais e do balanço de pagamentos só vieram a ser tabulados a par-

tir de 1947, no núcleo de economia da Fundação Getulio Vargas e na superinten-

dência da Moeda e do Crédito (sumoc) do Banco do Brasil. “Contudo, apesar de es-

ses valores do Ministério do trabalho terem sido utilizados por simonsen apenas 

como mera ilustração do estado de pobreza relativa do país, foram ingenuamente 

apresentados com muita ênfase em seu parecer, o que lhe abriu o flanco às mais 

duras críticas de Gudin. de fato, a julgar pela argumentação de simonsen, seus co-
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nhecimentos de economia como ciência eram extremamente precários, o que deu a 

Gudin, em todas as fases do debate, uma grande superioridade ‘técnica’. a posição 

de simonsen tinha mais sentido político e doutrinário, além de embutir, talvez, o 

resultado de uma longa e proveitosa experiência administrativa. Como apologista 

do então denominado scientific management, pioneiramente introduzido em suas 

indústrias, deveria estar convicto de suas vantagens para a economia nacional em 

sua totalidade”, avalia o economista Carlos Von doellinger em “a controvérsia do 

planejamento na economia brasileira”, livro sobre a polêmica simonsen x Gudin, 

publicado em 1977 pelo instituto de Pesquisa econômica aplicada (ipea), no qual o 

empresário exerceu forte influência (por configurar um dos derradeiros materiais 

da lavra simonseniana, podemos inferir que ali está condensada a arquitetura de 

ideias que ele amadureceu ao longo da vida).

o documento, mirando a quadruplicação da renda nacional, se apoiava em três 

pilares: planejamento, presença do estado na economia – frente à impossibilidade 

do alcance daquele objetivo pela via exclusiva do livre mercado – e fortes investi-

mentos públicos na industrialização, ancorados por ações protecionistas. “impõe-

-se (...) a planificação da economia brasileira em moldes capazes de proporcionar os 

meios adequados para satisfazer as necessidades essenciais de nossas populações 

e prover o país de uma estruturação econômica e social forte e estável, fornecendo 

à nação os recursos indispensáveis a sua segurança e sua colocação em lugar con-

digno na esfera internacional. a planificação do fortalecimento econômico nacio-

nal deve, assim, abranger, por igual, o trato dos problemas industriais, agrícolas 

e comerciais, como o dos sociais e econômicos, de ordem geral”, frisava o texto.

na visão de simonsen, a adoção do livre comércio faria o país retroceder ao 

estágio de uma fazenda ultramarina. “no caso particular do Brasil, na hipótese de 

implantação do livre câmbio, os preços de artigos de consumo baixariam, de início. 

Mas como não teríamos capacidade de exportar em concorrência com as colônias 

e outros países mais férteis e de terras mais acessíveis em quantidade suficiente 

para pagar nossas importações, a queda violenta das taxas cambiais encareceria, 

na mesma proporção, os artigos importados (...) regressaríamos ao estatuto de 

fazenda ultramarina, com baixíssimo padrão de vida, desprestigiados no concerto 

internacional das nações.” a incapacidade do capital privado para investir em ati-

vidades-chave, notadamente em infraestrutura e produção de insumos industriais, 

expressavam os pontos fundamentais em sua peça de defesa da intervenção esta-

tal. “a renda nacional está praticamente estacionária, não existindo possibilidade, 

com a simples iniciativa privada, de fazê-la crescer, com rapidez ao nível indispen-

sável para assegurar um justo equilíbrio econômico e social (...) essa insuficiência, 

em vários setores da iniciativa privada, tem sido reconhecida pelo governo federal 

que direta ou indiretamente tem promovido a fixação de importantes atividades 

no país.”

* * *

o ex-ministro do Planejamento João Paulo dos reis Velloso também deixa suas 

impressões em “a controvérsia do planejamento na economia brasileira”. ele res-

salta: “a motivação do parecer apresentado por roberto simonsen ao CnPiC foi: 

a evolução econômica do país já permite esperar que o fortalecimento de nossa 

economia ocorra naturalmente? Para responder a essa colocação, simonsen parte 

do relatório da Missão Cooke [enviada pelos eUa em 1942 em busca da coopera-

ção brasileira no esforço de guerra e que produzira, junto com técnicos nacionais, 

um diagnóstico francamente pró-industrialista, preocupados que estavam com o 

suprimento de certos insumos caso a guerra se estendesse indefinidamente], que 

diz estar o Brasil ‘como nação industrial, ainda na adolescência’, embora com 

grande potencial. a Missão destaca as deficiências do país em energia elétrica 

e a falta de petróleo e carvão, aspectos da infraestrutura. salienta ainda nosso 

atraso na indústria metalúrgica (aço, principalmente) e nas indústrias químicas. 

Por outro lado, simonsen assinala: ‘É impressionante a estagnação que se observa 

em muitas das atividades primárias, principalmente em relação à agricultura da 

alimentação.’ (grifo nosso). Para sanar tantas e tão grandes deficiências, propõe 

ele ‘lançar mão de novos métodos, utilizando-nos, em gigantesco esforço, de uma 

verdadeira mobilização nacional...’ tal mobilização seria obtida como? resposta: 

‘impõe-se, assim, a planificação da economia brasileira em moldes capazes de pro-

porcionar os meios adequados para satisfazer as necessidades essenciais de nossas 

populações, e prover o país de uma estrutura econômica e social forte e estável...e 
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complementa: ‘a parte nucleal de um programa dessa natureza (...) tem que ser 

constituída pela industrialização. essa industrialização não se separa, porém, da 

intensificação e do aperfeiçoamento da nossa produção agrícola, a que ela está vis-

ceralmente vinculada’ (grifo nosso). em seguida, simonsen indaga: ‘até que ponto 

seria exercido o intervencionismo do estado na concretização dos planos?’ res-

posta: ‘o grau de intervencionismo do estado deveria ser estudado com as várias 

entidades de classe, para que, dentro do preceito constitucional, fosse utilizada, ao 

máximo, a iniciativa privada e não se prejudicassem as atividades já em funciona-

mento no país, com a instalação de novas iniciativas concorrentes.’ e a conclusão: 

‘dadas todas essas circunstâncias, é aconselhável a planificação de uma nova es-

truturação econômica, de forma a serem criadas, dentro de determinado período, 

a produtividade e as riquezas necessárias para alcançarmos uma suficiente renda 

nacional’ (grifo nosso)”.

em paralelo, além da abertura de bancos industriais e outras agências de finan-

ciamento, simonsen postulava diretrizes educacionais, como a criação de novas es-

colas de engenharia e a difusão de institutos de pesquisas tecnológicas, industriais 

e agrícolas. seu trabalho foi encaminhado à Comissão de Planejamento econômico 

(CPe), subordinada ao Conselho de segurança nacional e favorável ao viés liberal-

-conservador. o relator? eugênio Gudin, expoente maior da escola monetarista no 

Brasil.
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a viabilidade da indústria no Brasil era tudo o que estava fora da crença gudi-

niana, preconizadora do aproveitamento das vantagens comparativas em termos 

climáticos e de terras férteis para que o país se firmasse como exportador agrícola. 

ao ler a peça de simonsen, o professor decidiu escrever uma réplica contundente.

o texto “rumos de política econômica”, lançado seis meses depois, em 23 de 

março de 1945, detonava linha a linha o raciocínio de seu opositor. “o conselheiro 

roberto simonsen filia-se à corrente dos que veem no ‘plano’ a salvação de todos 

os problemas econômicos, espécie de palavra mágica que a tudo resolve, mística de 

planificação que nos legaram o fracassado New Deal americano, as economias cor-

porativas da itália e de Portugal e os planos quinquenais da rússia. não comparti-

lho dessa fé.” Um aparente paradoxo a sua própria admissão de que o sucesso dos 

planos quinquenais na rússia, em seu empenho industrializante, era indiscutível. 
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“o progresso do aparelhamento econômico do país em tão curto prazo ultrapassou 

o ritmo do que se fizera em qualquer outro país do mundo, inclusive os estados 

Unidos” (note-se que simonsen dissociava o conceito de planejamento como técni-

ca de sua base institucional, o que em tese o tornaria aplicável em qualquer tipo de 

sistema político).

Gudin questionava: “a verdade é que temos caminhado assustadoramente no 

Brasil para o capitalismo de estado. o próprio projeto simonsen assinala a lista 

das indústrias já tuteladas pelo estado: aço, álcalis, álcool anidro, petróleo, celu-

lose, alumínio etc. Que celeuma não levantaria nos estados Unidos a ideia de uma 

encampação pelo estado da United states steel e das jazidas de minério do lago 

superior, ou na inglaterra a da nacionalização das indústrias do aço, do petróleo, 

dos álcalis etc.?”

ele advogava a supressão gradual dos mecanismos intervencionistas e a livre 

circulação de capital estrangeiro, com igualdade de tratamento entre este e o na-

cional. Prescrevia, também, o fim das restrições para remessa de lucros das empre-

sas internacionais aqui instaladas e uma austera política de combate à inflação, 

acompanhada de corte nos investimentos públicos e contração do crédito. “Para 

nós, brasileiros, basta que olhemos para a argentina (...) Precisamos é aumentar 

nossa produtividade agrícola, em vez de menosprezar a única atividade econômica 

em que demonstramos capacidade para produzir vantajosamente, isto é, capaci-

dade para exportar. e se continuarmos a expandir indústrias que só podem viver 

sob a proteção de pesadas tarifas aduaneiras e do câmbio cadente, continuaremos 

a ser um país de pobreza, ao lado do rico país que é a argentina.” na sequência, 

mais uma afirmação contrastante: “não se pode dizer que a natureza tenha sido 

especialmente generosa para conosco em suas dádivas de terras férteis e planas”.

e vaticinava: “Uma vez atingido o emprego total, novos empreendimentos farão 

subir os preços, mas não farão crescer a produção; ao engenho e à capacidade da 

iniciativa privada, amparada e fomentada pelo estado, cabe promover o bem-estar 

econômico e a melhoria do padrão de vida do povo brasileiro; ao estado cabe coo-

perar com a iniciativa privada, através de medidas legislativas e administrativas, 

que permitam e facilitem a livre expansão de seus empreendimentos; recomenda-

-se, portanto, que o governo promova o retorno gradativo ao campo da iniciativa 

privada dos empreendimentos industriais do estado. e que, também gradativa-

mente, à medida que se for normalizando a situação econômica nacional e interna-

cional, suprima o controle ora exercido sobre vários setores da economia privada 

pelos respectivos institutos”.

* * *

a tréplica de simonsen veio embebida em nitroglicerina pura. “o planejamen-

to da economia brasileira”, publicado em junho de 1945, exibia uma performance 

demolidora do lorde inglês. sua pena afiadíssima destilava estocadas, ironias e 

sarcasmos ao varrer as considerações de Gudin e seus “lamentáveis intuitos de 

confucionismo”. o príncipe de olhos claros o acusava não só de ser contrário à 

indústria nacional, como de truncar trechos do relatório original e distorcer seu 

pensamento: “o relator andou catando no extenso processo frases soltas, as quais 

modificou a seu bel-prazer”.. e alfinetava: “na sua ânsia de exibir erudição, pratica 

o relator, a cada passo, erros incompreensíveis em um provecto professor da ciên-

cia das finanças (...) longe, porém, iria eu se quisesse esmiuçar todas as ‘liberalida-

des’ praticadas pelo provecto relator, em seu longo e infeliz arrazoado”.

o “provecto” mestre teve inclusive seu excelso saber colocado na berlinda: “É 

verdadeiramente infantil supor que, num mundo convulsionado e agitado como o 

presente, alguém possa pensar em restabelecer correntes espontâneas de capitais 

estrangeiros para o país, capazes de suprir as nossas verdadeiras necessidades, 

sem um leal e franco acordo de para governo!”. simonsen citou Voltaire e até Ham-

let, para evidenciar que havia algo no ar além dos aviões de carreira.

“nada escapou às suas iras (...) É possível, ainda, que s. sª guarde contra al-

guns de seus colegas desta Comissão um velho ressentimento, oriundo dos debates 

verificados no Primeiro Congresso Brasileiro de economia. É ainda possível que 

conserve certo azedume contra os diretores das indústrias nacionais, que com ele, 

ou com as empresas que representava, terçaram armas muitas vezes junto à Co-

missão de similares, pela aversão dessas empresas em se utilizarem de produtos 

de fabricação brasileira. Mas tudo isso não justifica a paixão demonstrada em seu 

trabalho pelo relator, quer agredindo instituições, individualidades e associações 
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de classe, quer levando o seu ‘liberalismo’ ao ponto de transcrever vários trechos 

do meu parecer em desacordo com o original, e praticando, pela obliteração dos 

sentidos a que todo estado de paixão conduz, erros elementares e imperdoáveis em 

assuntos em que deveria ser consumado mestre.”

* * *

simonsen seguia disparando seus mísseis implacáveis: “Mas, a artilharia gros-

sa do relator está principalmente concentrada contra os ‘forjadores de planos’; é 

contra eles que s. sª alinha toda a sua formidável erudição (...) o fogo de barra-

gem que quer criar é praticamente intransponível para nós outros, pobres mortais, 

simples amadores em matéria de estudos econômicos, que, não conhecendo” (na 

opinião do autor) “robertson, Hansen e Haberler, estamos, por certo, condenados 

ao extermínio”.

e apontava a embalagem laudatória do pacote de réplicas do adversário: “s. sª 

faz, por assim dizer, uma defesa antecipada contra ‘qualquer desejo de exibição 

idiota de erudição’. É o sr. Gudin referindo-se ao sr. Gudin. Pode crer, entretanto, 

que ninguém chegaria a fazer tal suposição. Mas há de nos desculpar um ligeiro 

reparo. o autor mais frequentemente citado em seu trabalho é ele próprio. Cita-se, 

recita e excita-se continuamente com essas autorreferências, seguindo um ramo 

ascendente num ciclo que não é, positivamente, o econômico”.

segundo simonsen, de tanto transcrever errado, eugênio Gudin acabava por 

acreditar em si próprio. “Para se aquilatar da ausência de sinceridade de suas crí-

ticas basta ir respigando as numerosas extravagâncias contidas em seu trabalho 

(...) as últimas páginas de seu relatório constituem apenas invectivas à nossa in-

dústria, às nossas associações de classe e uma tentativa de mascarar fórmulas de 

intervencionismo do estado, que medrosamente aconselha”.

no confronto à vera com Gudin, simonsen retomava a questão central: “na 

apreciação das evoluções verificadas em vários países, impõem-se, cada vez mais, 

à nossa consideração, as profundas diferenciações existentes entre as estruturas 

econômicas e sociais das nações consideradas ricas e das que se encontram em 

pronunciado atraso (...) essas soluções” (para reduzir as disparidades) “demandam 

a ação intervencionista do estado, quer no interior do país, através de uma ade-

quada política monetária, social, de obras públicas e de toda uma série de medidas 

de ordem técnica, quer no ambiente internacional, pela obtenção de mercados que 

possam manter o ritmo do trabalho em nível conveniente”.

o industrial sublinhava: “no Brasil, a fraqueza e a instabilidade econômicas 

nos levaram à adoção de uma série de planejamentos parciais e intervencionismos 

de estado, sempre reclamados pelos produtores em dificuldades e, quase sempre, 

mais tarde, por estes mesmos, condenados (...) o planejamento econômico é uma 

técnica e não uma forma de governo. não exclui os empreendimentos particulares. 

Pelo contrário. Cria um ambiente de segurança de tal ordem que facilita o melhor 

e mais eficiente aproveitamento da iniciativa privada, que está intimamente ligada 

ao conceito de propriedade”.

e lembrava o evento das classes produtoras realizado em teresópolis (rJ) pouco 

tempo antes (maio de 1945). “nos objetivos básicos da Conferência de teresópolis 

estão mencionados, por ordem de importância, o combate ao pauperismo (pobre-

za), o aumento da renda nacional, o desenvolvimento das nossas forças econômi-

cas, a implantação da democracia econômica e a obtenção da justiça social – ob-

jetivos que devem ser alcançados com indispensável rapidez, através de um largo 

planejamento.”

* * *

ricardo Bielschowsky recapitula: “Marcondes Filho, ministro do trabalho, in-

dústria e Comércio de 1941 a 1945, chegou a solicitar ao economista rômulo de al-

meida – depois, simonsen o convidaria para ser o diretor econômico da Cni –, que 

trabalhava na pasta, um documento para atestar que o planejamento era compatí-

vel com a democracia, e não um instrumento da ditadura ou do comunismo. nessa 

linha, simonsen, de maneira muito palatável, demonstrava a determinados setores 

do conservadorismo brasileiro que o planejamento não era exclusivo aos comunis-

tas, podendo ser pensado com ênfase na iniciativa particular. Um industrialista 

– solitariamente como pensador e muito à frente de seus pares naquele momento 

– estava propondo a intervenção do estado para defender a indústria ‘preguiçosa’ 
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e importadora da maior parte de sua matéria-prima, na concepção de Gudin. em 

1945, estávamos no limiar de uma fase de amadurecimento do desenvolvimentis-

mo, na transição do pós-guerra. inclusive, na defesa que o pessoal varguista fazia 

sobre a intervenção do estado”.

 
 
 
 
 
 

uM Debate  
inFinito

 

 

 

 

 

eugênio Gudin, disposto a jogar uma pá de cal na contenda, entregaria uma 

longa carta à Comissão de Planejamento econômico, em 24 de agosto, na qual res-

salvava que sua crítica “decorre, não de qualquer prevenção pessoal, longe disso, e 

sim de minha radical divergência com s. sª sobre a matéria em debate”. e prosse-

guia: “eu não faço nem nunca fiz guerra à indústria nacional. o que o dr. simon-

sen não quer é concorrência. o que ele quer é que o estado, por um empréstimo 

obtido de governo a governo, proporcione aos industriais existentes a aquisição 

de novo aparelhamento e não permita a entrada de novos concorrentes (...) É, a 

meu ver, função privativa do estado planejar: a saúde e a educação; a moeda, o 

crédito, as finanças públicas, o regime tributário; as obras públicas; os serviços 

de utilidade pública, com execução por concessão ou delegação, especialmente os 

de transportes, comunicações e energia elétrica; a política de fomento à produção 
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industrial, agrícola e mineira; a defesa e a segurança nacionais; a organização do 

serviço público civil; a imigração, a legislação e o seguro social; as medidas de 

proteção ao solo, de fiscalização de gêneros alimentícios, de combate aos abusos 

do capitalismo etc. etc... tudo, em suma, que é necessário fazer e que não cabe à 

iniciativa privada. ampare o estado as indústrias merecedoras de proteção, incen-

tive a formação de novas indústrias pela concessão de favores, indo até à garantia 

de juros ou à subvenção – mas não participe diretamente dos empreendimentos 

industriais”.

ele não apenas dinamitou a abordagem sobre planejamento de simonsen, como, 

conforme seus interlocutores, vislumbrou fortes tintas ideológicas impregnadas 

no documento. em alternativa, propôs mudanças institucionais, à imagem da cria-

ção de um Banco Central, e indicou questões relativas ao levantamento de dados 

para a determinação das contas nacionais e do balanço de pagamentos. o ponto 

alto, evidentemente, ficou a cargo da argumentação em prol do desenvolvimento 

econômico apoiado nas livres forças de mercado, no incremento da produtividade 

e na melhor alocação das poupanças, objetivando a formação de capital pela inicia-

tiva privada, simultaneamente ao aprimoramento da educação técnica.

o rebate às críticas veio a galope, em junho de 1945, no livro “o planejamento 

da economia brasileira”. nele, conforme Carlos Von doellinger, “simonsen in-

sistiu em reafirmar, inicialmente, a validade dos cálculos feitos pelo Ministério 

do trabalho, utilizando-se mais de seu verbo fácil do que de argumentos técni-

cos. essa parte do livro é curiosa, mas pouco interessante. Contudo, a defesa do 

planejamento em oposição à escola liberal é extremamente brilhante e lúcida, 

valendo-se simonsen de sua vasta cultura humanística e de seus profundos co-

nhecimentos de história. Permeando a argumentação, ora sobressaem argumen-

tos doutrinários ou políticos em favor do protecionismo, ora evidências factuais 

interessantes, tais como a queda ad valorem dos impostos de importação, face ao 

seu caráter específico. Com muita frequência o texto é entremeado de lances satí-

ricos e mordazes, segundo o estilo da época, expediente do qual também se valeu 

seu contendor”.

o economista prossegue: “o leitor possivelmente ficará algo desapontado com 

a ausência de maiores detalhes quanto à implementação do planejamento suge-

rido por simonsen. na verdade, sua única sugestão objetiva é quanto à forma de 

financiamento dos investimentos necessários (segundo ele, cerca de Cr$ 100 bi-

lhões ou cerca de Us$ 5 bilhões): o empenho de 50% das reservas cambiais – o que 

daria a minguada quantia de Us$ 250 milhões – e a contratação, pelo governo, de 

empréstimos financeiros nos estados Unidos, o que representaria 0,2% da renda 

nacional daquele país. se considerarmos que nos dias de hoje os estados Unidos 

transferem, a todo o mundo subdesenvolvido, uma proporção de sua renda pouco 

superior a essa, pode-se avaliar o quanto de ingênuo otimismo havia na sugestão. 

esse surpreendente vazio, contudo, não pareceu incomodar a Gudin, que tomava 

como perniciosa qualquer ideia de planejamento. simonsen, por seu turno, não 

teve condições de avaliar o denso conteúdo das propostas e de algumas das aná-

lises de Gudin com referência à política econômica, não fosse o mestre, naquela 

época, o mais profundo conhecedor de teoria e política econômica no Brasil. am-

bos, por conseguinte, valeram-se de suas respectivas ‘vantagens comparativas’ in-

telectuais; Gudin, antes de tudo economista e scholar brilhante; simonsen, erudito, 

humanista e historiador, além de homem público e político experiente”.

* * *

a troca pública de chumbo grosso pararia por aí. a debacle do estado novo 

levaria à dissolução da Comissão de Planejamento econômico. Mas o substrato da 

discussão sobreviveria a ponto de retornar à pauta na década anterior e permear 

o debate econômico brasileiro até hoje. em “Cátedras para o desenvolvimento – 

Patronos do Brasil” (ipea, 2014), no capítulo “roberto simonsen: as contribuições e 

a atualidade do pensamento”, Marcelo Curado avalia: “os temas trabalhados por 

simonsen ao longo das décadas de 1930 e 1940 não são apenas atuais e relevantes 

para o debate do desenvolvimento brasileiro; constituem-se no cerne dos princi-

pais debates econômicos do país, sobretudo do ponto de vista dos economistas he-

terodoxos. a preocupação com a evolução da estrutura produtiva, com a inserção 

externa e com o papel do estado e do planejamento no desenvolvimento, temas 

centrais na obra de simonsen, continuam extremamente atuais e relevantes para 

o debate econômico contemporâneo. da mesma forma que o debate original entre 



120

ROBERTO SIMONSEN PRELÚDIO À INDÚSTRIA

121

ROBERTO SIMONSEN PRELÚDIO À INDÚSTRIA

simonsen e Gudin foi influenciado pelas condições históricas concretas em que 

ocorreu, os debates atuais sobre o desenvolvimento são igualmente influenciados 

pela evolução atual do cenário econômico e político interno e internacional. nesse 

sentido, algumas tendências recentes da evolução da estrutura produtiva e de alte-

rações no padrão de especialização comercial do país, assim como a retomada do 

esforço de planejamento nos anos mais recentes, contribuem no sentido de elevar 

a relevância e a atualidade das discussões originalmente realizadas nas ‘contro-

vérsias do planejamento’”.

* * *

o que estava em xeque era o papel do estado na vida nacional. a perda de ter-

reno do liberalismo no mundo após mais de um século de hegemonia refletia, na-

turalmente, também aqui, onde a consolidação do regime capitalista só ocorreu na 

segunda metade do século 20, com o fim da escravidão.

Havia, de um lado, os liberais e a crença no mercado como o dínamo da ativida-

de econômica e, no polo oposto, os desenvolvimentistas, que pregavam a necessi-

dade de intervencionismo e planejamento estatal para induzir o desenvolvimento e 

evitar crises, caso de roberto simonsen. Gudin sempre viu na disputa do aparelho 

de estado a mola mestra para a concretização de suas ideias – seria um dos articu-

ladores do golpe de 1964 e ferrenho defensor da implantação da ditadura militar. 

Mas o fato de as distintas agendas entre as duas correntes não abdicarem da mão 

do poder público fazia o embate transcender o perímetro econômico, envolvendo, 

sobretudo, diferentes colorações políticas.

Gudin estava mais bem municiado em termos técnicos, dominando com mais 

propriedade os conceitos e a base teórica e metodológica da área que o industrial 

paulista – chegou inclusive a elaborar um programa econômico liberal para o país, 

façanha até então inédita na terra de santa Cruz. sob essa ótica, o ultraliberal te-

ria vencido a batalha. Porém, numa perspectiva histórica, a cizânia ganha outra in-

terpretação. a partir da segunda metade do século 20, o país intensificou a política 

desenvolvimentista e industrializante pós-revolução de 1930. a afirmação do mer-

cado interno e a diretriz de substituição de importações, com marcante presença 

do estado, no cerne de diversas disputas políticas, seriam a tônica até princípios 

da década de 1980.

Por esse prisma, simonsen confirmou suas teses protecionistas, calcadas mais 

em observações de natureza política e em sua experiência administrativa, cami-

nho, segundo ele, para a superação da pobreza no Brasil. era favorável ao salá-

rio mínimo, mas contra os reajustes constantes e encargos pesados. defendia a 

ampliação do crédito em subordinação da política monetária à econômica para 

fomento das atividades produtivas e a expansão do capital nacional. alegava que 

uma queda nas exportações desencadeava um desequilíbrio na balança de contas, 

além de baixa na taxa de câmbio. a solução seria uma contenção nas compras do 

país por intermédio de seleção das importações brasileiras.

em “a solidão do corredor de longa distância”, reis Velloso relativiza as dife-

renças de fundo entre simonsen e Gudin, jogando mais na conta dos traços idios-

sincráticos de ambos o estopim da peleja. “a suma das sumas, como diria dom 

Casmurro, é que, pensando bem, as divergências não eram tão grandes. Que havia, 

havia. Mas os contendores as agravavam. Guardadas as diferenças de época, os 

dois estavam preconizando, como constou, pouco depois, da Constituição de 1946, 

e como consta da Constituição de 1988, a ação supletiva do estado em matéria eco-

nômica: Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta 

de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos 

da Segurança Nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definido em Lei. então 

por que a controvérsia sobre o planejamento? os dois gladiadores eram radicais. 

então, na expressão de Gudin, não se falava em divergência. dizia-se ‘divergência 

radical’. É como em certos casamentos: incompatibilidade de temperamentos, ma-

nifesta em vários congressos de que participaram.”

* * *

a pesquisadora Vera Cepêda também nos abre a sua visão: “Quando comecei a 

comparar os dois autores, me incomodou muito a afirmação, meio generalizada 

e canônica até uns dez anos atrás, de que, nesse enfrentamento com eugênio Gu-

din, simonsen houvesse saído perdedor, por não ter perspicácia econômica, não 
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dominar o jargão da área. achei que esse enquadramento não podia estar correto. 

na metade dos anos 1930, Gudin já se manifestava publicamente, nos seus textos 

sobre o debate que havia sido aberto de 1928 em diante, acerca da oposição entre 

vocação industrial e vocação agrária no Brasil. e sob argumentos muito falaciosos, 

no sentido de que a industrialização aqui só poderia existir de maneira protegida – 

enquanto a atividade mercantil-exportadora parecia servir como uma luva àquilo 

que nós éramos em termos de especialidade econômica. a defesa do livre mercado 

já vinha nos textos anteriores de Gudin”.

no momento da controvérsia, as referências de simonsen são explicitamente 

ao campo keynesiano, ao passo que as de Gudin evocam nitidamente influências 

clássicas e neoclássicas. “ali se consolida algo que os separava de maneira inevi-

tável – a perspectiva pela qual entendiam o funcionamento da economia no debate 

da questão nacional. e é visível que os dois manuseiam os argumentos antagônicos 

muitas vezes em um tom pessoal, pesado, irônico. Há uma certa passionalidade. 

só faltou a Gudin dizer que simonsen não sabia o que estava fazendo. simonsen 

foi até um pouco mais elegante, ao evocar a ideia de que, para discutir a questão 

econômica no país, não era suficiente recorrer apenas à economia – faziam-se ne-

cessários outros elementos. até porque a forma como ele constrói a sua tese é mui-

to curiosa: começa na condição de empresário e termina na de gestor de políticas 

públicas. os argumentos que manipula são de uma ordem mais ampla, que escapa 

da dimensão estritamente econômica. acho que por isso, durante muito tempo, as 

pessoas o consideraram um perdedor – porque, olhando-se por um registro especí-

fico da argumentação econômica, simonsen não cabe nele, por manipular outras 

variáveis. e a visão canônica de que foi perdedor não consegue resolver o que a 

história demonstrou, pois a verdade é que, a partir de 1948, o estado brasileiro 

tornou-se planejador e desenvolvimentista”.

 
 
 
 
 
 

a obra e  
o seu CuMe

 

em 1937 – com o mandato parlamentar perdido em razão do fechamento do Con-

gresso –, simonsen publicou “a indústria face à economia nacional”, no qual cen-

surava o cunho liberal da Constituição de 1934 e chancelava o estado novo. e “o fo-

mento da indústria nacional”, repisando a surrada pauta: “É necessário, também, 

que o governo federal, com ampliação de sua legislação trabalhista, não venha a 

prejudicar irremediavelmente a produção brasileira, com a sobrecarga de ônus 

inexistentes nas organizações alienígenas. os contratos de trabalho, impostos pelo 

governo ou patronato, podem ter efeito contraproducente, se não defenderem a 

um só tempo o trabalho e a produção, como prevê a Constituição de 1934”.

Fruto de sua experiência como professor na escola livre de sociologia e Políti-

ca, lançou, ainda em 1937, “História econômica do Brasil (1500-1820)”, que se torna-

ria referência para o entendimento da formação do país, com abordagens originais 
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acerca do comércio colonial, tráfico de escravos, produção de pau-brasil e açúcar, 

mineração, pecuária, enfim, as principais atividades econômicas anteriores à in-

dependência.

nele, simonsen batia na tecla do impacto que o meio ambiente acarretou ao 

processo colonizatório e à formação nacional. “deparando um meio pouco atra-

ente ao elemento europeu e adstrito a produções tropicais, para aqui trouxeram 

uma grande massa de população africana, que se reuniu à população autóctone, 

povo primitivo, ainda na idade da pedra polida. Com tais elementos, o diminuto 

contingente de brancos formou uma civilização inteiramente nova, em ambiente 

reconhecidamente difícil.” o texto acentuava a importância de se mesclar histó-

ria, geografia, sociologia e economia para a assimilação dos modos de ocupação 

e desenvolvimento da sociedade brasileira. e afirmava que desse legado é que se 

deveria extrair o conteúdo necessário a transformar o presente. Foi com esse livro 

que ele conquistaria uma cadeira na aBl, em 1945.

* * *

segundo tamás szmrecsányi (1936-2009), ex-colaborador da Unicamp, em “re-

tomando a questão do início da historiografia econômica no Brasil”, trata-se, na 

verdade, de uma obra inacabada: seus 15 capítulos se associam apenas aos primei-

ros sete pontos de um total de 25 do programa da Cadeira que simonsen leciona-

va na escola. o próprio autor assim justificava a limitação: “a simples leitura do 

programa que elaboramos demonstra o maior desenvolvimento que procuramos 

dar às fases de nossa economia nos últimos cinquenta anos. Constatando, porém, 

ter sido na era colonial que se formou a trama social asseguradora da estrutura 

unitária do país, impusemo-nos (como tarefa) a fixação dos fatores econômicos que 

contribuíram para essa formação (...) não procuramos nos cingir a sistematizações 

doutrinárias ou a conceitos metodológicas. Procuramos ser objetivistas, realistas, 

examinando os fatos econômicos tais como se apresentaram na formação do Brasil, 

comentando-os ou os comparando com os que se processavam concomitantemente 

em outros povos, esforçando-nos, à luz das realidades econômicas, por saber dos 

porquês dos acontecimentos verificados”.

szmrecsányi anotou: “dez desses 15 capítulos corresponderam a aulas minis-

tradas por simonsen no ano letivo de 1936 – cinco em cada semestre –, enquanto 

que os restantes parecem ter sido redigidos posteriormente. incluem-se nesta úl-

tima categoria os capítulos Vii, sobre a pecuária, e Xii a XV, relativos à ocupação 

da região amazônica, ao comércio na era colonial e às mudanças decorrentes 

da transferência da Corte portuguesa para o rio de Janeiro. Um dos capítulos 

de maior interesse é o quarto, dedicado às políticas coloniais, no qual roberto 

simonsen faz uma crítica às interpretações feudalísticas da instituição das Capi-

tanias Hereditárias”.

e fazia a ressalva: “o livro não chegava a ser apenas de autoria individual de 

roberto simonsen. entre outros, nelson Werneck sodré, registrou o seu caráter de 

‘trabalho de grupo coordenado pelo autor e depois destinado a conferências sema-

nais’. tratava-se na verdade de uma obra coletiva, síntese crítica de trabalhos de 

terceiros, e não de resultados de pesquisas pessoais do autor”. isto seria reconhe-

cido pelo próprio simonsen, que na introdução do livro, rende homenagens a João 

Pandiá Calógeras, Manuel de oliveira lima, João Capistrano de abreu e João lúcio 

de azevedo. e, no capitulo i, redigiria: “no Brasil, para falar só dos mortos, possu-

ímos eruditos estudos feitos por Varnhagen, Capistrano, Vieira souto, amaro Ca-

valcanti, Calógeras e outros. a Calógeras, cuja memória cada vez mais veneramos, 

e sob cujas inspirações gostaríamos de poder lançar esta Cadeira, devemos, entre 

outros, os notáveis trabalhos sobre política monetária, minas do Brasil e política 

externa do império”.

tamás szmrecsányi acrescentaria: “não obstante essas limitações, ou talvez até 

por causa delas, a ‘História econômica do Brasil’, de roberto simonsen, teve uma 

acolhida muito favorável, chegando a fazer grande sucesso. e isto não se deveu 

apenas ao fato de ter sido a primeira obra do gênero no Brasil, dotada de tamanha 

envergadura e abrangência, mas também – e talvez principalmente – pelos dados 

estatísticos que reuniu, através dos quais acabou inspirando outros autores a se-

guirem seus passos, ou estimulando-os a se contraporem a ela. esta última atitude 

parece ter sido adotada por Caio Prado Jr. em sua ‘Formação do Brasil contempo-

râneo – Colônia’, de 1942, que não traz uma referência sequer ao trabalho de si-

monsen, embora este tivesse abordado o mesmo período que ele. em compensação, 
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tanto alice Canabrava como Celso Furtado nunca deixaram de incluir a obra de 

simonsen nas bibliografias de seus trabalhos”.

* * *

em 1937, simonsen apresentaria um parecer ao Conselho Federal de Comércio 

exterior. “o dilema que se apresenta, inexorável, aos nossos olhos é o seguinte: ou 

produziremos, dentro de nossas fronteiras, 80% do que carecemos para elevar o 

padrão de vida médio do país, reservando o poder aquisitivo externo, oriundo de 

nossas exportações, para aquisição de artigos necessários ao nosso aparelhamento 

defensivo e econômico, e de produtos de indústrias especializadas, ou estaremos 

condenados a um crescente estado de pobreza, nos aniquilando em esforços inú-

teis e em recíprocas e vãs incompreensões (...) o que é condenável, em relação a 

nossa economia, é a transigência com uma verdadeira orgia nas importações, ao 

simples sabor de iniciativas ou de interesses alienígenas, dilapidando-se o nosso 

fraco poder aquisitivo no pagamento de artigos estrangeiros de consumo imedia-

to, de luxo, ou de nenhuma reprodutividade para o país.”

e, sobre a questão dos tratados comerciais: “teimamos em equiparar condições 

de igualdade e reciprocidade jurídicas com equivalências econômicas, levados por 

um lirismo muito compreensível em um povo de fracas aptidões econômicas. não 

quisemos ou não pudemos compreender, até hoje, que tratados de reciprocidade, 

baseados na cláusula de nação mais favorecida, contendo condições jurídicas te-

oricamente iguais para ambas as partes contratantes, acarretam, de fato, sob o 

ponto de vista econômico, uma progressiva vassalagem da nação menos aparelha-

da à nação mais poderosa (...) o Brasil, país pobre, com uma exportação per capita 

mínima e cada vez menor, não pode, absolutamente, adotar tratados de comércio 

estandardizados, preferidos pelas grandes nações industrialistas e capitalistas. 

somos, antes, forçados a fazer ajustes diferentes com os vários povos, atendendo 

às diferenciações dos progressos econômicos de cada um e às relações de ordem 

econômica e política com eles existentes”.

lançaria, também, em 1937, obras importantes, a exemplo de “aspectos da his-

tória econômica do café” – apresentado como tese ao iii Congresso de História 

nacional do instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ocorrido no rio de Janeiro 

em 1938, e publicado como artigo dois anos depois – e “objetivos da engenharia 

nacional”, de 1939, em que narrava: “o café (...) ao lado das economias que for-

mavam, alinhava-se aos capitais importados, atraídos pelos altos proventos dessa 

cultura. de 1888 a 1901, a grande imigração duplicou a população do estado. em tal 

ambiente, a nossa engenharia sentiu-se cada vez mais presa às construções ferro-

viárias, que se alastravam, para satisfazer, as necessidades do escoamento da pre-

ciosa rubiácea. os novos núcleos de povoação reclamavam incessantemente, obras 

públicas, abastecimentos d’água, esgotos, iluminação, calçamentos etc. Cresciam, 

também, paralelamente, os quadros do funcionalismo técnico. em consequência, 

as ferrovias, as obras públicas e o funcionalismo passaram a absorver as ativida-

des da maioria dos nossos colegas”.

Publicou, igualmente, “o ensino profissional no Brasil”, no qual fazia um retros-

pecto, empregando o plural majestático: “em 1916, fundamos, em santos, o Centro 

dos Construtores e industriais daquela cidade, do qual fomos o primeiro presidente. 

Constavam dos seus estatutos, como um dos principais fins, ‘a organização de um 

cadastro do operariado; o serviço de assistência e seguro dos operários e a fundação 

de escolas de aprendizado profissional’. e, nesse mesmo ano, esse Centro instalava 

uma câmara de trabalho com representantes de operários e patrões, visando uma 

justa conciliação dos interesses das duas classes, e a terminação dos contínuos con-

flitos que ali registravam com graves danos para o trabalho e para a sociedade lo-

cal. talvez tenha sido esse o primeiro tribunal paritário constituído no país, para a 

apreciação dessas questões, e essa iniciativa foi tomada à revelia de qualquer inter-

venção oficial, 23 anos antes da instalação da nossa Justiça do trabalho. nas ques-

tões sociais e econômicas, temos sempre procurado fazer realçar a verdade, esteja 

onde estiver, para que os nossos homens públicos se possam orientar na decretação 

de medidas que auxiliem uma evolução sem choques e progressistas. não podemos, 

pois, ser tomados como suspeitos de reacionários ao encarecermos, perante as nos-

sas autoridades, as necessidades cada vez maiores de haver a máxima cautela na 

promulgação de medidas que interfiram na evolução do nosso labor econômico”.

ainda em 1939, redigiu o memorando “a evolução industrial do Brasil”, para 

uma missão universitária norte-americana em visita ao país. na avaliação de 
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szmrecsányi, o primeiro constituiu “um trabalho tecnicamente bem elaborado e 

bastante revelador do ponto de vista ideológico. também o segundo se destaca 

pelo esmero da sua elaboração e pela qualidade do seu conteúdo, configurando 

um estudo econômico-demográfico fundamentado em dados históricos, o qual foi 

apresentado em Washington no oitavo Congresso Científico americano, a pedi-

do do Conselho nacional de estatística. depois daquela época, roberto simonsen 

deixou de produzir estudos históricos, passando a dedicar-se cada vez mais aos es-

tudos econômicos propriamente ditos e às análises de política empresarial. É prin-

cipalmente através destes que ele continua sendo estudado e comentado até hoje”.

Publicado, posteriormente, pelo instituto Brasileiro de Geografia e estatística 

(iBGe), o trabalho levado ao Congresso Científico vincula o padrão de vida da po-

pulação às questões regionais e aos fluxos históricos de mobilidade demográfica 

no país. ali, se demarca o foco de simonsen sobre o levantamento de dados e a pre-

cisão numérica, além da ênfase dada aos estudos regionais. essa particularidade, a 

propósito, distinguiu a inovadora linha de pesquisas da escola livre de sociologia 

e Política.

em 1940 – quando foi criada a associação Brasileira de normas técnicas (aBnt), 

fruto de seu empenho para a elaboração de regulações voltadas ao setor produtivo 

–, ele lançou ainda “níveis de vida e economia nacional”, em evento no Centro de 

estudos e ação social de são Paulo. o ensaio plugava a busca pela melhoria do nível 

de vida à doutrina católica da solidariedade, motivando a prática assistencialista 

empresarial como um meio de aparar as arestas dos conflitos sociais, que poderiam 

ensejar a radicalização política. a luta de classes espelhava, para ele, uma disfun-

ção a ser sanada com cautela, no consenso da letra da lei: “o problema social no 

Brasil, como, de resto, em qualquer nação democrática, é suscetível de plena solu-

ção prática sem que os fundamentos tradicionais da ordem pública e política sejam 

subvertidos, quer pela violência revolucionária, que nada constrói, quer pela ação 

mistificadora de mitos estranhos à sensibilidade e à formação histórica nacionais”.

à época, simonsen examinava a questão do raso poder aquisitivo da população 

brasileira: “Verifica-se, porém, que a origem da existência desses baixos níveis é 

bem diversa do que se constata em alguns grandes países de densa população, de 

fartos recursos econômicos e de grande progresso material. ali, muita vez, existe 

a miséria imerecida, proveniente da má distribuição dos proventos do trabalho; 

aqui, apura-se que, em larga escala, a pobreza decorre da insuficiência da produ-

ção, do atraso e da instabilidade do meio. o problema do salário está indissoluvel-

mente ligado ao da produção. todos ansiamos – patrões e empregados do Brasil 

– que aqui se estabeleça uma justa remuneração do trabalho, que todos possam 

viver a vida digna (....) mas se a retribuição do homem é fixada em grande parte 

pela própria produção; se esta é de pequeno valor em relação ao volume de mão de 

obra disponível, como obter um elevado quociente se o divisor é fraco e o dividendo 

cresce continuadamente? o nosso grande mal, atingindo todas as classes, princi-

palmente a dos trabalhadores, é a insuficiência de ganho”. Para um país pobre, 

tendendo a empobrecer mais e mais, só restaria então investir todas as fichas na 

economia industrial.

* * *

ainda em 1945, portanto três anos antes de sua morte, por ocasião das comemo-

rações do dia Pan-americano, simonsen proferiria o simbólico discurso “roose-

velt”, em que enaltecia o arrojo do presidente norte-americano ao optar pelo inter-

vencionismo econômico para resgatar os estados Unidos dos escombros pós-crise 

de 1929. o país, emblema do paradigma liberal, serviu então de exemplo contra o 

radicalismo dos liberais brasileiros, justamente num momento em que os humores 

se inflamaram na esteira da discussão em torno do planejamento.

abordaria, também, o nível de pobreza do país em comparação ao avanço de ou-

tras nações – e não somente as mais desenvolvidas. “todos os índices disponíveis 

sobre a evolução econômica demonstram a lentidão do ritmo de nosso progresso, 

em relação aos povos que, nos últimos 150 anos, vêm se colocando na vanguarda 

da civilização, sem dúvida, alarmantes as características de pobreza que afligem 

grandes zonas de nossa pátria. Mostrei que necessitamos, pelo menos, quadrupli-

car, dentro do menor prazo possível, a renda nacional, para que possamos atingir 

um padrão de vida que apenas se aproxime daquele que usufruem alguns povos 

que têm vida bem mais modesta do que as nações supercapitalizadas.”

a ultrapassagem desse estágio implicaria, então, “decidir se poderíamos atingir 

essa finalidade pelos meios clássicos de apressar a evolução econômica, estimulan-
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do pelos processos normais as iniciativas privadas, as várias fontes produtoras e o 

mercado interno, ou se deveríamos lançar mão de novos métodos, utilizando-nos, 

em gigantesco esforço, de uma verdadeira mobilização nacional, numa guerra ao 

‘pauperismo’. as críticas, imparciais e objetivas, que tivemos oportunidade de citar 

e as considerações já feitas demonstram ser impossível satisfazer esse nosso razo-

ável anseio, com a simples aplicação dos processos clássicos. impõe-se, assim, a 

planificação da economia brasileira, em moldes capazes de proporcionar os meios 

adequados para satisfazer as necessidades essenciais de nossas populações e pro-

ver o país de uma estruturação econômica e social, forte e estável”.

e, olhando para as economias desenvolvidas: “nas nações super-capitalizadas, 

o crescimento econômico gerou questões de outra natureza, mas também de extre-

ma gravidade, muitas das quais são postas em evidência pelo estudo dos chamados 

ciclos econômicos e pelo excesso de desemprego que se verificou nas últimas déca-

das. a guerra veio absorver esse desemprego, mas ele se apresentará, novamente, 

em futuro próximo, e cada vez mais ameaçador, exigindo soluções que ponham a 

salvo tradicionais instituições políticas, sociais e econômicas dos países vitoriosos. 

essas soluções demandam a ação intervencionista do estado, quer no interior do 

país, através da adequada política monetária, social, de obras públicas e de toda 

uma série de medidas de ordem técnica, quer no ambiente internacional, pela ob-

tenção de mercados que possam manter o ritmo do trabalho em nível conveniente 

(...) o planejamento que o Conselho nacional de Política industrial e Comercial 

propôs para o Brasil tem outra finalidade. não visa alcançar uma estabilidade eco-

nômica, que importaria na manutenção do nosso estado de pobreza, mas, objetiva, 

isso sim, a própria reestruturação econômica do país. aproveita os ensinamentos 

oferecidos pelos planejamentos econômicos dos estados Unidos e Grã-Bretanha 

durante a guerra e pela técnica do planejamento russo, conciliando-os com as ten-

dências e realidades brasileiras”.

 
 
 
 
 
 

o siLênCio  
Da aCaDeMia

 

É provável que devido a sua morte precoce, aos 59 anos – e também ao fato de 

sua obra, à exceção de “História econômica do Brasil”, ter tido uma circulação 

restrita, invariavelmente financiada do próprio bolso ou por instituições patronais 

e distribuída entre o meio industrial –, simonsen não se alinhe entre os maio-

res pensadores econômicos da década de 1950, ao lado de eugênio Gudin, roberto 

Campos, Celso Furtado e ignácio rangel. Mas foi considerado o primeiro grande 

teórico do desenvolvimentismo no setor privado e porta-voz das organizações pa-

tronais, sobressaindo-se como pensador no debate econômico nacional.

em que pese sua volumosa produção intelectual e numerosos artigos de contem-

porâneos em torno de simonsen, é relativamente acanhada a literatura acadêmica 

dedicada a ele. a lacuna de herdeiros intelectuais da sua obra pode se justificar 

pelas tiragens limitadas das publicações, dispersas por revistas de eventos, anais, 
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relatórios de empresas e entidades e veículos parlamentares. os textos, portanto, 

giravam invariavelmente em torno da defesa de temas específicos, capazes de sus-

tentar os interesses particulares de determinado grupo, não sendo criados para 

uma finalidade mais ampla – a discussão na sociedade como um todo.

a cientista política Vera Cepêda nos oferece uma interpretação mais elaborada: 

“roberto simonsen tem papel destacado na transformação do projeto industria-

lista em projeto nacional, sendo interlocutor da burguesia industrial no campo 

da organização empresarial e junto ao estado (foi deputado, senador e membro de 

Conselhos técnicos no governo Vargas). no entanto, não formou uma ‘escola’, um 

grupo de intelectuais que partindo de sua obra avançassem suas ideias mantendo 

intacta a referência original – não se ouve falar de ‘simonseanos’. e este é um ponto 

muito curioso, em primeiro lugar, em função da quantidade de personalidades e 

intelectuais que integravam seu círculo de atividades, onde simonsen contava com 

admiradores nas esferas empresariais, governamentais e acadêmicas. Quanto ao 

empresariado e suas instituições representativas, simonsen é parte aceita e reafir-

mada na história de sua formação. inúmeras são as demonstrações nesse sentido 

(bibliotecas, institutos, fóruns, publicações, que levam o seu nome), mas a referên-

cia ficou mais adstrita ao nome que à obra. e processo semelhante ocorreu em ou-

tras áreas de atuação. Parte dessa névoa que se formou ao redor de simonsen pode 

ser explicada pela submissão das entidades industriais à estrutura tecnocrática 

que caracterizou a gestão econômica depois dos anos 60. nesse caso, a ‘herança 

simonsen’ destoava do tipo de liderança desejável (porque envolvia um projeto po-

lítico que não coadunava com aquele que estava sendo implementado), e também 

destoava do intelectual desejável, que no novo modelo passa a ser o funcionário de 

carreira e, especialmente, o economista”.

Cepêda reafirma que as ideias de simonsen compõem a sustentação da mais 

importante teoria socioeconômica produzida no Brasil naquele período – a tese 

do desenvolvimentismo. “Mas mesmo neste campo encontramos a mesma neblina 

sobre o legado de simonsen. Mesmo Celso Furtado, expoente do desenvolvimen-

tismo brasileiro e que herda diretamente as posições de simonsen, não se refere 

ao pensamento simonseano como parte importante de sua formação, esbatendo 

a ligação umbilical entre as proposições de simonsen e as formulações da cor-

rente do desenvolvimentismo nacionalista (vínculo que é, no plano teórico, um 

fato). Uma maneira de entender este lapso conectivo pode residir no fato de que 

a obra de roberto simonsen situa-se em uma longa trajetória de defesa da indus-

trialização enquanto via de modernização do país. suas ideias, embora originais e 

vanguardistas, capturam um anterior e conflituoso debate da sociedade brasileira 

que remonta, pelo menos, à segunda metade do século 19. este fluxo perpassa o 

pensamento simonseano e deságua posteriormente nas proposições da Cepal, dos 

desenvolvimentistas e nos grupos da tecnocracia governamental. Haveria assim 

um movimento maior, de formação da consciência e da ideologia industrial, ante-

rior e posterior a simonsen, que o contém e do qual sua produção intelectual seria 

um capítulo. assim, o nexo entre momentos e autores particulares pode ficar apa-

gado quando não examinado de perto – o que não elide a crítica a incorreção de se 

deixar de lado o tamanho da contribuição de simonsen, que sendo um momento da 

luta pela industrialização brasileira, foi no isolamento de um homem só, um ponto 

alto. evidentemente o pensamento simonseano faz parte da história do industria-

lismo brasileiro, mas o projeto ideológico que constrói contém os elementos mais 

destacados dos problemas que de fato serão organizados na marcha da industriali-

zação do país nos anos 50 e 60 (porém não na direção desejada pelo autor).”
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beM-vinDo  
à iMortaLiDaDe

 

em 1945, simonsen havia se sagrado o primeiro economista a conquistar uma 

cadeira, a de nº 3, na Casa de Machado de assis. Compareceram à eleição nomes 

como Manuel Bandeira, Barbosa lima sobrinho, ataulfo de Paiva e alceu amoroso 

lima. na ocasião, simonsen declarou: “sempre me consagrei à cultura do meu 

país. ao lado de outras atividades decorrentes de minha vida profissional, as cogi-

tações do espírito sempre me seduziram. não vejo incompatibilidade alguma entre 

uma coisa e outra. ao contrário, em recente conferência sobre indústria e cultura 

fiz ver o grau de recíproco entendimento que existe entre essas duas formas de ati-

vidade no mundo moderno. amei sempre as letras, encantou-me sempre o contato 

com as manifestações da inteligência criadora. aprendi, desde cedo, a dar o justo 

valor à função da literatura, não apenas como preocupação superior do espírito 

humano, mas também como forma de atividade social, indispensável à fixação da 

consciência que cada povo tem de si mesmo. não sendo um escritor de ficção, 

compreendo bem o papel dos poetas e romancistas, principalmente na hora atual, 

e sei o que representam as suas criações, tão necessária à própria formação da 

nacionalidade. e porque assim compreendo os direitos que alceu amoroso lima 

chamou de ‘direitos do coração e da beleza’, é claro que me sinto feliz em poder 

suceder, na academia, a um poeta como foi Filinto de almeida, numa cadeira que 

tem como patrono arthur de oliveira, que foi uma das figuras mais fascinantes do 

nosso passado literário”.

* * *

a revista Bibliográfica e Cultural do sesi-sP de 2012 resgata as lembranças do 

amigo jornalista oswaldo Mariano: “na ocasião da luta pela sua eleição para a aca-

demia Brasileira de letras, Gustavo Barroso era um dos votos difíceis. Cassiano ri-

cardo já havia feito tudo e sabia que era voto perdido. Pedi então ao querido ami-

go Jorge lacerda, mais tarde governador de santa Catarina, que como integralista 

tentasse demover a resistência de seu correligionário. Pensava eu que os motivos 

fossem políticos. Jorge falou com o grande escritor e depois me disse ser impossível, 

porque o motivo era pior do que político. era questão de mulher ... Quando moços, 

roberto certa vez tomara uma namorada de Gustavo. e ele não perdoaria nunca...”.

o relato de Mariano consagra a amizade entre Cassiano e o então novo imortal. 

“roberto simonsen, vítima de uma trombose, estava em estado grave no sanatório 

esperança (...) não sei como dr. roberto ficou sabendo de minha presença e man-

dou chamar-me. Vejo-o com aquela aparelhagem na cabeça. ele, então, pergunta 

de Cassiano ricardo: ‘oswaldo, o Cassiano foi operado. Como está? Quero notícias 

dele, por favor’. naquele estado, entre a vida e a morte, preocupar-se com um ami-

go. Com o fato inacreditável, fiquei até espantado. Penso que por essas qualidades 

é que ele dispunha de outras áreas não alcançadas pelos seus concorrentes. tinha 

amigos e colaboradores inesperados, porque sua espiritualidade sabia investir 

também o coração, esse grande capital ocioso. tinha, por isso, amigos voluntários 

em todos os setores. eram garçons, operários, funcionários, telefonistas, padres, 

militares, intelectuais e artistas.”



136

ROBERTO SIMONSEN PRELÚDIO À INDÚSTRIA

137

ROBERTO SIMONSEN PRELÚDIO À INDÚSTRIA

a propósito do sufrágio na aBl, o lendário e sempre irreverente Barão de ita-

raré (pseudônimo do jornalista gaúcho aparício torelly) assinaria, em seu jornal 

humorístico a Manhã, a coluna “os mistérios da academia – Uma carta que escla-

rece os mecanismos das eleições”:

“A Academia Brasileira de Letras não é apenas, como muita gente pensa, o mais alto 

cenáculo literário do país. Aquela casa é também um verdadeiro templo de ciências ocultas, 

onde os imortais se iniciam no conhecimento de uma nova concepção de vida, que não está 

ao alcance da nossa vulgar inteligência.

“As eleições que se realizam ali na última quinta-feira, para preenchimento da vaga de 

Rodrigo Otávio, vieram trazer um pouco de luz sobre a penumbra misteriosa que envolve 

os interiores da fundação de Machado de Assis.

“Essa réstea de luz foi desprendida da carta que o sr. Osvaldo Orico, atualmente no 

Chile, enviou à mesa, dando o seu voto no primeiro e segundo escrutínios ao sr. Rodrigo 

Otávio Filho e no terceiro e quarto ao sr. Roberto Simonsen.

“Até agora, o público que acompanhava do lado de fora as eleições da Academia não 

compreendia como, no mesmo dia, os mesmos candidatos, sufragados pelos mesmos elei-

tores, pudessem receber um número de votos variável conforme os escrutínios. Candidatos 

que obtinham, por exemplo, um voto no primeiro escrutínio, conseguiam nove no segundo. 

Outros, que figuravam com quatorze no terceiro, baixavam para cinco no quarto.

“Diante dessa diversidade de resultados, o público começou a duvidar da seriedade das 

eleições acadêmicas, julgando que devia haver qualquer maroteira na contagem dos votos 

e chegando mesmo a fazer mau juízo a respeito da firmeza de caráter dos membros do 

augusto sodalício.

“A missiva sufragante do sr. Osvaldo Orico veio dissipar todas as dúvidas sobre o as-

sunto. Por essa carta, pode-se deduzir que não há nenhuma escamoteação na contagem 

dos votos e que o pleito se processa com absoluta limpeza.

“O fato de o mesmo acadêmico dar os seus votos ora a um ora a outro candidato pode 

parecer estranho às pessoas que cultivam os princípios da lealdade e coerência. Pode-se 

mesmo admitir que esse procedimento seja uma sujeira dos imortais. Mas nem por isso se 

deve concluir que as eleições sejam fraudulentas.

“Os membros da Academia têm o direito de virar a casaca. E a verdade é que eles têm 

usado desse direito, nas máximas proporções.”

 
 
 
 
 
 

as FaCes  
Do estaDo

 

ao fim da segunda Guerra, as Forças armadas depuseram a ditadura do esta-

do novo, e se elegeu um governo democrático, acompanhado de uma assembleia 

nacional Constituinte para elaborar a nova Carta. os direitos assegurados pela 

Consolidação das leis trabalhistas (Clt), de 1943, voltaram a vigorar. a suspensão 

desses direitos no ano seguinte, no entanto, legara um mal-estar entre a classe 

operária, oprimida por longas jornadas e baixos salários, em flagrante convivência 

com os lucros estratosféricos de muitos empresários. estes, por sua vez, desejavam 

aumentar sua influência nas decisões oficiais e diminuir a intervenção do estado 

na economia. enquanto uns demandavam a implementação de uma política eco-

nômica liberalizante, de modo a favorecer o acúmulo de capital ao preço de min-

guadas remunerações ao trabalhador, outros industriais, liderados por roberto si-

monsen e euvaldo lodi, estavam formalmente comprometidos com valores éticos 
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e se mostravam contrários a práticas nocivas à ordem social, como o lucro fácil, a 

competição espoliativa e a ausência de espírito público.

o último grupo já vinha organizando grandes congressos ao término do gover-

no Vargas, que teve o ponto alto na 1ª Conferência das Classes Produtoras, em tere-

sópolis (rJ), em maio de 1945. norteados pelos princípios de solidariedade social da 

“Carta de teresópolis” – documento final do encontro e que propunha o combate 

à miséria, a elevação da renda nacional e o desenvolvimento econômico –, uma 

corrente de empresários publicou, em 1946, a “Carta da Paz social”, manifestando 

a intenção de harmonizar a relação capital-trabalho.

o primeiro passo nesse sentido foi a criação, via Confederação nacional da in-

dústria (Cni) e na presidência de Gaspar dutra, do serviço social da indústria 

(sesi), pelo decreto 9.403, de 25 de junho de 1946. a instituição nascia, segundo 

o estatuto, com “a finalidade de estudar, planejar e executar, direta ou indireta-

mente, medidas que contribuíssem para o bem-estar social dos trabalhadores na 

indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão 

geral de vida no país e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico e o de-

senvolvimento do espírito de solidariedade entre as classes”.

no desempenho dessa missão, o sesi deveria visar procedimentos de defesa dos 

salários reais e da melhoria das condições de saúde, habitação, nutrição e higiene, 

assistência no tocante aos problemas domésticos decorrentes das dificuldades de 

vida, pesquisas socioeconômicas e atividades educativas e culturais, buscando a 

valorização humana e os incentivos à atividade produtiva. Mais uma vez, roberto 

simonsen, ao lado de euvaldo lodi, capitanearia a fundação de uma entidade de 

proteção e estímulo aos trabalhadores, em neutralização ao temido fantasma do 

confronto de classes. Claro, com um discurso anticomunista para atrair a massa 

operária ao paraíso da banda democrática.

entretanto, apesar de nunca ter defendido o estado autoritário, pelos manda-

mentos do éden simonseniano as leis trabalhistas eram condenáveis. Para ele, os 

direitos tão caros a Gegê, o pai dos pobres, correspondiam a encargos que enca-

reciam demasiadamente a folha das empresas. a visão conservadora o levou, in-

clusive, a condenar “a ilusão de uma possível igualdade social e material entre os 

homens. a hierarquia social, que se estabelece em função da capacidade dos valo-

res individuais nunca poderá desaparecer, em harmonia, aliás, com tudo quanto 

se observa na natureza”. ele anunciou: “o sesi, ao lado do aparelhamento escolar 

do estado, em suas várias modalidades técnico-culturais, será, assim, sob o ângulo 

de uma filosofia cristã, cujas raízes cívicas se embebem nas mais belas e genuínas 

afirmações nacionais de liberdade e cidadania democrática, um autêntico apare-

lho público de educação (...) o primeiro trabalho do Conselho será a discussão e 

elaboração de um conjunto de postulados que definam as características da civili-

zação democrático-cristã que nos cumpre professar e defender”.

* * *

o sesi reproduzia, então, o modelo adotado para a criação do senai, ante a escas-

sez de mão de obra qualificada na indústria em expansão, quatro anos atrás. nos 

dois contextos, os sindicatos estavam sob o controle direto do estado – o ditatorial 

de Vargas e, agora, o autoritário de dutra, que deflagrara em março de 1946 uma 

onda intervencionista em associações de trabalhadores pelo Brasil inteiro, em face 

a uma ofensiva de greves iniciada no ano anterior. e, em ambos os casos, o grande 

articulador do arranjo com os respectivos governos fora roberto simonsen.

renato Perim Colistete, do departamento de economia da UsP, observa: “É 

nesse contexto de grandes mobilizações e confrontos do pós-segunda Guerra Mun-

dial que se pode compreender uma das motivações principais da criação do sesi. 

a explicação foi dada por roberto simonsen em uma conversa confidencial com 

o adido trabalhista Britânico, Clifford German. segundo relato do adido, simon-

sen admitted frankly that Sesi was intended to serve as a weapon against communism. 

In the first place it would reduce the causes of discontent of which the communists took 

advantage and in addition it would actively combat communism by counter propaganda 

and education. em português claro, para combater o enjoado mal-estar que então 

contaminava a classe operária (a que nos referíamos no início deste capítulo), a fim 

de que não se tornasse epidêmico, os capitães de indústria tinham sintetizado, no 

laboratório estatal, um fármaco e tanto. Mais um ace para Bob & co.

desde meados da década de 1930, simonsen já estreitara laços com os movi-

mentos do catolicismo, devido à capacidade de enfrentamento em relação à orga-

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-9403-25-junho-1946-417689-publicacaooriginal-1-pe.html
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nização comunista do operariado que vinham demonstrando e, também, de suas 

práticas assistencialistas. nas eleições para a Constituinte de 1933, a liga eleitoral 

Católica (leC) havia patenteado seu poder de fogo, com a maior parte das banca-

das estaduais comprometidas com a plataforma da igreja, que gravitava em torno 

da pluralidade sindical e da obrigatoriedade da assistência do estado às famílias 

desvalidas. nessa configuração, ao amenizar as pressões sociais, a igreja represen-

tava uma aliada estratégica para o projeto industrial.

* * *

em 1947, simonsen se elegeria, por votação expressiva, senador pelo Partido so-

cial democrático (Psd) de são Paulo, cargo que ocupava ao falecer. anticomunista 

– apoiou a cassação dos mandatos de parlamentares do Partidão, cujo fechamento 

preconizou –, num discurso acerca da redemocratização e da necessidade de plane-

jamento da economia, frisou: “a lembrança da teoria sobre a composição de forças – 

um dos mais encantadores capítulos da mecânica – oferece, constantemente, suges-

tivo exemplo da situação ideal que desfrutaríamos se conseguíssemos, num mesmo 

sentido, todos os fatores que possam concorrer para o nosso engrandecimento, de 

forma que a resultante da sua soma traduzisse o valor total das várias componentes, 

integralmente aproveitadas em benefício da pátria. Componham-se, no entanto, es-

ses fatores em direção oposta, e essas forças, que tão bem poderiam ser aproveitadas 

em sentido construtivo, anular-se-ão ou destruir-se-ão em manifestações estéreis”.

em bom português, ao se voltar a dissolver os obstáculos à adoção de uma políti-

ca de planejamento da economia, criticando a ortodoxia do liberalismo, simonsen 

enxergava nos conflitos sociais um movimento desagregador e lesivo à mobiliza-

ção de recursos capazes de fomentar o progresso. era preciso, assim, combater 

“a formação de um ambiente propício à cultura de germes nocivos” – a metáfora 

biológica bem ao gosto científico do industrial.

naquele momento, ele repisava o contraste entre o padrão de vida da população 

brasileira e os das sociedades avançadas. segundo seus estudos, essa distância – 

em cotejamento à média norte-americana – havia se alongado de 17 vezes, em 1928, 

para 25 vezes quase duas décadas depois. os números explicitavam a tendência de 

debilitação progressiva da economia dentro do modelo agroexportador que, repe-

tia à exaustão, sofria os limites estruturais para a elevação contínua da produtivi-

dade; a falta de racionalização técnica; e o teto de preço no mercado internacional, 

devido à oferta maior que a demanda e à concorrência com outras regiões colo-

niais em vantagem comparativa.

a agricultura de exportação, portanto, escapava à necessidade de robusteci-

mento da economia, sobretudo face à latência dos conflitos sociais e à ofensiva dos 

movimentos de esquerda no panorama mundial, à perspectiva de enfraquecimento 

das atividades internas e à imagem que se projetava globalmente ao redor do atraso 

brasileiro – e seus reflexos do ponto de vista da soberania nacional. a saída, claro, 

passava pela industrialização – com planejamento, que já demonstrara constituir 

uma metodologia neutra em termos ideológicos, servindo indiscriminadamente 

a governos à esquerda e à direita, do que eram provas alemanha, rússia, estados 

Unidos e Japão. Mas, sob a pioneira visão simonseniana, no tocante à proposição 

brasileira, resguardando-se as devidas diferenças contextuais que descartaria o 

transplante puro e simples dos modelos adotados nos países mais ricos.

“o planejamento econômico sendo uma grande arma contra a instabilidade 

econômica concorre para assegurar a sobrevivência de instituições políticas, das 

médias e pequenas empresas, propicia maiores facilidades para o combate aos 

trusts e proporciona melhor utilização da propriedade privada em benefício da 

coletividade.” ao mesmo tempo, simonsen endossava que a tibieza da indústria, 

àquele estágio, inviabilizaria o aporte de recursos financeiros e tecnológicos na 

infraestrutura necessária. e, também, seu ingresso nas áreas de bens de produção 

ou de bens de capital.

* * *

Quem, senão o estado, garantiria o aparato logístico (nos segmentos de trans-

portes, siderurgia, comunicação etc.), a captação de verbas no exterior, o acesso 

ao crédito às empresas e sua salvaguarda em âmbito doméstico mediante a feroz 

concorrência dos produtos estrangeiros? a toda essa encampação, corresponderia, 

naturalmente, um exponencial controle do governo no campo econômico. acom-
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panhado, entretanto, dos devidos mecanismos de proteção à propriedade privada, 

através de uma junta de planificação formada por membros eleitos pelas classes 

produtoras e liberais. Já recomendava a “Carta de teresópolis”, de 1945: “Consi-

derando: a) que é condição precípua para o sucesso da planificação que ela não 

contrarie os princípios democráticos em que desejamos viver, e que obtenha a in-

tegral solidariedade do sentimento nacional na sua elaboração e execução; b) que, 

na planificação, não pode estar compreendido apenas o labor industrial, mas que, 

como garantia do seu êxito, deve ela cuidar, por igual, dos problemas da agricul-

tura e do comércio; c) que a planificação, dentro de uma nação democrática, visa 

combinar um alto grau de segurança econômica para o indivíduo, com um máximo 

de garantia para sua liberdade”.

ao justificar a rédea curta do estado e seu respectivo monitoramento, simonsen 

rebobinava: “acreditava-se, no século XiX, que a riqueza da comunidade era igual à 

soma total do bem-estar material dos indivíduos e que, assim, cada um, desejando 

melhorar a sua própria condição econômica, contribuía, automaticamente, para a 

riqueza da comunidade em geral. acreditava-se, ainda, que a atividade econômica 

era autorreguladora e que a iniciativa particular, no regime da livre concorrência 

dos interesses individuais, era controlada pelo jogo dos próprios interesses. desne-

cessário era, portanto, o controle governamental no regime dos negócios”.

e, na contramão de Gudin: “se a evolução dos fatos econômico-sociais das últi-

mas décadas põe a nu desajustamentos e crises de toda ordem, o erro está em que 

essa evolução não foi disciplinada dentro dos postulados da escola liberal! (...) as 

medidas de policiamento, as ‘simples regras do jogo’, serão suficientes para as-

segurar a todos os indivíduos e a todas as nações as mesmas oportunidades para 

alcançarem um razoável padrão de vida (...) Mas enquanto as empresas particula-

res gastam largas somas em pesquisas, em estudos de organização, procurando 

pressentir as necessidades das populações, planejando o seu desenvolvimento e 

a conquista de mercados, nega-se, por simples amor aos pretensos dogmas e dou-

trinas, o direito, ao estado, de perquirir sobre os aspectos econômicos e sociais da 

vida comum, para habilitá-lo, num planejamento adequado, a orientar a sua evolu-

ção, dentro de um processo que se aspire evitar, tanto quanto possível, a eclosão de 

atritos e crise de toda ordem.”

nessa nova configuração de divisão do mercado, ele defendia a real incorpora-

ção dos países latino-americanos, com intercâmbios mais justos e capazes de efe-

tivamente incentivar o crescimento das nações tardias – que deveriam ser objeto 

de um estudo conjunto, visando à implementação de políticas concatenadas. ao 

idealizar um modelo que mirava a função transformadora do setor industrial – e 

sua potência para propulsar as economias atrasadas – e acenar com o planejamen-

to, em contraposição ao liberalismo clássico, como o método capaz de enfrentar 

os ditames dos países hegemônicos, simonsen estava antecipando as diretrizes do 

pensamento desenvolvimentista-nacionalista e as teses cepalinas que pautaram os 

debates políticos no início da década de 1950.

* * *

ainda em 1947, na condição de vice-presidente da seção brasileira do Conselho 

interamericano de Comércio e Produção, simonsen defendeu, na reunião de outu-

bro do grupo, um Plano Marshall para a américa latina. na sua ótica, o projeto 

norte-americano para a reconstrução dos países aliados no pós-guerra pecava por, 

visando reerguer a europa ocidental, excluir o lado oriental. da falta de estratégia 

conjunta, resultou a formação dos três grandes blocos – eUa, europa ocidental e 

europa oriental, rússia incluída –, o que dificultava prever a articulação dos dis-

tintos interesses.

Por sua vez, o Brasil, no papel de fornecedor de matérias-primas agrícolas e 

minerais na conjuntura de recuperação mundial, ficaria vulnerável a uma alta in-

flacionária, oriunda de valorizações artificiais de exportações sucessivas de produ-

tos essenciais de consumo. a oferta de bens de produção dos estados Unidos para 

cá também cairia, a fim de concentrar-se prioritariamente na europa. ao mesmo 

tempo, elevar o fornecimento desses artigos em quantidades extras significaria 

aos países latino-americanos empurrar seus trabalhadores a atividades primárias, 

de baixo rendimento e suscetível à instabilidade econômica.

no entender de simonsen, para auxiliar um povo dono de poder aquisitivo vá-

rias vezes superior ao do nosso continente, esse caminho só levaria ao agravamen-

to do quadro de pobreza e injustiça social. defendia que tivéssemos uma postura 
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mais propositiva e menos submissa. “não é justo solicitar às regiões da américa 

latina, onde o padrão médio de vida por habitante seja inferior ao padrão médio 

de vida normal da europa, qualquer contribuição de trabalho ou produção, sem 

a devida remuneração (...) a nossa cooperação econômica deve ser fundada em 

outras bases: utilização comum de nossos recursos naturais, melhoria nas condi-

ções de trabalho e no preparo técnico latino-americano, utilização em comum de 

determinados equipamentos de produção (...) as nações da américa latina devem 

pleitear a participação no fornecimento, dentro do Plano Marshall, de artigos e 

produtos que concorram, de fato, para intensificação de sua economia; as nações 

latino-americanas devem pleitear a organização de uma Comissão de Corporação 

econômica, que estude os meios para tornar mais eficiente uma efetiva coopera-

ção dessa natureza, e a obtenção de auxílio norte-americano para seus planos de 

desenvolvimento; as nações latino-americanas devem pleitear sejam atendidas, no 

Plano Marshall, as suas legítimas aspirações para que a valorização do homem 

latino-americano seja propugnada, simultaneamente, com o soerguimento do ho-

mem europeu, a quem rendemos o nosso preito de admiração, pelas suas tradições 

de cultura e civilização democrática e cristã, que marcadamente conformaram as 

instituições políticas, sociais e culturais da américa latina.”

* * *

no ano seguinte, a 28 de abril, um mês antes de morrer, simonsen proferiu 

sua última conferência, no Clube Militar do rio de Janeiro. a apresentação, em 

que retomava o ponto da função do estado nas economias retardatárias dentro da 

nova ordem mundial do pós-guerra, se converteria na edição póstuma “o Plano 

Marshall e um novo critério nas relações internacionais”, de 1949. “Cumpre-nos 

estar conscientes das nossas necessidades e reclamar, sem timidez, a cooperação 

econômica e técnica a que temos direito, de acordo com os nossos sacrifícios na 

última guerra, com as nossas necessidades normais de crescimento e com o nosso 

papel na defesa do continente e da democracia. do contrário, iremos ganhando 

em benemerência, que é cedo esquecida, enquanto nos retardamos na riqueza, em 

poder real e em nível de vida das nossas populações”, reforçava.

 
 
 
 
 
 

o noMe Da  
FasCinação

 

Conhecido por ser homem metódico – um dos primeiros a entrar e dos últimos 

a sair em seus escritórios – e pautado por rígidos princípios morais, ao que consta 

nunca se recusando a receber o mais modesto operário e acudindo os reais necessi-

tados, corria à solta que os brilhantes olhos azuis e a elegância britânica de rober-

to Cochrane simonsen hipnotizavam as mulheres de seu tempo. e que, da mesma 

forma, suas ideias no campo econômico conseguiam implodir até as aguerridas 

barreiras ideológicas dos oponentes – nem todas, como já vimos. Mesmo assim, os 

vários depoimentos da época corroboram que o simonsen idealizado era, no míni-

mo, bastante próximo do simonsen real.

o jornalista oswaldo Mariano, ex-diretor da agência nacional (1941-1944) – pos-

to importante no estado novo –, que foi amigo próximo de simonsen, chegou a 

ouvir de um de seus funcionários: “esse homem tem tudo. É inteligente, culto, rico, 
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poderoso, bom e ainda bonito. É demais”. Uma edição da revista Bibliográfica e 

Cultural do sesi-sP de 2012 recupera as percepções de Mariano:

Deve haver alguma razão transcendente para explicar porque certas criaturas – como 

no caso de Roberto Simonsen – nascem superdotadas, merecendo o privilégio de tantas 

graças. Deixo a cogitação para os geneticistas ou para os teólogos (...) Quando o dr. Ro-

berto estava fora de S. Paulo, nosso papo, geralmente, sobre seus amigos ou sobre política, 

era pelo telefone. Do meu gabinete na Agência Nacional, entrava na ligação direta que ele 

mantinha, às dez horas da manhã, entre seus escritórios, daqui e do Rio. Naquela época 

era difícil falar com a capital da República. Estávamos em guerra e era o tempo das “prio-

ridades”. Mas ele era um dos poderosos deste país, dispunha das comunicações difíceis: 

telefones, telégrafos, estrada de ferro e aviões. Este pormenor é necessário para informar 

que Roberto Simonsen conquistava todo mundo para suas jogadas. E não há dúvida de 

que eu também deveria estar nelas. Minha colaboração era dedicada e consciente, pois 

o grande brasileiro falava em termos de interesse nacional e seus gestos tinham sempre 

empolgante beleza cívica.

Eu era diretor da Agência Nacional, posto importante, principalmente no governo forte 

do Estado Novo. Por certo, minha função lhe interessava e muito. Mas eu não era apenas 

peça de seu xadrez, como também não eram outros seus companheiros. Percebi sempre que, 

na convivência com seus colaboradores de todas as dimensões, ele criava uma área de estima 

e afeto. Notava por mim: quando eu perdia situações políticas, sua amizade não se alterava.

Roberto Simonsen não era o tipo comum do homem de negócios, álgido e bitolado à 

estreiteza de um mundo prático e oportunista. Não era, enfim, o tubarão como pareceu a 

muitos e a mim mesmo, até quando tive oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, numa 

entrevista. Eu era um repórter jovem, petulante e imaturo. Ele respondeu às minhas per-

guntas com tal inteligência e compreensão humana que me tornei seu admirador. Seus 

negócios não o dominavam. Seu poder econômico era apenas um dos prismas de sua vida 

em tudo brilhante.

Admirável, curiosa e mesmo estranha personalidade do mundo econômico. Lembremos 

alguns fatos que o distinguiam entre seus pares do poder econômico. Era espiritualista 

e chegava, às vezes, à superstição. Notei isso quando me deu a “Oração” de Alex Carrel 

(biologista francês), com uma bela explicação sobre o valor dessa obra e o poder do espí-

rito. Sabia ele que o mundo que a gente não vê é mais vivo que o visível. Tanto é que não 

se esquecia de bater três vezes na madeira, quando necessário (...) Era generoso, nobre, 

trabalhador, estudioso e gostava de recepções e de política. Tinha dessa forma vivência em 

todos os assuntos e setores. Embora pertencesse à chamada classe rica, sua personalidade 

transpunha os limites da burguesia e alcançava uma grandeza permanente no espaço e 

no tempo. Assim como viveu entre operários, sacerdotes, políticos, artistas e intelectuais, 

conquistou as admirações e afetos que garantem a eternidade.

São inúmeros os fatos que servem de pontos de referência para estudo de sua rica per-

sonalidade. Lembremos de mais alguns. O Partido Comunista estava na legalidade. Num 

comício no Vale do Povo, como então se denominava o Anhangabaú, ao ser anunciada a 

palavra de Luís Carlos Prestes, houve de surpresa um maravilhoso espetáculo pirotécnico, 

que empolgou grande massa humana. Meia hora depois, estávamos em casa de Roberto 

Simonsen, vários amigos e alguns de seus familiares, quando chegou esbaforido o estima-

do padre Saboya de Medeiros, que disse: “Roberto, os comunistas estão nas ruas. Preci-

samos ir contra eles”. Roberto Simonsen, andando de um lado para outro, com as mãos 

nas costas, como era seu costume, responde pesadamente: “Contra não, padre, mas ao 

encontro. É só atender às reivindicações de justiça social que acaba tudo isso. Nosso povo 

não é comunista”.

Outro fato memorável da vida de Roberto Simonsen: São Paulo estava em grande agi-

tação política. Estudantes e populares feridos numa passeata. Um rapaz morto: Jaime 

Silva Teles. Alguns secretários de Estado já haviam abandonado o posto. No Palácio dos 

Campos Elíseos, vejo o interventor Fernando Costa muito preocupado, mas dizia ao mes-

mo tempo: “Não tem nada não, o Simonsen me telefonou. Ele está comigo”.

Eu, como diretor da Agência Nacional, desejava verificar se, de fato, se realizaria a 

solenidade comemorativa do aniversário do Estado Novo. Deveria falar sobre a data, 10 de 

novembro, na sessão solene do Teatro Municipal, o Humberto Reis Costa, representando 

as classes produtoras. Fui ao escritório de Roberto Simonsen à procura de confirmação. 

Naquele instante, um líder das classes conservadoras, pelo telefone, estava convidando 

o dr. Roberto para uma revolução contra o governo federal. Ouço a resposta enérgica: 

“Vocês estão loucos. Hoje a situação seria muito mais difícil do que em 1932. Tirem isso da 

cabeça. Não contem comigo. O Reis Costa vai falar hoje no Municipal e eu estarei lá, ao 

seu lado”. Ser-lhe ia mais fácil aderir à agitação política. Mas sacrificou-se pessoalmente. 

Correu o risco de antipatias, mas evitou uma revolução. Pouca gente sabe disso.
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Certa vez, Roberto Simonsen teve uma audiência sobre assunto importante no Palácio 

do Governo. Ao sair, quando virou as costas, o governador Adhemar de Barros lhe dera 

uma “banana”. O fato foi comentado pelos jornalistas e funcionários. Dias depois, coisa 

curiosa, ironia do destino, Adhemar sofre a maior de suas várias crises políticas. Estava 

decidida a intervenção federal em São Paulo. Roberto Simonsen estava no Rio, tratando 

de assunto da Confederação Nacional da Indústria, quando soube da queda de Adhemar. 

Imediatamente reuniu outros líderes do poder econômico e, com eles, dirigiu uma repre-

sentação ao presidente da República, mostrando a importunidade daquela medida política. 

Assim, mais uma vez presente em nossa história, evitou a intervenção federal em São 

Paulo. Adhemar de Barros, que, entre defeitos, tinha também grandes qualidades, soube 

do fato e agradeceu-lhe comovidamente. Ficou realmente seu amigo para o resto da vida, 

como demonstrou até na hora da morte do grande líder.

Certa vez, preparou-se um golpe contra a Federação das Indústrias. Não sendo possível 

derrubar Roberto Simonsen, a tática seria liquidar a Federação. Seus inimigos criaram, 

na surdina, uma outra entidade da indústria. Logo que soube da nova Associação da In-

dústria Auxiliar de Guerra, fez-me um apelo: “Faça tudo que puder e evite a publicação. 

Preciso de tempo para tomar providência contra essa traição”. Na minha presença, de 

sua casa telefonou para o Rio. Eu ia retirando-me e ele disse: “Fique, quero lhe dar uma 

prova de confiança”. Terminada a ligação falou: “Hoje a amanhã nada se pode fazer, mas 

segunda-feira eu arranco um decreto do Getúlio, proibindo a criação de qualquer nova 

entidade da indústria. Por isso, evite, por favor, qualquer publicação dessa gente”. Através 

da censura, impedi a publicação. E um só jornal que publicou mandei apreender. Saiu o 

decreto que Roberto Simonsen havia pedido. Foi salva, então, a Federação das Indústrias 

do Estado de São Paulo.

A nossa indústria, que aí está e é o progresso e o orgulho do Brasil, deve a Roberto 

Simonsen até a vida. Dizia-se, na ocasião, à guisa de blague, que Roberto Simonsen tinha 

amor fabril pelo Brasil. Blague honrosa, pois era a mais lúcida forma de se ter amor ao 

engrandecimento do país. Até as piadas contra o grande líder o elevavam.

essas pílulas sobre o impacto da figura e personalidade de roberto simonsen 

buscam dar uma dimensão sobre a força da sua personagem. este é um livro sobre 

ideias e realizações do industrial, mas, durante a pesquisa, não raro nos depara-

mos com citações de admiradores embasbacados ante sua presença. são elogios 

superlativos e recorrentes. Falsos? oportunistas? Mais parece que não. Fica, con-

tudo, o registro de que não poucas vezes os distintivos de intelectual, empresário 

e líder classista sucumbiram em face ao carisma solitário de um homem difícil de 

ser definido.

* * *

o irresistível fascínio que roberto Cochrane simonsen exercia em todos os meios 

pelos quais sempre deixou, indelével, o timbre de sua elegância e inteligência supe-

rior se estendeu, naturalmente, ao círculo familiar. transcorridas hoje quase sete 

décadas de sua morte, só nos foi possível encontrar quem tivesse convivido com ele 

no núcleo íntimo pela figura de Beatriz Bornhausen – nascida Beatriz simonsen de 

oliveira, sendo o novo sobrenome adotado após seu casamento com roberto Bor-

nhausen, ex-presidente do Unibanco. a sobrinha-neta de nosso ilustre personagem.

Mimada pelo galante irmão de seu avô Wallace, Beatriz, a Bia, em tudo irradia 

a propalada vitalidade e o dna puro charme do saudoso tio roberto. aos 86 anos, 

aparentando muitíssimo menos, bonita, altiva, fluente, ela nos ajudou a reconsti-

tuir as memórias que carinhosamente guarda do patrono da indústria brasileira.

Junto a Bia, que mora em são Paulo, tivemos a oportunidade de assistir no rio 

de Janeiro, em outubro de 2015, à pré-estreia do documentário “Mário Wallace si-

monsen, entre a Memória e a História”, do diretor ricardo Pinto e silva. sobrinho 

de roberto e filho de Wallace simonsen – banqueiro ligado ao café, empresário 

com grandes atuações nas áreas pública e política, sendo o primeiro prefeito da 

cidade de são Bernardo do Campo – Mário (1909-1965) foi um dos homens mais 

poderosos do Brasil, ao comandar um conglomerado superior a 30 empresas, que 

iam do Banco noroeste, passando pela tV excelsior (uma de nossas primeiras 

emissoras), a Cia. Melhoramentos, a Comal (a maior exportadora de café do país) 

até a Panair. Foi esta, a gloriosa companhia de aviação brasileira, que precipitou a 

derrocada do gigante, devido a perseguições da ditadura – Mário apoiava fervoro-

samente a democracia, JK e a liberdade de expressão em sua emissora. Como o tio, 

mas em condições assimétricas, morreu precocemente aos 56 anos, em orgevall, 

um vilarejo próximo a Paris. nas palavras de seu advogado saulo ramos, ex-mi-
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nistro da Justiça no governo José sarney e depoente no filme: “a ditadura militar 

realmente acabou com o Mário. Havia a pressão das empresas americanas de café 

orquestrada por Herbert levy;” (fazendeiro e agricultor) “havia a Varig, que queria 

abocanhar a Panair; e havia os diários associados, que tinham ódio da excelsior. 

Milico algum aguentaria tanta pressão”.

Feito esse parêntese, retornemos à Bia. emotiva e superorgulhosa de sua tradi-

cional família, sim, mas fazendo questão de patentear que o legado maior do clã se 

expressa na máxima “menos é mais”; ou, na contramão da modernidade, ostenta-

ção zero. É assim que ela nos deixa seu tocante depoimento:

Tenho 85 anos. Um mundo de fatos, pessoas, lugares, ambientes povoam a minha tela 

panorâmica interna (...) Umas cenas em penumbra, outras em preto e branco, outras colo-

ridas, e algumas, de tão reais, parecem que se concretizam. Saem do écran e se acomodam 

perto da gente para que possamos verdadeiramente revivê-las em toda a sua realidade, 

dimensão e emoção.

Perdi minha mãe muito cedo, quando tinha menos de dois anos de idade. Fui, então, 

criada por meus avós maternos (Maria Emília e Wallace Cochrane Simonsen), na casa que 

era o ponto de concentração da família. Nela, vivi até me casar com Juan Llerena, execu-

tivo carioca ligado à área de navegação e a companhias marítimas dos EUA, tendo sido 

presidente da Câmara de Comércio Americana – pai de meus cinco filhos.

Eu era a primeira neta, a mais velha de uma geração. Conheci bem todos os membros 

da família.

São Paulo, nos anos 30, 40 e 50, era uma cidade sóbria, silenciosa, habitada por gente 

muito trabalhadeira e séria. Esta era a ideia que eu tinha da minha família: os homens 

trabalhando muito e sempre. Além de sentir que éramos privilegiados, pois a família era 

grande, conhecida, rica e respeitada.

Assim me situando, é que me sinto bem à vontade para falar sobre Roberto Cochrane 

Simonsen, meu tio-avô – um pouco mais moço que Wallace (descobri, muito depois, que, 

mesmo santistas de coração, ambos eram cariocas). Apesar de não ter tido muita convi-

vência com ele, registro encontros marcantes.

Era uma figura imponente, com um porte ereto, traços bem marcados (...) Tinha uma 

presença inacreditável – tomava a sala quando chegava –, uma sensibilidade e uma inte-

ligência além do normal.

Um homem bonito, alto, forte e muito charmoso. De fala mansa e excelente dicção.

Não tenho certeza se os seus olhos eram azuis, como os de alguns dos seus irmãos. 

Talvez acinzentados.

Era extremamente elegante na maneira de se vestir, com os ternos ingleses bem talha-

dos e, na maioria das vezes, usava colete debaixo do paletó – cabelos lisos, penteados para 

trás. E vaidoso. Posso sentir até hoje o seu perfume: uma água de colônia suave, mas bem 

característica. Era bastante carinhoso comigo.

Ligado à literatura e às artes plásticas, ficaram famosas as temporadas em Campos 

de Jordão, em sua concorrida residência de verão: a deslumbrante Vila Simonsen, onde 

ele reunia a intelectualidade e a alta sociedade paulista. Lá, ensaiavam e apresentavam 

peças de teatro, liam poesias (Guilherme de Almeida era um personagem sempre presente), 

organizavam saraus musicais.

O passadio era fabuloso, e eu escutava que as pessoas saíam do casarão mais cultas e 

preparadas do que quando chegavam.

Tive oportunidade de passar uns dias lá, mas, por ser pequena demais, não me lembro 

bem dos detalhes. Sempre queria voltar, pois ficava fascinada com as histórias que me 

contavam.

A Vila Simonsen virou um centro literário. Recordo que, quando tio Roberto decidiu 

concorrer a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, meu avô foi contra: era muito 

pragmático, o próprio banqueiro-business, bem diferente de tio Roberto, mais afeito às 

manifestações artísticas, não obstante o lado empreendedor constituir um traço marcante 

de sua personalidade. Ele dizia ao irmão Wallace, que não tinha um pingo de interesse no 

assunto: você que não liga para essas coisas...

Eu também frequentava bastante a belíssima casa dele e de tia Raquel, sua mulher, na 

Rua Marquês de Itu, para tomar banho de piscina. Como ia pela manhã, raramente o via. 

Morávamos todos, então, no bairro de Higienópolis, na capital paulista.

Guardo dele a emoção de um abraço apertado, de um beijo cheio de afeto e sempre a 

mesma frase quando me via: “Que sorte eu tenho de ter uma sobrinha tão linda !!!” Nem 

sei quantas vezes ouvi isso dele...

A última vez que o vi em vida foi na casa dos meus avós, quando conversamos em fa-

mília sobre suas atividades no Senado e na Academia Brasileira de Letras.

A morte dele foi um choque para todos. Morreu de pé, como sempre dizia que queria 
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morrer, discursando na ABL. O remédio que talvez o salvasse do infarto estava na bolsa de 

uma grande amiga, sentada na plateia, e que não teve tempo de chegar até ele.

Eu estava com 19 anos. Lembro-me perfeitamente bem de quando ele chegou morto, de 

trem, vindo do Rio de Janeiro, então capital federal. Fomos todos à estação.

Foi velado na sua casa, em São Paulo. Casa elegantemente decorada, sem ostentação, 

mas com a beleza, o requinte e a sobriedade de quem abrigou este brasileiro que tanto fez 

pelo seu país.

Havia silêncio, tristeza e respeito. Eu me sentei no chão, num degrau bem perto do 

caixão. Ao lado de alguns tios, de Regina – uma nora dele – e de alguns amigos. Políticos, 

acadêmicos, líderes empresariais, enfim, personagens de destaque da cena brasileira lota-

vam as diversas salas.

Chorávamos todos, bem baixinho, com uma sensação de que ele nos deixara antes do 

tempo...

Quase 70 anos depois, ainda sinto saudades do abraço apertado, do constante elogio e 

das importantes histórias que ele sempre contava. Pena que a memória não acompanhe o 

sentimento.

Quanto ainda teria para contar se me lembrasse mais dos fatos com a mesma inten-

sidade que a profunda e grande emoção que sinto neste momento, ao evocar tio Roberto.

Todos os meses organizamos um encontro das primas-irmãs na casa de cada uma. Re-

zamos juntas o Pai Nosso e almoçamos. Numa das reuniões, dei a elas uma fotografia da 

nossa bisavó Robertina – mãe de tio Roberto, que escrevia muito bem e com quem eu fazia 

palavras cruzadas. Junto, uma poesia linda, “Uma velhinha na janela”, que ela fez na Vila 

Mimosa, na casa de campo da sua filha Lucy, em Santo André.

Falei para as primas: vamos morrer assim, velhinhas, como a bisa Robertina, sentadas, 

com dignidade, conversando sobre as coisas boas da vida e repassando esses princípios 

aos nossos filhos, netos e bisnetos. Como legado, devemos honrar os ótimos exemplos que 

vivemos dentro de casa.
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o governador ademar de Barros mantinha a sua rotina de despachos, alterna-

dos com uma e outra prosa, quando chegou o emissário com a informação que, na 

primeira palavra, como se fosse o voo do corvo, enlutou por inteiro o Palácio dos 

Bandeirantes. Barros foi tomado como que por um choque elétrico ao receber a 

drástica notícia envolvendo aquele homem, a quem detestara no passado, a quem 

invejava por inúmeros predicados, a quem tentara prejudicar quando a oportuni-

dade surgiu, pois aquele era o homem que mais admirava, no limite da deificação. 

ainda atônito com a brutalidade da notícia, assinou o decreto instituindo o luto 

oficial na cidade de são Paulo. seriam três dias de contrição, no mais prolongado 

luto jamais antes experimentado pela capital bandeirante.

O governador Adhemar de Barros, logo que teve conhecimento do passamento do se-

nador Roberto Simonsen, tomou várias providências a fim de serem prestadas ao ilustre 
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morto as seguintes homenagens: solicitar ao senador Euclydes Vieira e ao deputado Cam-

pos Vergal que, em nome do governo, acompanhe a trasladação do corpo até São Paulo; 

apresentar pêsames à família enlutada, oferecendo os préstimos do governo do estado 

para o traslado do corpo do Rio para São Paulo; comparecer, acompanhado de todos os 

membros do seu governo, aos funerais; decretar, por três dias, luto oficial em todo o terri-

tório do estado de São Paulo. O decreto que estabelece o luto oficial em todo o estado, pelo 

falecimento do senador Roberto Simonsen, está sendo assim redigido: “Considerando que, 

com o falecimento do senador Roberto Simonsen, perde São Paulo um dos valores mais 

representativos da sua cultura, do seu progresso econômico e de sua vida social e políti-

ca, considerando que pelos serviços que prestou a este estado e ao país, merece eminente 

brasileiro todas as homenagens do governo e do povo de São Paulo, decreta: Artigo único 

– Fica instituído por três dias, em todo o estado, luto oficial em homenagem à memória do 

senador Roberto Simonsen, hoje falecido no Rio de Janeiro”.

* * *

Por determinação da Casa de Machado de assis, logo após o falecimento se 

providenciou o translado do corpo de simonsen da então capital federal até são 

Paulo, em atendimento ao desejo da família. às 23 horas, um trem especial partia 

da Central do Brasil, tendo sido designado o embaixador José Carlos de Macedo 

como representante da aBl no acompanhamento do doloroso trajeto. naquela 

chuvosa manhã de 26 de maio, precisamente às 11 horas, na estação roosevelt, 

familiares e eminentes autoridades, como os senadores Marcondes Filho, ivo de 

aquino e euclides Vieira, integrantes da Câmara Federal, além de nomes paulis-

tas e cariocas da alta sociedade, aguardavam o triste desembarque. os senadores, 

juntamente com o sobrinho do falecido, Wallace simonsen, o governador adhe-

mar de Barros, toledo artigas, Mario Beni e Caio dias Batista, ajudaram a retirar 

o esquife do carro.

em seguida, o féretro rumou até a residência da família, na rua Marquês de itu, 

902. ao longo da tarde, afluíram à moradia centenas de pessoas de todas as cama-

das sociais, do operário ao dirigente de indústria e expoentes dos meios políticos e 

culturais de são Paulo para prestar suas homenagens ao morto. a presença de uma 

multidão de criaturas humildes, consternadas, evidenciava o êxito de simonsen na 

criação de entidades como sesi e senai e em instituições onde ele mantinha servi-

ços de cunho social, a exemplo da santa Casa.

Minutos antes de ter início o cortejo fúnebre que conduziria o corpo ao cemi-

tério da Consolação, adhemar de Barros chegou ao lado de integrantes das Ca-

sas Civil e Militar e do secretariado estadual. nos jardins, espalhavam-se as altas 

autoridades, uma vez que o interior da residência se encontrava completamente 

tomado. às 17 horas, a câmara funerária de ébano partiria para a última morada 

de simonsen, acompanhada por uma procissão de automóveis. ainda debaixo da 

garoa insistente, no cruzamento das ruas sergipe e Consolação, representantes 

sindicais transportaram o ataúde até a capela para a encomenda do corpo.

* * *

durante o superlotado funeral, comandado pelo Monsenhor rolim loureiro, 

chanceler do arcebispado de são Paulo, um comovido Menotti del Picchia discur-

sou pela academia Brasileira de letras. Falava diretamente ao homenageado:

Roberto Simonsen.

Aos que não souberam compreender esta tua súbita e brusca imobilidade – tu que eras 

a ação dinâmica e onipresente – direi que ignoram essa física transcendental que tem curso 

no outro lado da vida. Há mortos que morrem e os que transpõem o mágico limite para 

começarem a agir com maior presença e mais forças. Para nós, teus irmãos da Academia, 

não há dúvida hamletiana: sabemos apenas que passamos a viver de outra maneira. Na 

tua missão terrestre exigiram demais de teu corpo, que é feito de elementos vulneráveis, e 

a vida, que é limitada, pediu recursos à morte, que é a única que possui o segredo da vida 

eterna. O cérebro que muito pensou e a vontade que muito agiu na construção de algo 

grande e útil para o novo, enquanto vivos são apenas um esquema. O cerco limitador das 

objeções, das dúvidas e da inveja pode reduzi-los ao território sempre exíguo da influência 

pessoal. A morte, porém, impessoaliza e universaliza a evidência dos iluminados. Só de-

pois, com o aproveitamento da planta de uma grande metrópole ou como os cálculos para 

o represamento de todo um sistema hidrográfico, milhares de homens, dentro de centena 
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de anos, se nutrirão da energia presente e orientadora que continua a fluir desse cérebro 

e dessa vontade.

Agora estás aí. Quem te meça pelas nossas pobres medidas verás que és pouco menos de 

dois metros de sagrados despojos. Erram as medidas terrestres. Tua figura rompe hoje as 

paredes desta necrópole, abrange as fronteiras do Estado, desborda por todas as latitudes 

do Brasil. Teu transpasse não foi uma queda; foi um voo. Transpuseste o limiar do país de 

Deus, de pé, continuando um discurso magistral, que se fez mais eloquente quando tuas 

palavras se cristalizaram em silêncio, que é a voz das coisas eternas. Quiseste que tua últi-

ma vivência neste mundo se registrasse na Casa da Inteligência e procuraste o recinto da 

Academia para a metempsicose da tua precária imortalidade rumo da imortalidade verda-

deira, no seio do Senhor, do qual foste crente e servo. Por isso, nossa Academia me manda 

aqui para dizer-te que te conservará sempre lá, na tribuna que ocupaste e em que morreste, 

como exemplo a todas as gerações de alguém que foi sempre fiel às coisas do espírito.

* * *

ainda naquele cinzento 26 de maio, o jornal diário de são Paulo transbordava 

de homenagens a roberto simonsen. Mas é curioso verificar o conteúdo informa-

tivo que emoldurava o fato maior do dia. noticiava que o antológico Vicente Celes-

tino permanecia em cartaz com a canção “o ébrio”, encenada em dois atos. “este 

espetáculo tem agradado em cheio ao público do Braz, que tem superlotado lite-

ralmente as dependências do teatro Colombo. no protagonista, Vicente Celestino 

tem um trabalho impecável. a seu lado brilham, outrossim, Gilda de abreu, Mariú 

lemar, durvalina duarte e Jandira santos.

o diário anunciava, também, que, lastimavelmente, os pilotos brasileiros Chi-

co landi e rubem abrunhosa não disputariam o circuito automobilístico de Bari, 

na itália, conforme telegrama distribuído pela France Press: “o popular ‘ás’ do 

volante brasileiro Chico landi não poderá participar com sua máquina do Grande 

Prêmio de Bari, porque as características da sua Maserati não correspondem às 

especificações estabelecidas pela corrida. Chico landi e rubem abrunhosa sou-

beram desta notícia apenas depois de terem chegado a Bari”. landi declarou ao 

representante da agência francesa: “Ficamos bastante surpreendidos e decepcio-

nados. eu estava muito bem preparado com minha Maserati de 1.500, com a qual 

esperava e desejava conseguir o êxito que me é impossível obter no último momen-

to, antes da corrida, porque a potência de minha máquina é inferior à das outras 

máquinas concorrentes. não vim à itália para passear”, desabafou com amargura 

o brasileiro, segundo o jornal.

na mesma edição, o diário trazia, na coluna instantâneos de literatura, um in-

trigante texto do ilustre escritor José lins do rêgo, intitulado “as batalhas de na-

poleão e o amor”:

“denis de rougemont, no seu magnífico livro sobre os mitos do amor, conduz as 

suas pesquisas sobre napoleão até o âmago da vida do corso genial. e chega a ligar 

as suas obras-primas, que foram as batalhas, aos seus casos de amor.

Muito curioso, nos diz rougemont, fazer paralelos entre os amores de Bonapar-

te e as suas campanhas da itália e da Áustria.

Um certo tipo de batalha corresponde à sedução de Josefina. É o golpe de au-

dácia do inferior que lança todas as suas forças sobre um porto decisivo. e blefa.

outro tipo de batalha corresponde ao casamento dinástico com Maria luiza. É 

a grande batalha clássica, como a de Wagram, onde se combina uma ciência que se 

transforma em retórica e a surpresa maciça e brutal.

Waterloo seria uma batalha perdida por excesso de ciência ou pela ausência do 

amor.

o fato é que, conforme rougemont, napoleão foi o primeiro general que subme-

teu a sua inspiração guerreira ao fator passional. donde o grito de espanto de um 

general que ele venceu na itália. ‘este Bonaparte desconhece os mais elementares 

princípios da guerra’.”

simonsen leria com satisfação.

* * *

no mês seguinte à brusca morte de roberto simonsen, a imprensa continuava a 

repercuti-la. a famosa revista o Cruzeiro, na edição de 19 de julho de 1948, também 

abriria suas páginas para reverenciá-lo. sob o título “o último adeus ao senador” 

– em meio a reclames da “Maquilage Combinada royal Briar” (rouge e pó de arroz 
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na mesma embalagem), do “neurofosfato eskay”, do creme especial para fumantes 

“nicotan” e do esmalte para unhas “Peggy sage” – trazia à baila, inclusive, segredos 

de alcova. segundo o amigo e poeta Guilherme de almeida, o industrial aparentava 

problemas de saúde e teria até mesmo, dois dias antes, pressagiado o próprio fim.

“Morreu o valoroso brasileiro numa terça-feira à tarde. as suas últimas pala-

vras, saudando o senador belga Paul van Zeeland, foram estas: ‘aí está a lição do 

sentimento universal e humano que a Bélgica e o Brasil nos oferecem. a Bélgica, 

pagando o seu tributo...’ parou aí. nesse momento, sua vista turvou-se, as mãos 

não puderam mais segurar as folhas de papel e o senador simonsen tombou sobre 

a mesa, sem vida. no domingo anterior, havia telefonado às 10 horas da manhã 

para o sr. Guilherme de almeida, um dos seus maiores amigos, um verdadeiro con-

selheiro. dissera, então, ao consagrado poeta paulista: ‘Gostaria que você passasse 

uma vista de olhos no meu discurso, antes de eu ir para o rio’. Uma hora depois, 

o sr. roberto simonsen se encontrava na residência do poeta. este, acostumado a 

ver roberto simonsen quase todos os dias, sentiu-se impressionado, desde logo, 

com o seu aspecto. Mas guardou silêncio. em seguida, o senador passou a ler o seu 

discurso. Mas a vista esquerda falhava frequentemente, os dedos deixavam esca-

par as folhas e o orador sentia dificuldade em ver. Havia o senador cronometrado 

o discurso para vinte minutos. Quando fora para a casa do poeta, porém, deixara 

de levar quatro páginas, desde nove até treze. Contudo, reconstituiu de memória 

todo o trecho que faltava. ao fim, Guilherme de almeida disse: ‘dr. roberto, essa 

é a sua obra-prima. ao que ele respondeu: Mas não sei se poderei pronunciar este 

discurso’. depois, o senador despediu-se do poeta e saiu. no último instante em 

que Guilherme viu-o, ele atravessava o portão que dava para a rua.

“Quando o cadáver chegou a são Paulo, ficando exposto em câmara ardente du-

rante seis horas, o poeta não quis vê-lo. Ficou recolhido a uma sala, com os olhos 

rasos de lágrimas. Queria conservar na retina a imagem do homem vivo, saindo 

para a rua. durante aquela mesma visita ao amigo poeta, o senador simonsen con-

fessara que durante a conferência que pronunciara no Clube Militar do rio, sobre 

as perspectivas do Plano Marshall para a américa latina, já nessa ocasião sentira, 

subitamente, o espírito anuviar-se. discretamente, apanhou no bolso superior do 

paletó dois comprimidos de digitalina e, sem que ninguém percebesse, colocou-os 

na boca, tomando um copo d’água. sentiu, logo depois, a reação: uma violenta dor 

de cabeça, que durou alguns minutos, ao que, afinal, sobreveio o bem-estar. na-

quele mesmo domingo da visita ao poeta, o senador simonsen partiu para santos 

e ali tomou um navio, acompanhando, até o rio, um sobrinho que seguia para o 

norte essa era a primeira vez que ele ia de são Paulo para o rio de navio. sempre 

viajava de avião ou de trem. adorava, porém, santos, sua terra natal. ali decorrera 

sua infância. Ganhara amor à cidade. de sorte que os íntimos do morto dizem que 

essa viagem de navio deu ensejo a que ele dissesse adeus à cidade que mais amava.

“(...) dentro do senador simonsen palpitava um grande sentimento de humani-

dade. Um dia, após a refeição, diante dos filhos que fumavam, fez ele esta obser-

vação: ‘Vocês desperdiçando tanto dinheiro com fumo, quando com ele se poderia 

comprar leite para muita criança pobre’. de outra feita, viajava com os três filhos 

menores, roberto, eduardo e Victor, de 12 a 15 anos, para a europa. Quando o navio 

atravessou a barra da Guanabara, o pai voltou-se para os pequenos, chamando-

-lhes a atenção para o fato de que daquele instante em diante todos se achavam investi-

dos da qualidade de representantes do Brasil em terra estranha e que, portanto, deviam ter 

um comportamento irrepreensível. Quando da fundação do Centro das indústrias do 

estado de são Paulo, organismo que adquiriu, em vinte anos de existência, extraor-

dinária força econômica, o sr. roberto simonsen se levantou contra um grupo de 

industriais que queriam fosse essa entidade de classe unicamente uma trincheira 

na defesa dos interesses dos capitalistas. simonsen defendia ponto de vista dia-

metralmente oposto. a sua diretriz, fruto de estudos contínuos e profundos, era 

outra: evitar o choque de classes, não com uma política de intransigência patronal, 

mas sim através do amortecimento desse choque, por umas tantas iniciativas em 

benefício dos operários. o resultado dessa orientação, que acabou por vencer intei-

ramente no seio da indústria, foi a criação, em todo o país, do serviço nacional de 

aprendizagem industrial e do serviço social da indústria. É bem verdade que acu-

saram um dia, recentemente até, o senador simonsen de estar se inclinando pelo 

comunismo. não se poderia, porém, exigir de um homem público melhor resposta 

ao comunismo do que a organização do sesi e do senai.”
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Com os rumos dos acontecimentos políticos de 1945, o ideário de um planeja-

mento global para a economia do Brasil foi posto em recesso, até ser reabilitado 

pelo Plano de Metas, ambicioso programa de industrialização e modernização dos 

anos Juscelino Kubitschek (1956-1961), voltado a manter o processo de substitui-

ção de importações em curso nas duas décadas anteriores (desde 1954, a partir da 

criação da Petrobras, por exemplo, tinha-se estipulado a substituição integral das 

importações de petróleo e de combustíveis líquidos). Considerado o mais completo 

conjunto de investimentos planejados até então, o programa estabelecia objetivos 

setoriais e continha 30 metas, subdivididas pelos segmentos de energia, transpor-

te, alimentação, indústria de base e educação.

em 1956, a economia nacional exibia uma conjuntura de grandes déficits fiscais 

pronunciada por dificuldades de crédito externo. Visto que a implementação de me-

didas contracionistas – como as tentadas anteriormente para controle inflacionário, 

de duração efêmera – moldaria um quadro politicamente insustentável ao gover-

no, Juscelino lançou mão de práticas econômicas heterodoxas, elevando os gastos 

públicos, não obstante os acentuados desequilíbrios macroeconômicos. optar por 

crescimento no lugar de estabilidade, o chamado desenvolvimentismo, significava 

estar em desalinho quanto às políticas ortodoxas indicadas pelo Fundo Monetário 

internacional à época – e adotadas pela maioria dos países latino-americanos.

JK, aderente ao perfil nacional-desenvolvimentista de corte liberal, vislumbrava 

a superação do atraso brasileiro por meio do famoso “50 anos em 5 anos de man-

dato”, flertando com uma ruptura do modelo agroexportador. sob a perspectiva de 

que a persistência da venda de matérias-primas no mercado internacional man-

teria o país fadado ao empobrecimento, o caminho seria substituir a oligarquia 

latifundiária por uma burguesia democrata. Comprometido com o processo de in-

dustrialização, seu Plano de Metas recebeu apoio direto do capital externo, para 

gáudio dos liberais e crítica das esquerdas.

* * *

acontece que, já em meados da década de 1950, registrava-se um arrefecimento 

das fontes externas de financiamento, a poupança interna não era suficiente para 

sustentar o Plano e o governo não dispunha de ferramentas eficientes de captação 

de recursos. assim, a consecução do programa, à custa de um alto endividamento 

público, agravaria ainda mais os desequilíbrios reinantes. Mesmo não havendo 

dados seguros acerca da dimensão dos investimentos em relação à economia como 

um todo, a iV exposição sobre o Programa de reaparelhamento econômico do Bn-

des exibiu estimativas como proporção do PiB, que teria despencado de 7,6% em 

1957 a 4,1% em 1961. isso demonstra, uma vez que o investimento médio global do 

setor público durante a era Kubitschek equivaleu a 14,5% do PiB, a amplitude do 

Plano, que não surtiu o efeito imaginado. Com sua execução, para muitos especia-

listas, a expansão industrial brasileira, em que pese ter sido concebida de forma 

integrada e diversificada, acabou por refletir um desenvolvimento dependente da 

economia externa.
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Já durante o regime militar, ultrapassado o período do ajuste ultraliberal do pre-

sidente Castello Branco, os presidentes Costa e silva, Médici e, sobretudo, Geisel 

adotaram políticas de planejamento da economia extremamente subordinadas à 

tecnocracia estatal. a partir de 1982, pré-redemocratização, a crise da dívida exter-

na colocou o modelo novamente em xeque, adquirindo novos contornos o embate 

entre liberais e desenvolvimentistas, agora reforçado por um poderoso movimento 

de massa cujas entidades representativas pleiteavam maior distribuição de renda 

e transformações estruturais na sociedade brasileira.

* * *

no capítulo “roberto simonsen: as contribuições e a atualidade do pensamen-

to” – em “Cátedras para o desenvolvimento – Patronos do Brasil” (ipea, 2014), 

Marcelo Curado reconstitui os ciclos: “a crise dos anos 1980 colocou em xeque 

os ideais desenvolvimentistas que simonsen ajudou a construir. os últimos anos 

da década foram marcados pela repetição – com mudanças marginais – na forma 

de combate à inflação preconizada pelo choque heterodoxo implementado com o 

Plano Cruzado em 1986. às vésperas da primeira eleição direta para a presidência 

da república, após o golpe militar de 1964, a economia encontrava-se em reces-

são, e a inflação estava praticamente descontrolada. o ambiente era propício 

para a crítica a tudo aquilo que fora construído nas décadas anteriores. o padrão 

brasileiro de desenvolvimento vigente do pós-guerra até o final dos anos 1970 

não era apenas posto em xeque, passava a ser responsabilizado pelo seu atraso 

relativo. É nesse contexto específico que se deu a implantação da agenda neoli-

beral no país”.

na década de 1990, o Brasil refletia, então, com atraso, uma tendência inter-

nacional de ascensão de um projeto neoliberal. intensificado o processo de globa-

lização, faltava espaço para o planejamento e a mão forte do estado na atividade 

econômica – em suma, para a agenda desenvolvimentista. a entronização do ca-

çador de marajás Fernando Collor de Mello na presidência da república divisaria 

o início da implantação aqui desse projeto, cuja alocação de recursos deveria ser 

conduzida pelo mercado.

Com o subdesenvolvimento nacional visto como fruto dos equívocos cometi-

dos nas décadas anteriores, caberia ao estado bater em retirada do setor produti-

vo, conforme determinado pelo Programa nacional de desestatização (Pnd), lei 

8.031/90. a proteção à indústria seria banida a partir da abertura comercial, envol-

vendo o fim das barreiras não tarifárias e a redução das alíquotas de importação.

Marcelo Curado observa que, pelo novo programa, a desestatização e a abertura 

de mercado levariam, por intermédio da concorrência e da eficiência na alocação 

e gestão de recursos, ao incremento da produtividade do sistema. “restava, no 

entanto, ainda um grave problema. era preciso combater a inflação. a resposta 

do governo foram os planos Collor i e ii e seu ineficiente bloqueio de liquidez. o 

fracasso no combate à inflação e a instabilidade política gerada pelo processo de 

impeachment contra o presidente limitaram, naquele momento, o alcance da agen-

da neoliberal. isso não significa, no entanto, que esta agenda não tenha promovido 

avanços, mesmo nos anos de maior instabilidade econômica e política. Vale dizer 

que, entre 1990 e 1992, ocorreu a desestatização de dezoito empresas nos setores 

de siderurgia, fertilizantes e petroquímica, com destaque para a privatização da 

Usiminas em outubro de 1991.”

* * *

Já na gestão Fernando Henrique, o advento do Plano real e o êxito no combate à 

inflação, acoplados à estabilidade política, possibilitaram a definição de um “novo” 

padrão de desenvolvimento. Mas que, em linhas gerais, reproduziu os ditames bá-

sicos do modelo neoliberal. intensificaram-se o processo de desestatização (após 

1995, incluindo a área elétrica, as concessões de serviços públicos nos segmentos 

de transporte e telecomunicações e, o grande marco, a venda da Companhia Vale 

do rio doce em 1997) e a abertura comercial e financeira.

ainda que a estabilidade de preços – condição fundamental ao desenvolvimento 

econômico – tenha sido conquistada, o padrão FHC, baseado na elevação da efi-

ciência, não demonstrou o mesmo rendimento em outras pontas. entre 1994 e 2002, 

o crescimento médio do PiB foi de somente 2% ao ano, arrastando a subida na taxa 

de desemprego e a queda dos salários reais. e os avanços em termos de distribui-



164

ROBERTO SIMONSEN PRELÚDIO À INDÚSTRIA

165

ROBERTO SIMONSEN PRELÚDIO À INDÚSTRIA

ção da renda verificados, principalmente, no começo do processo de estabilização, 

foram logo contidos. além disso, a administração de uma taxa de câmbio real va-

lorizada, de março de 1995 a janeiro de 1999, influiu para a repetição de déficits 

comerciais e no saldo em transações correntes, fatores que induziram o ataque 

especulativo contra o real no final daquela década.

Com a manutenção das taxas de juros básicas entre as mais altas do mundo, 

elevou-se a dívida pública federal. em alteração à política macroeconômica, veio 

o regime de câmbio flutuante e, mais tarde, de metas de inflação. ainda assim, 

os ajustes não surtiram o efeito de originar um ciclo consistente de expansão dos 

investimentos e de avanços importantes em termos de distribuição de renda. tam-

pouco, o modelo de privatizações e concessões em infraestrutura foi capaz de equa-

cionar os gargalos nesse setor crucial ao desenvolvimento – do que o apagão na 

área elétrica em 2001 é exemplar.

“em alguma medida, a eleição de luiz inácio lula da silva para a Presidência da 

república em 2002 foi uma resposta da sociedade brasileira à fragilidade do pro-

jeto neoliberal e sua incapacidade de promover o desenvolvimento. durante o go-

verno, especialmente em seu segundo mandato, ocorreram mudanças relevantes 

no que tange ao papel do estado e ao planejamento para o desenvolvimento. Uma 

questão ainda muito discutida é sobre até que ponto as alterações processadas no 

governo lula romperam com a agenda neoliberal e promoveram a implantação de 

um novo padrão de desenvolvimento”, assinala Curado.

o fato é que, passadas décadas da controvérsia simonsen x Gudin – e mesmo 

após as lições ministradas pela turbulência financeira que abalou o mundo em 

2008 –, a essência do debate segue rigorosamente atual entre os defensores do 

planejamento e os da livre atuação das forças do mercado. “Basta lembrar – recor-

da reis Velloso – que o governo FHC nunca se definiu em favor de uma política 

industrial. era a dúvida hamletiana, que se prolongou até o final do segundo man-

dato. Por outro lado, a necessidade do planejamento estratégico é hoje reconhecida 

pelas melhores empresas brasileiras. e o governo lula criou uma secretaria de 

assuntos estratégicos, voltada para o tema ‘Brasil, 2022’, ou seja, uma visão de 

como estará o país na altura do bicentenário da independência. então, devemos re-

cordar que a controvérsia havida em 1944/1945 era, na verdade, dupla: planificação 

da economia brasileira – a face explícita. Mas, por trás, uma discussão, implícita, 

sobre o que realmente caracterizava o modelo brasileiro de desenvolvimento – ou 

seja, qual era o seu motor. e isso coloca em destaque o papel da industrialização. o 

professor Gudin abordou o assunto, diretamente, dando ‘uma no cravo e outra na 

ferradura’, num artigo com o título ‘industrialização panaceia’. A industrialização 

não assegura de forma alguma um aumento da renda real per capita (...) Mas se a indus-

trialização se processa com mão de obra que se tornou supérflua no setor agrícola (grifo 

nosso), por melhoria de sua produtividade, e se ela dispõe da capacidade técnica e admi-

nistrativa para uma produção eficiente, não há dúvida de que ela representa um excelente 

elemento de reforço estrutural da economia e dos países de produção primária”.

* * *

a partir do segundo mandato petista, a balança entre as vertentes liberal e de-

senvolvimentista moldou uma condução híbrida – ao preservar o legado monetá-

rio, fiscal e cambial de FHC –, e mais pragmática, de maneira a ampliar a presença 

do estado na esfera econômica. sobretudo, visando o estímulo à produção através 

do financiamento de capital e investimentos públicos em infraestrutura; a acelera-

ção do desenvolvimento social via programas de transferência de renda e aumento 

do salário mínimo e do crédito no mercado de consumo de massa; e o incentivo à 

formação de grandes empresas brasileiras, no sentido de que se tornassem com-

petitivas em relação às multinacionais. em relação ao último aspecto, os números 

patinaram, ante o expressivo aumento das importações no período, o condiciona-

mento às exportações de commodities para a geração de superávits comerciais e os 

déficits na balança de manufaturados – que, já no governo dilma rousseff, chega-

ram a mais de Us$ 92 bilhões em 2011, alcançando o recorde histórico, Us$ 109,44 

bilhões, em 2014. ao fim desse ano, a indústria brasileira apresentava a maior 

parte dos indicadores em queda, conforme dados da Confederação nacional da in-

dústria (Cni). em 12 meses, o faturamento real, as horas trabalhadas e o emprego 

encolheram, respectivamente, 1,8%, 3,7% e 0,7% em comparação a 2013. à exceção 

do rendimento real, que crescera 2,3%, os percentuais foram os mais fracos para 

todos os indicadores desde 2009.
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Quanto ao endurecimento da mão do estado em investimentos na área de in-

fraestrutura, a criação do Plano de aceleração do Crescimento (PaC), em 2007, 

ainda sob lula, também não promoveu resultados a contento, devido à escassez 

de recursos frente às necessidades dos diversos setores e aos crônicos atrasos em 

sua execução. em que pese o PaC apresentar uma dinâmica conjuntural – não 

refletindo, portanto, uma política institucionalizada de aumento permanente da 

participação do governo federal nos campos-chave da economia –, ele se distingue 

do receituário neoliberal. assim, ao resgatar o papel do estado no planejamento e 

nos investimentos em atividades produtivas, o Plano se insubordina contra o pro-

cesso em direção contrária a da estimulada por Collor e FHC. Já quanto ao fomento 

à produção por intermédio de financiamento de capital, ocorreu, principalmente 

depois da crise global, uma expressiva ampliação no crédito disponibilizado pelo 

Banco nacional de desenvolvimento econômico social (Bndes), que por motivos 

de gestão fiscal acabaram se tornando um rombo nas contas do governo.

Por fim, a expansão do mercado de consumo de massa, via intensificação de 

programas de transferência de renda e aumento do salário mínimo e do crédito, 

sobressai-se como marca do novo ativismo estatal. a recuperação do crescimento 

econômico a partir de 2004 se deu de maneira simultânea à melhoria nos indicado-

res de distribuição de renda e redução da miséria. de acordo com o ipea, o índice 

de pobreza extrema caiu de 11,49% em 2005 a 7,28% em 2009. Porém, após uma dé-

cada de baixa, o percentual voltou a subir em 2013, já com dilma no poder, passan-

do de 10,08 milhões de miseráveis no ano anterior para 10,45 milhões (um aumento de 

3,7%). entre 2001 e 2011, os 10% mais pobres registraram um crescimento de renda 

acumulado de 91,2%, contra 16,6% entre os 10% mais ricos. estatisticamente, 2012 

foi o ano em que o Brasil atingiu o menor nível histórico de desigualdade (4,1%), 

despencando a 1,8% já no ano seguinte.

* * *

Voltando a palavra a Marcelo Curado, ele afirma que as análises acerca do go-

verno lula devem considerar as mudanças verificadas a partir do segundo manda-

to. Mas ressalvando que a inflexão não gerou uma “nova política”, por conservar 

aspectos nucleares da política econômica herdada de Fernando Henrique. “a evo-

lução da estrutura produtiva e do padrão de especialização comercial, assim como 

o papel do estado no domínio econômico – temas tratados pelo debate original 

da ‘controvérsia do planejamento’ entre simonsen e Gudin – continuam atuais e 

persistem como temas de debates das atuais gerações de economistas e cientistas 

sociais preocupados com a temática do desenvolvimento. as alterações recentes 

processadas na estrutura produtiva (queda da participação da indústria na gera-

ção do produto), no padrão de especialização comercial do país (elevação das ex-

portações de commodities) e as mudanças observadas na segunda gestão lula (reto-

mada do papel do estado, especialmente via investimentos públicos em setores de 

infraestrutura) contribuem para a atualidade e relevância do debate inaugurado 

por simonsen e Gudin.”

o pioneirismo e a originalidade das contribuições do industrial paulista, so-

bretudo ao patrocinar o papel do planejamento, sublinhariam a importância de 

estudos adicionais sobre ele. “a atualidade dos temas desenvolvidos por simon-

sen não significa, evidentemente, que as propostas concretas de políticas públicas 

defendidas pelo autor possam ser transportadas para o presente. a mesma obser-

vação é válida para as propostas de políticas públicas elaboradas pelo desenvolvi-

mentismo da década de 1950. a reedição de propostas utilizadas no passado, num 

contexto histórico local e internacional radicalmente distinto, seria um equívoco. 

a impossibilidade de transplantar no tempo o modelo desenvolvimentista é tema 

relativamente consensual.”

segundo ele, é dentro de um contexto mais complexo e difuso – envolvendo as 

atuais condições no cenário nacional e externo, em particular depois da crise de 

2008 – que essa agenda deve ser pensada. “o papel da estrutura produtiva, a re-

levância do padrão de especialização comercial e o papel do estado na economia 

não podem ser deixados de lado por aqueles que pretendam fazer uma discussão 

consistente sobre os desafios do desenvolvimento econômico brasileiro e que, ao 

mesmo tempo, entendem que o papel do economista não deve ficar limitado ao 

estudo das flutuações de curto prazo de produto e inflação.”

* * *
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enquanto o mundo gira e a lusitana continua a rodar, as afiadíssimas farpas 

trocadas na controvérsia simonsen x Gudin seguem, pois, incansavelmente per-

furando corações e mentes de seus legatários. nas três últimas décadas, o tema 

preferencial de nosso personagem – a indústria – vem desenhando curvas que vão 

de uma alta potência até a sensível queda de voltagem dos dias atuais. segundo 

levantamentos do instituto Brasileiro de Geografia e estatística (iBGe), a parti-

cipação do setor no PiB, que em 1986 ultrapassara 30%, atingiu em 2013 a casa de 

13,3%, marca colada aos 13,5% registrados em 1956, ano em que teve início o Plano 

de Metas de Juscelino Kubitschek.

ressalte-se que, no período destacado, a área industrial sofreu perdas expressi-

vas nas economias mais importantes do mundo. Porém, nada que se equivalesse ao 

recuo médio verificado no Brasil, de 12,7% (só perdendo para a Polônia, com 13,6%), 

entre 1982 e 2012, conforme dados da Fiesp. em 2014, o índice caiu a 10,9%, oficiali-

zando o crescente processo de desindustrialização do país.

o panorama do sistema econômico nas últimas décadas, notadamente a queda 

percentual da indústria no PiB, reaquece o debate em torno do papel da estrutura 

produtiva para o desenvolvimento. e, inevitavelmente, traz à contemporaneida-

de as formulações lançadas por roberto simonsen lá atrás, entre 1930 e 1940. 

entra governo sai governo, reavivam-se ou desbotam-se colorações ideológicas, 

as divergências existentes entre os analistas do tema em alguma medida repal-

milham caminhos já mapeados nos debates originais das controvérsias do pla-

nejamento.

* * *

o economista luiz Gonzaga Belluzzo revela sua radiografia: “a linha desen-

volvimentista, com ênfases diferentes, teve sequência de Juscelino até Geisel, à 

exceção de Jânio, que não tinha noção de nada. depois, ocorreu uma mudança na 

economia mundial – a introdução de políticas de liberalização comercial às polí-

ticas de reagan e thatcher no final da década de 1970, que quase coincide com a 

transformação do quadro brasileiro, envolvendo a crise da dívida externa. Hoje, 

não se consegue mais aquele arranjo social, o que é dramático”.

ele lastima: “na época de Vargas e simonsen havia um núcleo não só de pensa-

mento como de ação, concentrado no apoio em torno de um projeto de desenvolvi-

mento. isso se perdeu, porque a sociedade brasileira assumiu um caráter cosmopo-

lita capiau: o sujeito quer predar aqui, mas não tem identificação com o povaréu, 

quer morar em Miami. essa é uma das dimensões da crise que estamos vivendo – e 

não pouco importante. Veio também, estruturalmente, o arranjo internacional sob 

a égide norte-americana que acabou produzindo a articulação com a China. e o 

Brasil não soube acompanhar esse modelo sino-americano. Hoje, provavelmente, 

simonsen não abandonaria a ideia de que o país ainda precisa avançar na indús-

tria e na questão social. Foi um homem singular, tanto do ponto de vista intelectu-

al quanto de estatura moral”.

* * *

notável especialista em roberto simonsen, Vera Cepêda elabora sua síntese: 

“existem autores que se mexem ao longo da história, e a sua produção vai sofrendo 

os efeitos do ajuste à realidade. esse é o caso de simonsen, que nunca teve amor às 

escolas teóricas. era um intelectual com um problema prático na frente dos olhos: 

como construir a via industrial no Brasil. tratava-se de um interesse ideológico, 

mas também material, por ser empresário. num primeiro momento, aposta que a 

adesão ao bloco mercantil exportador permitiria dinamizar a economia, para que 

se abrisse a possibilidade de o empresariado se desenvolver economicamente e, 

portanto, evoluir na marcha industrial – seu desenho objetivo era entender como 

seria possível acelerar esse processo. ele se situava, então, na corrente liberal an-

tigetulista, associada ao modelo primário exportador e às oligarquias paulistas. 

no entanto, ao perceber que essa adesão vai impedindo o forjar do projeto indus-

trialista, não vê o menor problema de mudar de campo. era um sujeito realista, 

pragmático. Mas tinha um objeto ideológico. acreditava piamente que o processo 

de industrialização constituía o caminho para transformar o Brasil numa nação 

autônoma”.

ela exemplifica: “simonsen fazia toda uma leitura contra o modelo comunis-

ta-marxista e o planejamento soviético. Porém, defendia o planejamento, no caso 
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de uma economia subcapitalizada, como única ferramenta capaz de impedir o 

comunismo no Brasil. não só produziu uma teoria, mas uma liderança efetiva. 

são raros os que conseguem aliar produção intelectual e ação concreta. simon-

sen pertence a uma categoria, a um momento da produção intelectual que não 

temos mais hoje”.

sobre como nosso personagem estaria pensando o Brasil contemporâneo, a 

cientista política sinaliza: “simonsen teria que se reinventar teoricamente para 

conseguir se posicionar no contexto atual, em relação às assimetrias que o Brasil 

apresenta no concerto das nações, à divisão internacional do comércio. os proble-

mas das fragilidades da nossa economia complexa e capitalista não são mais os 

que ele tinha diante dos olhos. tomaria um susto do tamanho de um bonde já no 

tocante ao modelo burocrático autoritário do governo militar. era um empresário 

com uma visão mais suave, mais regulacionista das tensões de classe – não se 

aproximaria das vertentes mais selvagens do liberalismo. suas referências con-

ceituais refletiam uma política de aliança entre capital e trabalho. e, no caso do 

regime militar, não houve essa aliança, gerando-se o processo de concentração de 

renda e desigualdade social. sobretudo a partir de 1974, quando a crise se instala, 

o regime não viu nenhum prurido em aderir ao capital. simonsen, portanto, preci-

saria se reposicionar desde então, porque a tese dele não previa que a experiência 

do desenvolvimento brasileiro caminhasse naquela direção. e, entre o final da 

década de 1980 e o começo da seguinte, tivemos a chamada Belíndia – padrão de 

financiamento do estado equivalente ao da Bélgica e mal-estar social nivelado ao 

da Índia. o Brasil ainda é um país com um grau de desigualdade que nos coloca 

em cima nesse ranking mundial, algo complicado para um país que teve planeja-

mento, estado”.

ela ainda arrisca um último prognóstico: “acho que o pensamento simonsenia-

no estaria desarmado para fazer a análise do momento atual. o que poderia perma-

necer como base de sua interpretação é que não seria a economia sozinha, muito 

menos a autorregulada, a resolver o problema nacional. simonsen representa um 

desses intelectuais que não se pode reduzir à expertise de área. se o observarmos 

apenas pelo ângulo da economia, sua produção intelectual vai enfraquecer. ele 

não consegue separar o fator econômico do fenômeno político-social, dos efeitos 

históricos e culturais. Vê economia e política na condição de um mundo só. não de-

vemos reduzi-lo a uma esfera, porque ele transborda – seria pouco para um autor 

como simonsen, que estava dizendo que somente a junção de todas essas dimen-

sões daria conta de entender a situação periférica”.
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roberto simonsen foi o primeiro presidente da Fiesp

na década de 40, fundou o senai e o sesi
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simonsen (primeiro à direita), com Getúlio Vargas, durante visita a uma indústria têxtilao lado de eugênio Gudin, com quem travou um duelo de titãs
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o livro “História econômica do Brasil” entronizou-o na aBlsimonsen ocupava a cadeira 3 da academia Brasileira de letras
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Com o amigo jornalista oswaldo Mariano, ex-diretor da agência nacional

 
roberto simonsen, Conde Francisco Matarazzo, altino arantes e Horácio lafer
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Com o então presidente da república eurico Gaspar dutra e José Carlos de Macedo soares

 
simonsen (primeiro à esquerda) e o presidente Gaspar dutra (ao centro), ladeado  

por dom Carlos Carmelo Vasconcelos Mota e José Carlos Macedo soares
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discurso na aBl: saudação ao primeiro-ministro belga, Paul Van Zeeland, em visita ao Brasilsimonsen teve morte súbita enquanto discursava na academia
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Uma das inúmeras aulas magnas de simonsen

 
Carta em que simonsen pede apoio a sua candidatura à academia Paulista de letras
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anexo i

o DisCurso CeiFaDo

a revista Bibliográfica e Cultural do sesi-sP remonta: “este é o discurso que 

o sr. roberto simonsen proferia quando o colheu a morte. na recepção oferecida 

pela academia [Brasileira] de letras ao senador belga Paul van Zeeland, encarre-

gado de saudá-lo em nome de seus colegas acadêmicos, o senador por são Paulo 

aproveitava como sempre o fez a oportunidade para dar a sua contribuição ao 

bem-estar de seus concidadãos, sem se esquecer, uma vez sequer da grande obra 

da manutenção do bom entendimento entre os povos de que era também um pa-

ladino.

sr. Paul van Zeeland:

Coube-me, por delegação expressa da alta corporação a que pertenço, a honra 

de vos dirigir algumas palavras de saudação nesta casa da inteligência brasileira. 

Palavras que signifiquem, antes de tudo, o apreço com que a academia recebe a 

visita de tão ilustre representante da cultura europeia.

e é com orgulho que o faço, sr. Paul van Zeeland. Participais de uma plêiade de 

escol ligada ao pensamento do mundo moderno. e que mais nobre missão para um 

homem de pensamento do que a de empenhar-se na solução dos problemas que 

objetivem a maior felicidade dos indivíduos e dos povos?

não é outra coisa o que tendes feito, quer em vossa pátria, quer na vida e organi-

zação de outro país, para cujos governos contribuístes com as luzes do vosso saber. 

Basta ter em vista os cargos que ocupastes no passado e os que ocupais no presen-

te: conselheiro e delegado do governo belga, em numerosas comissões e conferên-

cias mundiais; ministro dos negócios estrangeiros, primeiro-ministro, presidente 

da assembleia da sociedade das nações, comissário geral de repatriações. agora, 

membro do senado belga, presidente da liga independente de Cooperação euro-

peia e professor na Universidade de louvain.

ainda adolescente, quando estudante de direito, revelastes a vossa vocação 

para o estudo sério e compenetrado das questões sociais, alcançando o primeiro 

lugar em todas as classes.

Prisioneiro, na Primeira Guerra Mundial, trabalhando nas usinas de gás em 

stuttgart, entrastes em contato áspero com a vida, utilizando, porém, todos os mo-

mentos de lazer para o aperfeiçoamento de vossa cultura; adquiristes, desde logo, 

e também na adversidade, aquela “poesia da experiência humana”, de que nos fala 

Charles Morgan.

terminada a guerra, contemplado com uma bolsa de estudos em Princeton, as 

ciências econômicas e financeiras tiveram, na ordem dos vossos conhecimentos, a 

preocupação e o realce que mereciam. tanto assim já os vossos méritos de econo-

mista eram solicitados para postos da mais alta responsabilidade, como o que vos 

foi oferecido na direção do Banco nacional Belga.

as numerosas conferências internacionais para a reestruturação da paz, em 

que tomaste parte ativa, constituem, então, uma série ininterrupta de serviços 

prestados ao vosso povo. o renome que havíeis de conquistar fulgiu em Haia, em 

londres, Paris, Berlim, nas conferências relativas ao Banco dos Pagamentos inter-

nacionais; no egito, onde – graças ao vosso plano – o país foi altamente beneficia-
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do, e em stresa, nos debates sobre a reconstrução econômica da europa Central e 

ocidental.

o problema russo não vos foi indiferente. Conhecê-lo era o vosso objetivo, pois o 

julgamento do nosso sistema, quando visitastes a União soviética, e as observações 

que ali fizestes, foram de suma utilidade para a formação dos vossos estudos na 

defesa da civilização ocidental de que sois um nobre apóstolo.

a vós, sr. Van Zeeland, se aplica, como observou daniel serruys, o preceito “ber-

gsoniano” de “agir como um homem de pensamento e pensar como um homem de 

ação”.

em todos os aspectos em que se manifestou a vossa fecunda atividade de ho-

mem público, revelastes o homem de pensamento, que refletiu, profundamente, 

sobre os problemas cruciais de nosso tempo. em todos os vossos livros se encontra 

a marca do político preocupado com a solução de questões de ordem prática.

a “eXPeriênCia Van Zeeland”

a prova mais eloquente é o famoso movimento de renovação nacional que pla-

nejaste e orientaste quando chamado à Presidência do Conselho de Ministros da 

Bélgica, em 1935, numa fase de crise política, social, econômica e financeira.

a “experiência van Zeeland”, como passou a ser denominado, provocou o res-

surgimento econômico, através de um plano, ao mesmo tempo audacioso e pru-

dente, cujas faces essenciais foram: a solução do problema monetário, a reforma 

bancária, a restauração do lucro normal necessária à manutenção da atividade das 

empresas, o saneamento das finanças públicas.

toda essa experiência, porém, foi inspirada numa filosofia política econômica 

pessoal. Baseia-se, por outro lado, numa profunda compreensão da natureza in-

trínseca de estrutura econômica da Bélgica, e na corajosa constatação da perigosa 

impotência do liberalismo ortodoxo, quando abandonado ao automatismo de suas 

próprias normas.

a administração Van Zeeland instituiu na Bélgica, um governo social, nacional 

e de severa autoridade, embora não socialista, nacionalista ou totalitário.

social, no sentido de que objetivou uma maior justiça na distribuição da renda na-

cional, sem, entretanto, deixar de reconhecer o fato fundamental de que uma distri-

buição mais equitativa dos lucros supõe, antes de tudo, a existência dos mesmos. em 

consequência, a política de Van Zeeland, longe de tentar desestimular a iniciativa 

privada, procurou fomentá-la, restaurando a margem normal do lucro e consideran-

do depois, na realização do objetivo social de distribuição equitativa dos benefícios, 

a melhoria nas condições de repartição do produto da atividade humana.

Foi nacional, no sentido que se inspirou na realidade da existência de uma en-

tidade político-cultural, com necessidades e características próprias, derivadas de 

um processo histórico – a nação Belga – e nesse sadio patriotismo que promove a 

competição pacífica, afirmando as qualidades peculiares de cada povo, nada tendo 

de agressivo ou violento.

de severa autoridade porque se propôs à restauração da ordem democrática, 

intervindo racionalmente nos setores estratégicos da vida nacional, dirimindo os 

conflitos entre os diferentes grupos de interesses. evitou, todavia, considerar a in-

tervenção como uma regra ou um fim em si mesma. ela não substituiu a iniciativa 

privada; visou, ao contrário, completá-la, promovê-la, coordená-la, restabelecê-la 

e prestigiá-la.

a política de expansão econômica que, com tanto sucesso, realizaste no terre-

no nacional, foi vosso ideal transportá-la para o plano das relações econômicas 

internacionais, tendo em mira, também neste caso, a prosperidade de vosso país. 

na situação peculiar da Bélgica, aquela expansão depende, principalmente, do de-

senvolvimento do comércio exterior. “a Bélgica é um mercado de trânsito e de 

transformação”. importa matérias-primas e as reexporta manufaturadas.

Quando, em 1935, assumistes a chefia do governo, a política econômica externa 

da maioria dos países se encaminhava para a adoção de medidas protecionistas e 

de desvalorização monetária. a Bélgica sofria as consequências dessa tendência. 

tomara providências que se destinavam a manter o volume das suas exportações 

e, portanto, assegurar o volume de suas importações no mesmo nível e consistiam, 

sobretudo, na redução dos lucros da indústria, chegando até sua própria elimi-

nação. Para compensar as perdas daí provenientes, os industriais levantaram os 

preços no mercado interno. todavia, o que conseguiram foi, afinal, a redução do 

consumo nacional. ao invés de uma política de redução do preço do custo, obtida 

mediante uma manipulação interna, vós preferistes, sr. Van Zeeland, corajosa-
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mente, uma depreciação da moeda nacional em termos de moedas estrangeiras.

tais medidas de emergência foram caracteristicamente de defesa. não corres-

pondiam às necessidades permanentes da economia belga, que reclama a libera-

lização do comércio mundial. e, nesse sentido, se manifestou a vossa política no 

plano internacional. É inegável a influência de vossas ideias em muitas das propo-

sições ultimamente adotadas na Carta internacional de Comércio.

na vossa atuação com primeiro-ministro, tivestes que vos colocar acima de 

conveniências políticas e partidárias, com um programa de verdadeira salvação 

nacional: o da reaproximação da moeda de seu real valor, expansão do poder de 

aquisição do povo, abolição do desemprego, através de serviços públicos, controle 

de Bancos e outras medidas aparentemente discutíveis e que, no entanto, se impu-

nham como única solução a tão grave crise.

Muitos elementos católicos, liberais, nacionalistas, comunistas, se reuniram em 

cerrado ataque ao governo, mas o Gabinete resistiu à tempestade. enfrentou os 

altos círculos financeiros, aceitou a polêmica com os adversários, inclusive com 

alguns que viriam a ser instrumentos de traição de sua pátria durante a segunda 

Guerra [Mundial].

Hoje, após haverdes presidido, em londres e new York, a Comissão para a re-

forma do estado, sois figura de vanguarda no senado Belga, como representante 

do Partido social Cristão.

a VoCação JUrÍdiCa da BÉlGiCa

esta pequena síntese das vossas atividades é bastante para nos dar a medida da 

contribuição com que enriquecestes o patrimônio cultural da Bélgica, no período 

que se localiza entre duas guerras, com toda a avalanche de suas consequências 

para a vida da humanidade.

realmente, sr. Paul van Zeeland, representais um momento histórico de um 

grande povo, a quem coube singular destino no drama do Velho Mundo.

a Bélgica, pela posição peculiar na geografia europeia, tem sofrido os mais ru-

des e selváticos golpes desferidos pela barbárie e pela violência totalitária. Mas 

a sua vitalidade moral, a vocação jurídica do gênio de seu povo – que reponta em 

juristas como vós –, a renovada seiva cristã que revigora os sentimentos belgas, 

fazem com que, como o mito de fabulário antigo, ressurja ela das próprias cinzas 

fumegantes a que tem sido, por vezes, reduzida pelo tropel dos que a invadem do 

leste.

esta alta compreensão do direito, da moral e da justiça, revelada nas gerações 

de juristas e de eminentes sacerdotes cristãos que a Bélgica tem dado ao mundo, 

inspira o respeito e a solidariedade que tributamos ao seu admirável passado. e 

é para nós grato recordar, neste instante de afetuosa comunhão belgo-brasileira, 

que uma das grandes vozes que se ergueu, cheia de santa cólera, contra a invasão 

alemã de 1914, foi a de um brasileiro, cujo nome está no escrínio universal, um 

inesquecível filho desta Casa: rui Barbosa.

Partiu assim sr. Van Zeeland, de um membro da academia Brasileira de letras, 

então senador da república, um grito de horror da consciência jurídica mundial 

contra a barbaridade das hostes germânicas que agrediram a vossa pátria. Frisava 

ele, então, o papel dos povos que, como a Bélgica, souberam opor ao gênio da orga-

nização prussiana, o gênio da improvisação latina.

e que a razão estava com o mestre não há dúvida. aí está a lição do sentimento 

universal e humano que a Bélgica e o Brasil nos oferecem! a Bélgica, pagando o seu 

tributo quando varrida pelas tempestades internacionais e, portanto, acostumada 

a confiar no direito e a detestar a guerra; o Brasil, pela sua formação moral e mag-

nitude geográfica, apreendendo o sentimento harmônico do mundo, possui uma 

vocação para a fraternidade, que o habilita a ser uma palavra nova e pacificadora, 

numa hora, como a atual, ainda tão conturbada pela angústia e pelas dificuldades 

do após-guerra.

acentuo este ponto, mui propositadamente, porque corresponde aos ideais que 

tendes defendido, com o vosso heroísmo, com a vossa cultura, com o sentido jurí-

dico do vosso pensamento.

o nosso desPertar

o Brasil não quer outra coisa, no mundo de hoje, senão a prática dos princípios 

que informam a civilização cristã, à luz da qual se processa o papel que nos coube, 

na procura da justiça e de um maior entendimento entre os homens. somos com a 

nossa democracia social – perdoai esta afirmação que vos poderá parecer um tanto 
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orgulhosa um grande exemplo de conciliação que o destino humano revela. não há, 

aqui, clima propício ao paganismo da força e à floração rubra dos estados sem alma.

e porque assim somos – porque em nossos atos se reflete esse estilo de convívio 

social – estamos em condições de compreender a vossa obra e de, conscientemente, 

reconhecer o que tem sido a vossa fecunda atividade na pacificação dos conflitos 

em que se entrechocam os interesses de um mundo em transição.

Por certo, sr. Van Zeeland, o futuro de um país jovem dependerá de serem as 

suas forças potenciais, miríficas na legenda, mas promissoras na realidade, mobi-

lizadas pela vigorosa, inteligente e nacional introdução da técnica em nossa eco-

nomia ainda dominada por traços de colonialismo.

em contraste com o vosso, os países como o Brasil, de desenvolvimento inci-

piente, não se podem beneficiar dos mesmos termos de uma política de liberali-

zação do comércio exterior, que reclama, sobretudo, o desarmamento de defesas 

que lhes são indispensáveis nas condições atuais do seu progresso econômico. É 

que a participação das áreas novas no intercâmbio internacional depende do seu 

desenvolvimento. só o aumento de seus capitais reais, a melhora dos seus níveis 

tecnológicos e, pois, a elevação de sua produtividade, lhes permitirá um aumento 

efetivo de seu poder de consumo, que se refletirá na ampliação de suas compras ex-

ternas. todavia, a capitalização ou industrialização desses países pode ser acelera-

da por dois processos: ou por uma adequada proteção que lhe assegure o controle 

do mercado interno, processo mais lento e ao mesmo tempo mais rigoroso, ou pela 

cooperação internacional, dentro de um novo conceito de direito internacional so-

cial e sob novas fórmulas positivas de ajuda econômica, técnica e financeira, que 

lhes proporcionem um rápido e seguro crescimento de produtividade.

a europa também conheceu, quando lhe faleciam recursos tecnológicos, uma 

civilização mediterrânea, limitada em suas lides geoeconômicas, e só ampliou a 

sua área de cultura e civilização quando o homem, armado da técnica, subjugou o 

frio. nós também, latino-americanos, avançaremos, mais rapidamente, no plano 

de vigência econômica e social, quando dominarmos o emoliente calor tropical.

Mas que este nosso despertar, nos quadros do mundo moderno, não se suste-

nha apenas nos valores materiais, impelindo-nos no caminho desumanizador das 

civilizações mecanicistas, despidas de valores éticos, culturais e simbólicos. nem 

nos dissocie, por assim dizer, de nosso contato lírico com a natureza. ao contrário. 

nesta américa latina, de vínculos tão íntimos com o gênio do Latium, teremos que 

cultuar, também, numa constante axiológica, os fundamentos históricos que iden-

tificam a nossa civilização de origem. Jamais – acredito – seremos pelo imperialismo 

tecnicista, como chamou em hora de sombria apreensão, o filósofo Berdiaeff, aquele 

que sobrepõe, numa inversão nefasta da ordem nacional, o endeusamento da má-

quina, elevando-a à categoria de subordinante dos valores do espírito.

UMa FilHa esPiritUal de loUVain

Viestes, sr. Van Zeeland, trazendo, de louvain, onde hauristes, no momento 

essencial da mocidade pensante, o espírito, a doutrina e a lógica tomistas. Mas 

permiti evocar um exemplo da vocação ecumênica de louvain nesta terra, ainda 

cheia de paisagem e de sol. da cidade onde sois professor recebemos uma men-

sagem universitária da restauração do tomismo e de sua projeção formadora de 

gerações de Cristo e para Cristo, no piedoso serviço e zelo da sua igreja Católica. o 

exemplo está em que a Faculdade de Filosofia de são Bento, em s. Paulo – núcleo 

inicial da hoje vitoriosa Universidade Católica de s. Paulo – é uma filha espiritual 

de louvain.

sr. Paul van Zeeland:

ao concluir esta saudação – e sei que a assistência está ansiosa para ouvir a 

vossa sábia palavra – quero ainda afirmar, em torno da tese que ides expor, que 

repudiamos o pessimismo spengleriano relativo à decadência do ocidente.

Para nós, como para vós, o ocidente desperta. a retomada dos valores espiritu-

ais e cristãos, recolocados em termos de modernidade, pelas elites do pensamento 

europeu, e das américas, não é um despertar? a recusa nas urnas livres, ao totali-

tarismo vermelho, repelindo-o para além das fronteiras espirituais da europa, não 

é um despertar? os índices de recuperação econômica e social do parque manufa-

tureiro, destroçado pela violência bélica, não acusam um despertar? o pacto das 

cinco potências selado na vossa amada Bruxelas, não é um despertar?

sr. Paul van Zeeland:

a academia vos saúda!
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anexo ii

reCePção De roberto siMonsen  
na aCaDeMia brasiLeira De Letras 

eM 7 De outubro De 1946

 
 

disCUrso de roBerto siMonsen

senhores acadêmicos:

tempo houve em que me tomava de certa amargura ao verificar que, em con-

fronto com a de tantos outros povos, parecia curta a História do Brasil e lenta a 

sua evolução social. depois, consolei-me um pouco, ante a consideração de que, na 

verdade, também eram nossos o passado e as tradições de Portugal, que acrescen-

tavam, assim, à nova vida, mais 400 anos.

Hoje, penso de outra forma. encontro indizível encantamento no estudo de nos-

sa pequena História, pelo muito que ela tem de novo, e pelas demonstrações ex-

perimentais que oferece, no que se refere ao contato e à ocupação de uma grande 

terra por tão reduzido grupo humano e ao seu comportamento na faina de explorá-

-la, valorizá-la e defendê-la.

Filiado à formação espiritual paulista, fui principalmente levado a essa nova 

orientação pelas pesquisas que iniciei sobre a gênese e o florescimento de s. Paulo, 

desde os tempos coloniais até nossos dias.

em crítica sobre a história dessa região brasileira, sugeri que, para melhor 

apreciá-la, fosse dividida em cinco fases assinaladas por nítidos fatores domi-

nantes.

na primeira, s. Paulo, através de suas bandeiras despovoadoras, ao mesmo tem-

po que ia buscar em outras regiões a mão de obra indispensável à sua agricultura, 

assegurava a delimitação territorial do Brasil.

na segunda, a da cata de ouro e de pedras preciosas, o planalto criou as bandei-

ras repovoadoras que espalharam cidades e currais por extensa área territorial, 

boa parte de cujos habitantes nativos tirara anteriormente.

a terceira fase, que vai da decadência da mineração ao início da cultura cafeei-

ra, de 1780 a 1850, caracteriza-se por várias crises e reajustamentos.

em todas elas destacam-se índices de feições peculiares, fornecendo grande 

messe de conhecimentos, que sobremodo apaixonam os que se debruçam sobre a 

análise dos fenômenos naturais, econômicos e sociais.

durante o surto da produção cafeeira, na quarta fase da história paulista, com-

preendida entre 1850 e 1930, sobressaem aspectos fascinantes, com o desbrava-

mento dos sertões. rasgam-se, na terra virgem, estradas e caminhos. Cresce o 

“quantum” demográfico e constroem-se cidades. integram-se, nesse período, os 

acontecimentos que deram lugar à formação da maior riqueza até hoje forjada pelo 

homem no Brasil: os movimentos das populações, a substituição do braço escravo 

pelas grandes levas de imigrantes europeus e toda uma série de fatos de ordem 

econômica, social e politica.

É no final do século XiX que esse impulso do enriquecimento paulista se reflete 

em sua invicta capital, fundada em 1954, e, por várias vezes, às voltas com imensas 

dificuldades, sob o signo de uma vida de pobreza. s. Paulo começa, então, a sentir 

os primeiros sobressaltos do seu próprio crescimento.

no pórtico do ciclo do café, o trabalho de abertura das fazendas exigiu que mui-

tos dos habitantes da capital rumassem para o interior. repetia, assim, a gente de 

Piratininga, dentro de suas terras, as migrações que anteriormente havia levado 
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a termo através do Brasil. Multiplicaram-se as cidades, e Campinas assumiu, por 

algum tempo, a liderança econômica, política e social da província.

Mas, com o aumento da imigração estrangeira e em virtude das economias pro-

vindas dos grandes lucros da lavoura cafeeira, começaram a refluir para a capital 

os fartos recursos que iriam promover-lhe o esplendor.

[...].

Com efeito, na assembleia Provincial do estado, nas últimas décadas do sécu-

lo XiX, deparam-se apóstrofes à mentalidade escravagista dos velhos fazendeiros, 

que obstava, na opinião de muitos, o desenvolvimento da colonização estrangeira. 

É de reconhecer-se, porém, que essa mentalidade, dificultando a aquisição de ter-

ras pelos colonos e os coagindo, por processos nem sempre suaves, à adoção dos 

costumes locais, decisivamente concorreu para que se não criassem quistos exóti-

cos no território paulista, e para que se não desnacionalizasse o interior do estado.

o enriquecimento de s. Paulo pelo café produziu a formação de uma grande 

elite, que teve papel predominante na campanha abolicionista e na implantação 

da república. renovaram-se, assim, os fenômenos que já se haviam observado em 

outras regiões do Brasil. [...].

CUltUra e CiViliZação

Praticam-se, amiúde, confusões no emprego das expressões “Cultura” e “Civili-

zação”.

Cultura é usada, na linguagem comum, para exprimir a posse de um apreciável 

grau de conhecimentos. em sociologia, traduz os traços reveladores da vida de um 

povo em determinada época, ou então, o complexo dos elementos por ele criados 

para a constituição do meio em que vive. Cultura, neste sentido, seria fruto da cria-

ção humana e não ambiente geográfico. Por esta definição, todos os povos, desde 

os mais primitivos até os mais adiantados, possuem sua cultura característica ou 

se filiam a outra.

Múltiplos índices que assinalam a cultura dos norte-americanos, povo que no-

tória e indiscutivelmente conquistou uma posição de vanguarda, poderiam, na opi-

nião de Clark Wissler, ser compreendidos dentro de três largos numeradores: a 

extensa utilização da máquina, desde o simples utensílio de uso pessoal até os mais 

complexos veículos de transporte; a difusão generalizada da instrução e da educa-

ção; e a aplicação intensiva do sufrágio universal, com todos os aparelhamentos 

institucionais que dele decorrem.

o conceito de civilização se acha estreitamente conjugado tanto aos preceitos 

de ordem moral, quanto aos que determinam o progresso na sua acepção spence-

riana. Guyot avaliava o grau de civilização de um povo pela razão direta da ação 

exercida pelo homem sobre as coisas e pela inversa da coerção do homem sobre o 

homem, fórmula que acredito feliz e exata.

Meu querido mestre afrânio Peixoto, numa das admiráveis páginas de “Poei-

ra da estrada”, acentua a diferença existente entre Cultura e Civilização. Mostra, 

ainda, que esta última está etimologicamente ligada à noção de “civilidade”, o bom 

trato e a compreensão dos homens entre si, ou seja, o que chamamos educação.

assim, se dos norte-americanos se pode dizer que são donos de incontestável 

cultura e civilizados em alto grau, o mesmo não se dirá de muitos outros povos, 

cujo imenso desequilíbrio entre uma cultura material e cientifica adiantada e um 

grande atraso de civilização, a última guerra nos patenteou em toda a sua nudez.

Fernando de azevedo, em livro recente e erudito, discorrendo sobre a cultura 

brasileira, salienta os traços marcantes de nossa vida.

Um exame imparcial desta evolução faz ver que, comparados os nossos com os 

índices que se deparam em nações mais adiantadas, somos mais civilizados do que 

cultos. antes assim a barbárie não é fruto que possa medrar em solo brasileiro.

CUltUra Brasileira e Criação literÁria

as instituições políticas, sociais e econômicas que melhor sirvam a um povo 

estão intimamente ligadas ao grau de cultura e de civilização que ele tenha alcan-

çado. daí, os imensos desajustamentos que continuamente sofremos, resultantes 

da cópia servil que andamos a fazer de modelos alienígenas.

Foi, aliás, por verificar a impossibilidade do bom funcionamento, entre nós, 

de muitos desses organismos, julgados essenciais ao progresso de outros povos, 

que me dediquei a longos e penosos estudos na esfera da nossa economia, da nos-

sa sociologia e da nossa política. Cheguei, assim, à irrefragável conclusão de que 

para sairmos, quanto antes, do atraso demonstrado pelos nossos índices de cultu-
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ra, deveríamos lançar mão de um planejamento geral, em que fossem coordenada 

e eficientemente utilizados todos os conhecimentos que a ciência e a técnica nos 

oferecem, propiciando ao Brasil um progresso mais rápido do que aquele possibi-

litado pela sua evolução normal.

infelizmente ainda não se formou entre as nossas elites uma consciência [sic] 

suficientemente esclarecida sobre a gravidade de nossos problemas fundamentais. 

Homens públicos de notável relevo preocupam-se, aqui, quase que apenas com os 

aspectos formalísticos da política doutrinária. impressionados com tais aspectos 

em povos de cultura muito diversa da nossa, distraem-se da objetividade e das pe-

culiaridades das nossas condições. estão eles, o mais das vezes, para as questões 

brasileiras, como simples disciplinadores de pronomes estarão para a análise de 

uma obra literária monumental como a de Balzac.

Poderemos, razoavelmente, colocar a cultura brasileira dentro dos postulados 

básicos que fixam a cultura norte-americana: maquinização, educação geral e su-

frágio universal? Poderemos negar a íntima conexão que deve existir entre o grau 

de cultura de um povo e as instituições políticas que lhe sejam mais adequadas?

as dificuldades do momento nos ensinam, por exemplo, que no combate à in-

flação, dada a nossa estrutura social e econômica, não podemos aplicar as mesmas 

medidas drásticas de que se valem outras nações, de estrutura social e econômica 

mais consolidada do que a nossa.

o planejamento, tal como o sugeri num dos conselhos técnicos da adminis-

tração pública, permitiria o enquadramento, na ciência e na técnica, de todos 

os nossos problemas básicos, pondo a descoberto o absurdo de pretendermos 

transplantar processos alienígenas de cura, para doentes constitucionalmente 

diferenciados.

a atmosfera de incompreensão e desajustamento que aqui respiramos, só não 

nos arrasta a consequências de maior gravidade, porque atingimos, pela nossa 

formação moral, uma civilização bem acima das nossas condições culturais. tal 

estado de coisas repercute, também, sem nenhuma dúvida, nas criações dos nossos 

homens de letras. e faz melhor compreender o caso de Filinto de almeida, a sua 

educação cultural luso-brasileira, o seu contato com a nossa intelectualidade bo-

êmia, a sua cooperação com a elite republicana – geração que fundou a academia 

– e, finalmente, o seu refúgio no lar e no culto da arte pela própria arte, tal como a 

havia entendido em sua mocidade.

o MeU ParaninFo

senhores acadêmicos:

Para completar a graça que me concedes, quisestes que eu fosse aqui recebido, 

em vosso nome, pela nobre e inconfundível figura do sr. José Carlos de Macedo 

soares, ornamento desta Casa e sentinela vigilante das suas glórias.

Justifica-se a minha satisfação porque, além do velho afeto que nos une e que se 

não exaure, é ele, sem favor, uma das mais altas expressões desta Companhia. es-

critor ilustre, está o seu nome definitivamente ligado à vida do país, na pedagogia, 

na economia, na sociologia e na história.

dotado de largo espírito público e de raros sentimentos filantrópicos, esses atri-

butos se têm feito sentir por todo o Brasil. Como estadista, seu nome transcendeu 

nossas fronteiras, tendo sido consagrado como embaixador da Paz e Cidadão da 

américa.

neste instante de tão amargas e intransponíveis dificuldades para a gestão da 

coisa pública, dirige ele com superioridade e exemplar espírito de justiça, os desti-

nos do grande estado de s. Paulo.

a aCadeMia eM 50 anos

outra alegria, além dessa, me assalta o espírito, em hora de tamanha significa-

ção para a minha vida.

Cabe-me a honra, que reputo insigne, de aqui ingressar no ano em que a Casa 

de Machado de assis completa o seu cinquentenário de atividades fecundas, pres-

tigiada, cada vez mais, pela simpatia que lhe consagram as nossas elites e pelo 

respeito que lhe vota, merecidamente, o povo brasileiro.

Há, entretanto, um profundo contraste entre a ambiência de 1896, quando foi 

fundada a academia, e a que se fixa no drama espiritual de 1946. são duas épocas 

distintas, quase se poderia dizer, dois mundos que se desconhecem.

em 1896, apesar das agitações revolucionárias decorrentes da transformação de 

nosso regime político, o Brasil ainda podia se embeber das mansidões de alma e 
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dos ceticismos de espírito que, aos nossos olhos de homens vividos, caracterizam a 

resposta sentimental dos brasileiros ao crepúsculo do último século.

e hoje? Hoje aí estão as apreensões que o mundo moderno oferece aos homens 

de pensamento. Hoje vemos que se as várias culturas possuem, na sua acepção 

sociológica, a mesma finalidade de propósitos, a melhor utilização da natureza 

para assegurar as melhores condições de vida ao homem, diferem, profundamen-

te, quanto aos meios e quanto às fórmulas para alcançar os seus objetivos.

assim, quanto mais atrasada a cultura de um povo, maiores os seus apelos ao 

ignoto, para dirimir suas dificuldades. as superstições, os amuletos, as evocações 

aos deuses, as imprecações aos demônios, a adoração às forças da natureza, substi-

tuíram, no passado, muitos dos preceitos que hoje a ciência aponta, com precisão e 

presteza, para a solução de um sem-número de problemas de nossa vida quotidiana.

o reconhecimento generalizado dessas circunstâncias conduziu os povos de 

culturas mais avançadas a uma demasiada confiança na ciência, a um envaide-

cimento excessivo dos homens, levando-os à crença de que só por ela, com os co-

nhecimentos que prodigaliza, seria a humanidade capaz de resolver, em plena 

harmonia, as questões básicas que mais a preocupam. alguns, obliterados pelas 

conquistas já realizadas, chegam a negar deus, admitindo a forma simplista: deus 

é igual à nossa ignorância.

a fé exagerada nos resultados do que os norte-americanos chamam de educa-

ção, nela compreendendo a sistematização de todos os conhecimentos, a pesquisa 

de novos e a sua aplicação ao serviço do homem, levou-os ao fetichismo da inicia-

tiva privada, à ampliação do conceito de liberdade e ao fortalecimento dos postu-

lados do individualismo.

a educação, assim compreendida, seria a superfórmula, capaz de assegurar 

uma constante e permanente elevação do padrão cultural do povo. o homem norte-

-americano, educado dentro de sua grande democracia, deveria então encontrar, 

no livre debate das ideias, na livre iniciativa das empresas, a justa solução para a 

totalidade de seus problemas.

repetem-se, porém, às nossas vistas, os ensinamentos da velha filosofia da tor-

re de Babel...

não há doutrina humana – é o que vemos hoje e sempre – cuja aplicação se 

possa verificar indefinida e sempre harmoniosamente, dentro do processo da evo-

lução social. surgem, com o tempo, e inexoravelmente, fatores de desagregação e 

de desajustamento. É que não se compuseram em justo equilíbrio, os elementos de 

ordem científica, moral, social, psicológica e política. e verificado o predomínio 

exclusivo de um ou de apenas alguns desses elementos, dá-se, forçosamente, o de-

sequilíbrio na sociedade.

a exclusiva preocupação com o espiritual arrastou o homem do continente eu-

ropeu ao misticismo da idade Média, às intermináveis procissões religiosas e às 

fugas para os conventos, em completo desacordo com a sua natureza e expondo-o 

ao domínio do guerreiro bárbaro.

a absorvente propensão materialista nos conduz ao coletivismo, com todos os 

seus horrores, e às técnicas fascistas, com o seu irritante desprezo pela liberdade 

e pela dignidade humanas.

a exaltação individualista nos conduz a uma hipertrofia da liberdade, que pode 

dar origem a fatores da sua própria destruição.

as diFiCUldades do MUndo Moderno

atingindo tão elevado grau de progresso, a cultura norte-americana – relevai-

-me o insistir no exemplo que mais de perto nos interessa, está a exigir o reajus-

tamento de todos os seus valores, para uma indispensável harmonia social. e esse 

reajustamento, a nosso ver, pode ser alcançado sem prejuízo da verdadeira natu-

reza do homem, dos seus anseios de ordem moral e espiritual, para que possam 

ser atingidos, sob a égide da justiça social, a paz necessária e o maior bem estar 

distribuído pelo maior número.

impõe-se, assim, hoje, e ainda, acreditamos, um planejamento econômico e so-

cial dentro dos próprios estados Unidos, para que, sob a inspiração dos postulados 

fundamentais da democracia cristã, possa ali ser retomado o ritmo de progresso 

que todos almejamos para essa nação amiga. Caso contrário, assistiremos, como 

consequência, a eclosão de dolorosas crises específicas, e o estranho espetáculo de 

uma nação a se martirizar pelos próprios instrumentos criados para o impulso da 

sua grandeza, que, sem a constante subordinação à ideia de deus, nunca se poderá 

harmoniosamente afirmar.
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aliás, na Conferência de Yalta, roosevelt, Churchill e stalin chegaram à conclu-

são de que se impunha um planejamento mundial, no após-guerra, dentro do qual 

e sob a inspiração dos grandes princípios enunciados na Carta do atlântico, pu-

dessem ser reduzidos ao mínimo, os impasses de interesses que inexoravelmente 

haveriam de surgir com o termo do conflito.

na avançada cultura norte-americana, como na modesta cultura brasileira, não 

será, pois, pelo fetichismo, em diretrizes doutrinárias de ordem meramente políti-

ca, que encontraremos soluções para os problemas das duas civilizações.

Já o povo inglês, o que talvez possua, em mais alto grau, o sentimento de uma 

consciência coletiva de suas verdadeiras necessidades e de sua posição internacio-

nal, nos dá um caminho diferente, com as grandes reformas que está empreenden-

do. o trato das questões sociais assume a vanguarda, em relação às preocupações 

de ordem econômica ou imperialista, que durante tanto tempo orientaram predo-

minantemente a política da inglaterra.

É, assim, pelo reajustamento dos vários fatores que lhe fundamentam a 

organização social, que a inglaterra garante a sobrevivência do seu povo, 

assegurando-lhe um máximo de bem-estar, mantendo as suas tradições de pionei-

ra, à hora em que o mundo inteiro se debate entre a inquietação e a incerteza.

o Brasil de 1946

estará, talvez, obediente ao seu sentido predestinatório, o espírito do povo in-

glês presente aos ensinamentos da história, [...].

diante, pois, da lição moderna, e em relação ao Brasil, não seria demais – e este é o 

ponto a que desejava chegar – que os nossos homens cultos se procurassem orientar 

no sentido de, continuamente, somarem todos os esforços, em benefício do país, 

melhor e mais sistematicamente se conjugando para um maior aproveitamento 

dos esclarecimentos de que ele tanto precisa.

num mundo trabalhado por tantos agentes de dissolução dos valores humanos, 

cresce e avulta o nobre papel de uma Casa como esta, que, salvaguardando o que o 

espírito possui de mais digno e mais útil ao enriquecimento do patrimônio intelec-

tual do Brasil, realiza a preservação da própria alma da nacionalidade.

nestes 50 anos de trabalhos, a academia Brasileira de letras, sem alarde nem 

vanglórias inúteis, tem sido, para todos os brasileiros, um foco luminoso de espi-

ritualidade e dignificante expressão do pensamento nacional, sentindo e amando 

o Brasil em termos de inquebrantável união e de inflexível fraternidade entre os 

seus filhos.

JUraMento de Fidelidade

e é assim, sob a sagrada invocação desse passado de glórias e desses objetivos, 

para um futuro de glórias ainda maiores, que eu, comovidamente, transponho os 

umbrais desta Casa, num solene juramento de fidelidade a essas tradições e a es-

ses anseios, sob o compromisso de que podereis, para isso, senhores acadêmicos, 

contar com a constante sinceridade do meu concurso!
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anexo iii

DisCurso De FunDação Do  
CiesP – orientação inDustriaL  

brasiLeira

neste memorável momento brasileiro em que ao benéfico influxo de uma sá-

bia orientação administrativa se encaminham e se consolidam as grandes con-

quistas feitas pela nação na larga estrada do progresso, não parece fora de pro-

pósito, na solene instalação do Centro das indústrias do estado de são Paulo, 

procurar fixar, ainda que palidamente, o que tem feito em nosso país a atividade 

industrial.

eVolUção indUstrial

a indústria brasileira nasceu das necessidades locais, cresceu e evoluiu entre 

as maiores dificuldades, e apesar disso já tem em seu ativo assinalados serviços 

à nação. É no entanto doloroso constatar que amiúde é ela maltratada e agredida 

pelos iconoclastas de todos os tempos, que procuram numa ânsia devastadora re-

baixar, no campo mesquinho de suas elucubrações, todas as realizações, por mais 

profícuas ou fecundas que sejam.

País vastíssimo, com populações disseminadas e pouco condensadas, com abun-

dância de matérias-primas e com dificuldades de transportes oriundas da sua for-

mação topográfica e geológica, o Brasil iniciou no período colonial as primeiras 

indústrias locais, de caráter primitivo, para o fabrico de produtos indispensáveis.

Crescendo o país e recebendo constantemente o influxo das civilizações adian-

tadas, compreenderam os brasileiros e os estrangeiros que aqui vinham fixar 

domicílio, a necessidade da implantação de indústrias modernas, adequadas ao 

meio, e que constituem hoje o vinco mais forte da ação do homem onde quer que 

ele se estabeleça. data de 1885 o crescimento industrial do país, crescimento que se 

avolumou principalmente nos períodos de 1890-1895 e de 1914-1919.

o PaPel da indústria

em toda parte as indústrias são consideradas padrão do adiantamento de um 

povo. os núcleos devotados a pesquisas industriais são verdadeiros centros de ela-

boração mental, centros de permuta de ideias, centros de irradiação de inteligên-

cia e de progresso. as indústrias são grandes cooperadoras da formação das elites. 

Basta mencionar que as invenções, frutos de estudos, esforços e sacrifícios de toda 

a sorte, em cujo holocausto se têm sacrificado muitos milhares de vidas humanas, 

as invenções, dizia eu, constituem o princípio vital das grandes indústrias. são in-

contestáveis os benefícios carreados ao alargamento da inteligência do homem, à 

sua capacidade produtora, ao aumento da sua cultura, pelas descobertas no campo 

físico-químico e pelas máquinas, frutos primordiais das invenções. Foram as má-

quinas que reduziram o preço de custo das utilidades, pondo ao alcance dos bol-

sos mais modestos o que dantes era privilégio dos ricos. a competição industrial 

exalta a inteligência do homem estimulando-o a novas pesquisas, a novos estudos, 

a novas descobertas, na ânsia incessante de desbravar os campos infinitos da ci-

ência. a máquina, aumentando sua produtividade, afasta-o do trabalho manual e 

embrutecedor, aguça-lhe a inteligência, permite a elevação do nível dos salários, a 

redução das horas de trabalho, favorece as possibilidades da instrução proletária, 

melhora enfim a sorte da humanidade!
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Para que bem se aquilate do que representa o emprego da máquina e da força 

motriz no aumento da produção e, portanto, no aumento do salário operário, da-

mos a seguir os índices verificados nos estados Unidos em 1923, tomando-se 100% 

como índice do ano de 1899.

Força motriz em 1923 – 336%

número de operários em 1923 – 190%

Produção em 1923 – 285%

isto significa que em 1923 um operário, graças ao emprego de máquinas e força 

motriz, produziu 50% mais do que em 1899.

se é certo que a base da estrutura econômica do Brasil deve repousar na cultura 

da terra, não é menos certo que no estágio atual da civilização, a independência 

econômica de uma grande nação, seu prestígio e sua atuação política como povo 

independente no concerto das nações só podem ser tomados na consideração devi-

da, possuindo este país um Parque industrial eficiente, na altura do seu desenvol-

vimento agrícola.

a independência econômica e, portanto, a perfeita independência política só 

pode existir, na generalidade dos casos, nos estados em que se conjugam em estrei-

ta harmonia e íntima interdependência a agricultura e a indústria.

na formação dos grandes impérios coloniais, o que a nação diretora, o que a 

mãe-pátria tem sempre em vista, é a criação de novos mercados para suas indús-

trias, mercados esses que lhe ficam em subordinação econômica e política.

Basta mencionar que em 1750 a inglaterra, desejosa de manter para si o mono-

pólio dos mercados coloniais americanos, proibia nestes a fabricação de um sim-

ples prego de ferro!

assim, os brasileiros que combatem a implantação e disseminação das indús-

trias no país, fazem consciente ou inconscientemente obra a favor das nações es-

trangeiras, interessadas na conquista dos nossos mercados, trabalhando para que 

retrogrademos à posição de colônia dos produtores estrangeiros à mercê ainda de 

um bloqueio econômico em caso de guerra.

indústria aMeriCana

nos estados Unidos, onde a indústria cresceu e evoluiu amparada por uma 

grande política protecionista, o maior consumidor da formidável produção indus-

trial daquele país é o próprio povo americano, sendo apenas exportados menos de 

10% da sua produção industrial.

Quando estabelecidos num mesmo país, o parque industrial e a cultura agrícola 

se devem conjugar, crescer, se auxiliar e se desenvolver num esforço harmônico 

e eficiente. ao invés de uma classe disputar o predomínio sobre a outra, devem 

completar-se, conjugar seus esforços e entrelaçar por tal forma os seus interesses, 

que não possa viver uma sem a outra. assim é nos estados Unidos. e tão grande 

aí a íntima relação entre a agricultura e a indústria, que a cada nova penetra-

ção agrícola em zonas virgens do país, acompanha imediatamente a implantação 

de novos centros de indústrias auxiliares. os industriais americanos têm os seus 

olhos fixos na produção agrícola do país. e isto porque aos anos das colheitas más 

correspondem anos de crises industriais. a agricultura, além da matéria-prima, 

forneceu grande parte dos capitais para as iniciativas industriais naquele país, 

onde por outro lado, ela tomou grande desenvolvimento e grande eficiência graças 

à utilização das máquinas, dos processos de organização de trabalho e das pesqui-

sas científicas que a indústria lhe ensinou.

indústria artiFiCial

Que alegam os que combatem o desenvolvimento e consolidação do Parque in-

dustrial brasileiro?

a) Que a indústria brasileira é em grande parte artificial, pois importa grande 

porção de matéria-prima do estrangeiro;

b) Que não contribui para o enriquecimento do Brasil;

c) Que, vivendo sob tarifas protecionistas, produz caro, encarecendo sobremodo 

a vida da população;

d) Que, atraindo braços à cidade, perturba a mão de obra do trabalho agrícola;

e) Que constitui um monopólio em favor de meia dúzia de brasileiros, em detri-

mento de milhões de habitantes do país.

aos que alegam que a maioria das indústrias do Brasil são artificiais porque 
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importam parte das matérias-primas eu poderia responder desde logo que, a pre-

valecer semelhante critério, a inglaterra não seria um país industrial. e isto por-

que enquanto as indústrias do Brasil importam menos de 20% do valor da sua 

produção em matérias-primas, a inglaterra importa 65%. Uma série de circuns-

tâncias, como a existência de combustível, uma organização operária profissional 

e perita, o mais poderoso sistema de transportes, a maior organização econômico-

-financeira e o maior império colonial do mundo, permitem à inglaterra manter a 

sua potência industrial. o industrialismo na inglaterra teve o seu grande desen-

volvimento com o monopólio que soube criar de abastecimento industrial às suas 

colônias. a riqueza da inglaterra, o seu poder político, o seu prestígio mundial, 

estão intimamente ligados às suas indústrias, que alimentam o seu povo e a sua 

poderosa marinha mercante.

na república argentina, há uma grande campanha nacionalista a favor do de-

senvolvimento da produção industrial naquele país, onde ainda há pouco Manuel 

Ugarte exclamava: “nos umbrais do presente século se encontra um dilema: a 

argentina será industrial ou não cumprirá os seus destinos”. intensifica-se ali a 

campanha a favor do aumento da política protecionista, a fim de se desenvolver o 

industrialismo.

o Brasil, abrangendo dentro de uma linha ininterrupta de divisas uma formidá-

vel área territorial, tendo das mais poderosas reservas mundiais de força hidráuli-

ca e quiçá de muitas fontes de energia como os combustíveis, reservatório podero-

so de matérias-primas, terra onde a alimentação é fácil e barata, possui condições 

especiais para um grandioso desenvolvimento industrial.

Pode-se dizer que não há país no mundo que obtenha em seu próprio território 

toda a matéria-prima para suas indústrias e, portanto, não há razão alguma em 

supor que a indústria, que importa matéria-prima é artificial, quando ela no míni-

mo deixa no país grande parte do valor do produto que é a mão de obra nacional.

indústria, Fator de riQUeZa

Querer negar que o desenvolvimento e a consolidação do Parque industrial bra-

sileiro concorrem para o aumento da riqueza, prestígio, poder e formação da nossa 

própria raça, é desconhecer os mais comezinhos princípios da política econômica e 

social. a grande indústria, por toda a parte do mundo em que se instala, traz como 

corolário a melhoria dos salários, o barateamento relativo do produto, o enrique-

cimento social e o aumento da capacidade do consumo. traz ainda mais, como 

consequência, a intensificação das relações comerciais, dos meios de transportes e 

a marcha vitoriosa da civilização. o Parque industrial brasileiro só pode, portanto, 

concorrer para o enriquecimento do Brasil.

reGiMe ProteCionista

ouve-se comumente, à guisa de increpação, que as indústrias brasileiras vivem 

sob um regime protecionista, encarecendo sobremodo a vida do povo. É preciso 

acentuar desde logo que, se no Brasil existem tarifas alfandegárias altas, essas 

tarifas respondem, porém, precipuamente, antes a exigências do tesouro que a 

intuitos protecionistas.

não há propriamente no Brasil política protecionista em toda a sua acepção. o 

que existe é a incidência de altas tarifas onerando indistintamente variados pro-

dutos de importação, quer se trate de matérias-primas, produtos manufaturados 

ou gêneros alimentícios. Uma política protecionista, organizada para o desenvolvi-

mento das indústrias, desonera as matérias-primas, pouco grava os produtos semi-

manufaturados, fazendo incidir os impostos aduaneiros principalmente sobre os 

produtos manufaturados. É de salientar que as nossas tarifas alfandegárias foram 

organizadas muito anteriormente à conflagração europeia. devido à valorização a 

que atingiram os produtos manufaturados, pode-se dizer que as tarifas em vigor 

“por peso” sofreram um decréscimo diretamente proporcional ao encarecimento 

dos produtos importados. nas próprias tarifas ad valorem a maior proteção diminui 

com a valorização dos produtos. de fato, um determinado produto, que valia £ 100.-

/- ouro e que pagava à razão de 20% £ 20.-/- de direitos aduaneiros, hoje valendo 

£ 300.-/- paga na mesma proporção £ 60.-/-; no entanto, a margem para produção, 

que era no primeiro caso de £ 80.-/-, passou no segundo a ser de £ 240.-/-, e como 

as despesas gerais e despesas industriais não crescem proporcionalmente à valori-

zação dos produtos, ainda nessa categoria houve de fato uma diminuição relativa 

na gravação alfandegária.

aos que atribuem a elevação do custo de vida ao regime alfandegário, eu pediria 
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que observassem que, no consumo médio por cabeça no Brasil, os produtos indus-

triais representam 30% dos valores consumidos. ora, já existem muitos produtos 

industriais brasileiros a melhor preço que os estrangeiros, de modo que admitindo 

um encarecimento médio de 20% sobre a generalidade dos produtos industriais, 

verifica-se que as tarifas protecionistas, na parte referente às indústrias, nunca 

onerariam em mais de 6% o custo médio da vida. Mas tudo isso é hipotético, porque 

o custo de vida no Brasil ainda é barato em relação aos demais países estrangeiros, 

e o Brasil foi um dos países em que menos se notou o encarecimento da vida no 

período pós-guerra. É o que comprovam as observações a respeito e as estatísticas, 

tendo-se em vista as oscilações cambiais nos diferentes países.

desloCação de Braços

não representa ainda no Brasil uma realidade o que alegam em relação aos des-

vios de braços da agricultura para a indústria. de fato, o censo de 1920 mostrou que 

no Brasil, em 30.635.605 habitantes, 6.376.380 empregavam sua atividade na ex-

ploração do solo e 1.189.357 na indústria em geral, sendo que no trabalho fabril em 

particular se ocuparam apenas 313.156 habitantes. na indústria em geral, avultam 

os ocupados em edificações e vestuários. donde se conclui que, ao passo que na 

agricultura estão ocupados 21% da população, na indústria em geral se encontram 

apenas 3,8% e na indústria fabril pouco mais de 1%; salvo casos locais, verifica-se 

que não é à indústria, que aliás ocupa em regra operários especializados, que se 

pode ou se deve atribuir a culpa da deficiência de braços para a lavoura.

PseUdoMonoPoliZadores

aos que finalmente acusam os industriais de monopolizadores em detrimento de 

milhões de habitantes do país, responderei que, num país libérrimo como o nosso, 

em que todas as atividades a todos estão franqueadas, o único monopólio que nós 

outros industriais possuímos é o do nosso trabalho, do nosso esforço, e das nossas 

iniciativas. aos que têm merecimento, fácil é obter rapidamente capital para no 

Brasil instalar-se. É disto um vivo exemplo o sr. Conde Matarazzo, cujo nome de-

clino com o maior respeito, e que conseguiu pelas suas iniciativas em nosso país 

conquistar fora de nossas fronteiras honrosa reputação de grande industrial.

núMeros Brasileiros

Vem a propósito fazer um pouco de estatística. o valor aproximado da produção 

agrícola anual é, no Brasil, de cerca de oito milhões de contos. o valor anual da pro-

dução industrial está avaliada em quatro milhões de contos. o valor da importação 

é de 3.200 mil contos, o da exportação de 3.800 mil contos. da importação, 1.800 mil 

contos correspondem a artigos manufaturados, 700 mil contos a matérias-primas, 

700 mil contos a artigos de alimentação.

Computando para o Brasil uma população de 37 milhões de habitantes, verifica-

-se que o consumo por cabeça é de pouco mais de 300$000 anuais. Constata-se 

desses enunciados quanto ainda é pequena a capacidade de consumo do brasileiro 

e que para esse índice a produção industrial entra com cerca de 90$000.

traBalHo PaUlista

em relação ao Parque industrial paulista, ainda é mais flagrante a injustiça que 

habitualmente se comete. são Paulo, produzindo pouco mais de 1.200 mil contos 

em suas indústrias, ou seja, um terço da produção industrial brasileira, exporta no 

entanto cerca de 50% do que o Brasil remete para o estrangeiro. se houvesse gran-

des favores decorrentes do regime tarifário, eu poderia acrescentar que, enquanto 

cabe a são Paulo apenas um terço destes benefícios, contribui ele, no entanto, com 

quase 50% para a estabilidade cambial. a que vilíssimas taxas cambiais não seria 

conduzido o Brasil se não existisse a produção paulista? Que preços exorbitantes 

não iria pagar a população do Brasil por todos os produtos manufaturados e im-

portados, sem o trabalho e a produção paulista? a que nível, igualmente, não des-

ceriam as taxas cambiais se tivéssemos de importar ainda os cem milhões de libras 

que representam a produção do Parque industrial brasileiro?

Carestia da Vida

aos que procuram sinceramente determinar as razões do encarecimento da 

vida no Brasil, aconselharia que estudassem serenamente o problema e chegariam 

à conclusão de que no Brasil não existe vida cara, mas sim, ganho insuficiente, 

porque o índice de produção é baixo em relação à população e extensão do nosso 

território.
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durante 20 anos, procurei por todos os meios conseguir um tipo de habitação 

barata, que permitisse ao operário de menor salário, dentro de suas possibilidades, 

uma moradia decente, e verifiquei ser o problema por enquanto economicamente 

insolúvel, dadas as modernas exigências da higiene e da segurança das constru-

ções. a solução está no aumento do ganho médio, e esse aumento de ganho médio 

está ligado ao aumento da eficiência do trabalho e, portanto, aos problemas prin-

cipais da formação da nossa nacionalidade, organização do nosso aparelhamento 

econômico, moeda sã e crédito abundante, higiene e instrução.

Combatendo a orientação dos que pregavam a necessidade de baixar o custo de 

vida na argentina, escreve ainda Manuel Ugarte: “o temor da vida cara é um dos 

preconceitos econômicos mais atrasados e lamentáveis. a vida é sempre tanto mais 

cara quanto mais próspero e triunfante é um país. tudo fica barato em dinheiro 

nas nações paralisadas e decadentes. a vida é barata na China e é cara nos estados 

Unidos. Mas como os salários estão em proporção com a soma de bem-estar de 

que esses povos desfrutam, a única diferença é que um povo vive em maiúscula e o 

outro morre em minúscula”.

enquanto que o consumo médio por cabeça é no Brasil de 300$000 anuais, na 

argentina esse consumo é de um conto de réis e nos estados Unidos de mais de 

cinco contos de réis. estes são os verdadeiros índices que devem ser estudados.

o aUMento do GanHo

o aumento do ganho precisa, porém, ser conseguido dentro das leis econômi-

cas, e não pelo simples arbítrio dos Governos ou das classes patronais, sob pena de 

encarecermos os produtos e entravarmos a produção. É pelo aumento da produção 

em geral que temos de obter o aumento do ganho médio e, portanto, o aumento do 

consumo médio por habitante.

os números índices que organizamos para o Brasil, para a república argentina 

e para os estados Unidos, demonstram a inferioridade relativa em que nos encon-

tramos quanto à receita pública, aos índices de riqueza pela relativa pobreza da 

nossa produção e à íntima conexão existente entre a capacidade de produção e de 

consumo, e ainda os demais elementos da constituição vital da nacionalidade.

orientação indUstrial Moderna

segundo a moderna orientação, as indústrias vão sendo exercidas nos meios 

adiantados com a preocupação máxima de “servir”, de serem úteis aos meios 

em que se acham estabelecidas, sendo o ganho, antes que um fim, uma função 

decorrente.

nos estados Unidos, por toda parte faz-se uma intensa propaganda do aper-

feiçoamento dos métodos da indústria e dos negócios que são considerados como 

uma espécie de função pública, comportando responsabilidades sociais e deveres 

para com a comunidade. a produção em todos os seus aspectos está sendo consi-

derada nos países que se acham na vanguarda da civilização, como um negócio 

da nação e não como um interesse individual. Por toda parte, se prega a concen-

tração de todos os patriotas em torno do amparo e do fomento da produção, base 

fundamental da criação de um povo forte e capaz de desempenhar papel saliente 

no concerto das nações. Verdadeiro crime de leso-patriotismo cometem pois os que 

procuram aniquilar ou combater sob qualquer forma a produção do país, criando 

tropeços ao seu desenvolvimento, promovendo lutas de classes, tentando criar leis 

perturbadoras do trabalho.

noção de liBerdade

a independência política de uma nação só é efetiva em todos os seus aspectos, 

se ela se baseia numa situação econômica forte, numa independência econômica 

relativa, sem a qual não existe de fato a independência política. nas nações econô-

mica e financeiramente fracas, o produtor nacional entrega os seus produtos, na 

permuta internacional, por valor inferior ao verdadeiro, em benefício de nações 

melhor organizadas. não traduz de fato, como que uma injusta restrição da sua 

liberdade, ser o produtor obrigado a entregar o fruto de seu trabalho em troca de 

valores inferiores?

naturalmente por assim compreender é que o eminente sr. Presidente da re-

pública ligou importância fundamental ao problema da estabilização do valor da 

nossa moeda, sem a qual a produção do país viveria em contínua anarquia com 

reflexos perturbadores nos demais fenômenos sociais.
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sitUação atUal

o aumento da capacidade do consumo, como acima explanei, só poderá ser 

conseguido pelo aumento da capacidade da produção, acarretando o crescimento 

das relações comerciais internas e externas, a intensificação das permutas, o en-

riquecimento progressivo da população. Como atingir rapidamente tal objetivo, se 

existia no país a desordem monetária, anarquizando a produção, fazendo desapa-

recer a base da organização de todo trabalho pela contínua instabilidade do valor 

de sua remuneração? a estabilização do valor da moeda permitirá, com as suas 

consequências iniciais e com as medidas complementares já verificadas, o rápido 

desenvolvimento do país na senda da grande produção.

Já é muito o que se conseguiu no campo industrial brasileiro, em face das múl-

tiplas dificuldades que se lhe antolhavam. Hoje, com o valor estável do meio circu-

lante os industriais poderão focalizar os problemas que de perto lhes interessam e 

que dantes não podiam ser seriamente encarados porque eram mínimos em rela-

ção ao grande mal oriundo das contínuas flutuações cambiais.

ProGraMa do Centro das indústrias do estado de são PaUlo

Por tudo o que acima fica exposto, é patente a absoluta coincidência entre os 

fins que colimam os industriais e os verdadeiros interesses nacionais. o aumento 

da capacidade do consumo do país representará a abertura de um considerável 

mercado para os industriais brasileiros: o consumo e a produção, crescendo har-

monicamente, aumentarão a riqueza, trarão o engrandecimento do país, o bem-

-estar e a tranquilidade da sua população, que poderá com a calma e a serenidade 

precisa resolver então todos os demais problemas nacionais, que são de ordem 

secundária em relação ao que está sendo solvido neste momento pelo Governo da 

república.

Promovendo o engrandecimento e a consolidação do Parque industrial brasi-

leiro por todos os meios ao seu alcance, pelo estudo, propaganda e ação, dentro da 

ordem de ideias que acabamos de expor, o Centro das indústrias do estado de são 

Paulo tem traçado o seu programa.

ao influxo dessas ideias e desses postulados, visando à grandeza do estado e 

do Brasil, se unem e assim se fortalecem todas as grandes forças industriais de 

são Paulo, nas quais indistintamente, movidas pelos mesmos ideais patrióticos, se 

fundem estrangeiros e brasileiros, constituindo todos parcelas de trabalho nacio-

nal. Para a realização, porém, do seu vasto programa contam os industriais de são 

Paulo com o necessário apoio dos Governos da União e do estado, na exata compre-

ensão da sua alta missão e encaminhamento dos problemas nacionais.

o exmo. sr. dr. Júlio Prestes, eminente Presidente do estado e principal colabo-

rador, como líder que foi, na Câmara Federal, da reforma monetária e financeira 

que o exmo. sr. Presidente da república está levando a termo, dando arras desse 

apoio, aquiesceu gentilmente ao nosso convite para presidir a esta reunião.

Com os nossos agradecimentos, pela honra com que tanto nos desvaneceu, pode 

s. exa. contar com a nossa solidariedade no trabalho ingente em que está empe-

nhado na realização do seu programa de Governo, cujos frutos já se vão colhendo 

auspiciosamente nas providências que tem determinado, principalmente às que 

se referem à defesa do café e à organização do crédito bancário e que tão de perto 

dizem com a riqueza coletiva.

estendemos também os nossos agradecimentos ao seu ilustre secretário da 

agricultura, cuja ação vai sendo tão profícua aos altos interesses de são Paulo 

e aos demais auxiliares do seu Governo, ao digno representante do sr. Ministro 

da agricultura e indústria, às ilustres associações de classe, à imprensa e a todos 

quantos, acudindo ao nosso convite, compareceram a esta solenidade nos presti-

giando com a sua presença.

neste memorável momento brasileiro em que ao benéfico influxo de uma sábia 

orientação administrativa se encaminham e se consolidam as grandes conquistas 

feitas pela nação na larga estrada do progresso, não parece fora de propósito, na 

solene instalação do Centro das indústrias do estado de são Paulo, procurar fixar, 

ainda que palidamente, o que tem feito em nosso país a atividade industrial.



222

ROBERTO SIMONSEN PRELÚDIO À INDÚSTRIA

223

ROBERTO SIMONSEN PRELÚDIO À INDÚSTRIA

 
 
 
 
 
 

anexo iv

DisCurso De FunDação Da  
esCoLa Livre De soCioLoGia  

PoLítiCa (eLsP)

a análise desapaixonada e honesta de nossa história político-social revela, sem 

dúvida, a cada passo, esforços sinceros para a reorganização da vida do país. em 

todos os ramos de atividade, múltiplas são as tentativas e concepções tendentes a 

melhorar as nossas condições de existência. Mas não se pode negar que tem sido 

pouco animador o resultado. a todo esforço seguem-se geralmente o malogro e a 

decepção. e sempre continuamos no mesmo ambiente de hesitações, experiências 

e desequilíbrios.

É evidente que este estado de coisas, não obstante a ilusão de alguns 

sonhadores de panaceias, não deriva de um fator único, suscetível de exame e 

solução tranquilizadora. Vários e diferentes são os fatores, cada qual de maior ou 

menor efeito corrosivo. dentre eles, entretanto, destaca-se naturalmente por seu 

caráter básico, a falta de uma elite numerosa e organizada, instruída sob métodos 

científicos, ao par das instituições e conquistas do mundo civilizado, capaz de 

compreender, antes de agir, o meio social que vivemos.

está na consciência de todos essa grande falta. ainda há pouco, na guerra civil 

desencadeada em nosso estado, e também agora, na luta para refazer-se dos efei-

tos dessa guerra e das aflições que a antecederam, o povo sente-se mais ou menos 

às tontas e vacilante. Quer agir, tem vontade de promover algo de útil, cogita de 

uma renovação benéfica mas não encontra a mola central de uma elite harmonio-

sa, que lhes inspire confiança, que lhe ensine passos firmes e seguros.

esse mal não pode ser remediado às pressas, nem admite paliativos desalenta-

dores. Urge encará-lo de frente, com pensamento mais para o futuro do que para 

o presente.

os instrumentos e processos de ensino em vigor, se permitem a formação de 

profissionais distintos, de especialistas notáveis, e acoroçoam, por outro lado, es-

peculações individuais, pesquisas isoladas, e o malsinado autodidatismo, gerador 

de planos e concepções de caráter pessoal. Falta em nosso aparelhamento de es-

tudos superiores, além de organizações universitárias sólidas, um certo centro de 

cultura político-social apto a inspirar interesse pelo bem coletivo, a estabelecer a 

ligação do homem com o meio, a incentivar pesquisas sobre as condições de exis-

tência e os problemas vitais de nossas populações, a formar personalidades capa-

zes de colaborar eficaz e conscientemente na direção da vida social.

a fundação da escola livre de sociologia e Política de são Paulo vem preencher 

essa lacuna evidente. Já aproveitando elementos de valor de nossas classes cultas, 

já contratando professores de renome fora do país, já promovendo conferências 

públicas, avulsas e periódicas, e intercâmbio com instituições estrangeiras análo-

gas, já adotando para os cursos uma orientação eminentemente científica, à altura 

das exigências do meio social contemporâneo – a escola oferecerá aos estudiosos 

um campo de cultura e de preparo indispensável para eficiente atuação na vida 

social.

a história universal encerra exemplos de grandes civilizações construídas sem 

base na instrução popular. Mas não há exemplo de civilização alguma que não ti-

vesse por alicerce elites intelectuais sábia e poderosamente constituídas.

são Paulo, embora moralmente ferido pelos dissabores dos últimos anos, dei-
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xará patente sua considerável força de resistência e dará novo exemplo de sua 

tradicional energia construtora, se prestar apoio integral ao novo órgão de ensino.
 
 
 
 
 
 

anexo v

a PLaniFiCação Da  
eConoMia brasiLeira

Parecer apresentado ao Conselho nacional de Política industrial e Comercial 

pelo sr. roberto simonsen, em 16 de agosto de 1944.

a indiCação ForMUlada Pelo exmo. sr. Ministro Marcondes Filho para que 

se investigue se a nossa evolução econômica estabeleceu os princípios fundamentais 

que devem orientar o desenvolvimento industrial e comercial do Brasil, obriga-nos – 

em face mesmo dos objetivos que nortearam a programação deste Conselho – a fazer 

a crítica de alguns aspectos dessa evolução, apresentando sugestões e conclusões 

que nos parecem as mais condizentes com o fortalecimento da nossa economia.

na sessão inicial deste Conselho, solicitamos, juntamente com os demais repre-

sentantes das classes produtoras, que fossem coligidos os elementos básicos para 

a fixação da política econômica de maior conveniência ao país. indicamos, como 

dado preliminar e essencial, a cifra representativa da renda nacional.
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a diretoria de estatística e Previdência deste Ministério acaba de apresentar os 

resultados de suas pesquisas, admitindo como conceito da renda a capacidade de 

consumo total das populações. encontrou cerca de 40 bilhões de cruzeiros, o que 

traduz uma renda, por habitante, 25 vezes menor do que a verificada nos estados 

Unidos.

o perito norte-americano lee Hagar, em seu recente comunicado à Conferência 

das Comissões de Fomento interamericano, sobre recursos mundiais – humanos e 

materiais – escreve: “a fim de assegurar a liberdade, tomando por base as neces-

sidades dos povos, a Carta do atlântico visa melhorar, em conjunto, as condições 

econômicas do mundo. o estudo, em bases científicas, de um tão grande projeto, 

requereria levantamento exaustivo dos recursos universais disponíveis, agrícolas, 

minerais e de energia. Qualquer ideia de que os padrões de consumo, em todos 

os países, possam ser elevados aos existentes nos estados Unidos, seria absurda. 

implicaria verdadeiras revoluções, tais como: dobrar o presente suprimento de ali-

mentação, triplicar a produção de aço e incrementar a produção anual de óleo, de 

trezentos e trinta milhões para três bilhões e trezentos milhões de metros cúbicos. 

Conforme se deduz do exame dos rendimentos individuais de vários países, o ame-

ricano médio possui recursos para consumir duas vezes mais produtos básicos que 

um francês ou alemão, quatro vezes mais que um russo, seis vezes mais que um 

japonês e dezoito vezes mais que um chinês ou um nativo da Índia. Qualquer país 

com disponibilidades ilimitadas de energia, abundância de alimentos e fartos re-

cursos em metais, tais como ferro e cobre, pode edificar uma economia muitíssimo 

superior, sob o aspecto material, à economia de civilizações ‘vegetais’, tais como 

as da Índia e da China, dependentes, como são ainda, da energia animal. Como 

resultado dessa superioridade, as nações industriais serão inevitavelmente con-

duzidas à posição de domínio mundial, no campo da economia, finanças e política 

internacionais”.

enriQUeCiMento ilUsório

É realmente ilusório o enriquecimento de muitas repúblicas latino-americanas 

no período da guerra. Por um recente estudo do sr. Howard, técnico da Comissão 

de Fomento interamericano, verifica-se que, em números globais, comparadas 

as cifras referentes aos anos de 1938 e 1942, diminuiu o volume de materiais e 

matérias-primas exportadas das repúblicas ibero-americanas para os estados 

Unidos. o que se registrou, realmente, foi um aumento na exportação de alguns 

artigos e um considerável acréscimo em muitos dos preços.

examinando-se as estatísticas da importação, nos estados Unidos, do minério 

de ferro, cobre, minério de zinco, minério de manganês, minério de cromo, con-

centrados de estanho, minério de tungstênio, minério de antimônio, cristais de 

rocha, mica, nitrato de sódio, borracha, madeira de balsa, algodão em bruto, fibras 

(henequém e sisal), cinchona, caroço de mamona, caroço de algodão, amêndoa de 

babaçu, óleo de oiticica, conclui-se que, em 1942, aquele país importou mais co-

bre, minério de manganês e cromo, borracha, madeira de balsa, sisal, henequém e 

cristais de rocha. desses, apenas três artigos tiveram a sua exportação elevada em 

mais de 100%: o minério de cromo, os cristais de rocha e a madeira de balsa.

os preços, porém, subiram de 451% nos cristais de rocha, 154% na mica, 200% 

no óleo de oiticica, 67% no minério de ferro, 20% no minério de manganês, 73% no 

minério de antimônio e 213% na borracha.

Howard, no seu interessante trabalho, observa que em geral, durante a guerra, 

os produtos importados dos países latino-americanos são oriundos da indústria 

extrativa, que, como se sabe, requer pequenos equipamentos. Foram, de fato, os 

altos preços que exerceram forte emulação sobre este comércio.

Constitui, portanto, no após-guerra, gravíssimo problema para as nações ame-

ricanas o reajustamento de preços às condições dos mercados internacionais, a 

fim de que, em épocas normais, possam manter suas exportações em regime de 

competição.

acentua Howard que assim como as minas, a indústria e a agricultura norte-

-americanas terão que enfrentar nos mercados mundiais os artigos produzidos 

com os menores salários em vigor nos países europeus, na África e oriente, tam-

bém a agricultura, a mineração e a indústria das demais repúblicas do nosso he-

misfério terão que defrontar a mesma situação.

Para lutar com essa concorrência, teremos que reduzir os riscos e o custo da 

produção e o da distribuição nos locais de origem.

isso significará, para alguns países, governo mais eficiente e impostos menos 
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elevados; para outros, maior estabilidade política ou econômica, a fim de reduzir 

os riscos em que incorrem os capitais estrangeiros; e, para todos, far-se-á mister, 

nas atividades produtoras, a utilização de equipamentos mais adequados, métodos 

e administrações mais eficientes.

a sitUação Brasileira Vista Pelos tÉCniCos norte-aMeriCanos

a Missão técnica norte-americana chefiada pelo sr. Morris l. Cooke visitou o 

Brasil no segundo semestre de 1942 e fez várias apreciações sobre a nossa situação 

econômica e social. observou que o Brasil, como nação industrial, está ainda na 

adolescência, se bem que se lhe possa vaticinar um grande futuro, possuidor que 

é de tão vultosa extensão territorial com tão valiosas e variadas riquezas naturais, 

e com uma população rica de aptidões para os trabalhos materiais e intelectuais.

devido à sua pouca produção, às dificuldades na distribuição e ao relativo 

isolamento em que vivem muitos núcleos de sua população, uma parte 

substancial desta sofre de doenças, é subnutrida Bretton-Woods e insufi-

cientemente educada.

a industrialização do país, sábia e cientificamente conduzida, com um 

melhor aproveitamento de seus recursos naturais, é o meio que a Missão 

aponta para alcançar o progresso desejado por todos.

a Missão assinala os pontos de maior fraqueza do Brasil industrial: 1) a de-

pendência da importação de petróleo, que utilizamos em larga escala em motores 

industriais, nos automóveis e até para a iluminação; 2) a importação de carvão mi-

neral para os transportes e motores industriais; 3) a carência de metais especiais e 

equipamentos para novos empreendimentos e conservação dos existentes. todas 

essas insuficiências foram motivo de agudas crises registradas na presente guerra.

diminuta é a extensão das nossas estradas de ferro e de rodagem, assim como 

a quantidade de energia elétrica que produzimos; o maquinário industrial, em ele-

vada proporção, é obsoleto e, em muitos estabelecimentos, a produtividade baixa, 

havendo evidente falta de técnicos. temos carência de capitais e de mão de obra 

especializada para a indústria e, no entanto, nossa legislação e nossa organização 

econômicas não favorecem a imigração e os investimentos estrangeiros, nem esti-

mulam a mobilização de capitais nacionais para fins reprodutivos.

Fazendo uma crítica geral das dificuldades que defrontamos para expandir a 

indústria, observa a referida Missão: “os preços internos subiram rapidamente, 

não só devido à insuficiência de suprimentos, mas, ainda, porque o dinheiro em 

circulação cresceu, pois que o Banco do Brasil adquiriu dos exportadores as suas 

divisas, que não puderam ser, em grande parte, revendidas, para os importadores”.

diz ainda a Missão: “Um grave problema que se apresenta ao Brasil é a insufi-

ciência de combustíveis requeridos pelas suas indústrias e pelos transportes. os 

estoques de óleo diesel, de gasolina e de óleos lubrificantes estão praticamente 

esgotados. as estradas de ferro empregam metade de seus meios de transporte 

em coletar e distribuir lenha, que é um substituto pobre até mesmo para o carvão 

nacional, de baixo poder calorífico e alto teor de cinzas”.

em relação aos combustíveis, lembra a Missão que o Brasil consumia 49,5 kg 

de carvão por cabeça, quando os estados Unidos consumiam 2.944 kg, ou seja, 60 

vezes mais. o Brasil importava, em tempos normais, 1.224 mil m3 (7.600.000 barris) 

de petróleo, dos quais 35%, ou seja, 428.400 m3 (2.700.000 barris) de gasolina; uti-

lizava-se de 28,125 litros por habitante, enquanto nos estados Unidos, em tempos 

normais, essa cifra se elevava a 1.387 litros, ou seja, 50 vezes mais.

em relação à eletricidade, o Brasil, com os seus 1.187.000 kW instalados, fornece 

65,5 kWh, por cabeça, contra 1.070 kWh, nos estados Unidos.

o desenvolvimento relativamente fraco do uso da energia elétrica é devi-

do, em parte, à política governamental. Por decretos federais, as empresas 

elétricas de capital estrangeiro foram proibidas de aumentar as suas insta-

lações. as tarifas foram congeladas e algumas arbitrariamente reduzidas. 

Como, provavelmente, cerca de 80% das empresas hidroelétricas perten-

cem a estrangeiros, daí resultou uma estagnação no seu desenvolvimento.

a guerra veio afrouxar, de alguma forma, essas exigências, mas a situação não 

se modificou porque as empresas não conseguem aumentar, presentemente, as 

suas instalações.
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em face da localização e modéstia dos depósitos de carvão, e considerando 

a necessidade de diminuir a importação de combustíveis, deve ser dada 

sempre preferência à energia hidroelétrica, onde ela possa ser fornecida 

a preço conveniente. nesse sentido, impõe-se a eletrificação das estradas 

de ferro.

Fazendo apreciações sobre a nossa indústria metalúrgica, mostra a Missão que 

a nossa produção de aço, por cabeça, é 50 vezes menor que a dos estados Unidos. 

acentua o nosso atraso nas indústrias químicas, mostrando que a nossa produção 

de ácido sulfúrico é de um quilo por pessoa, ao passo que é de 70 quilos nos estados 

Unidos. o nosso índice, neste caso, é igual ao existente naquele país em 1860.

Propugna ainda a Missão a necessidade da criação de bancos industriais des-

tinados ao financiamento de novos empreendimentos e ao propiciamento de uma 

assistência técnica mais intensa.

Finaliza, observando que, na idade do aço e do vapor, a liderança industrial 

pertenceu às regiões mundiais em que se encontravam depósitos de carvão e mi-

nério de ferro, próximos uns dos outros e dos centros populosos. Como no Brasil 

não ocorre essa circunstância, “os processos econômicos dominantes nos últimos 

cem anos dificilmente permitiriam as soluções de seus problemas de transporte. 

A prevalecerem os processos do século XIX, o desenvolvimento industrial do país teria que 

ser limitado”.

Mas o futuro parece pertencer mais à eletricidade do que ao vapor; ao alu-

mínio mais do que ao aço; e aos transportes aéreos mais do que às estra-

das de ferro. o Brasil está admiravelmente dotado de elementos básicos 

para enfrentar um tal futuro.

ainda a sitUação Brasileira

Uma apreciação sobre a nossa evolução econômica, nos últimos cinco anos, in-

dica um sensível progresso em vários ramos de nossas indústrias transformadoras.

Cresceu consideravelmente a nossa produção em quantidade e valor, nas se-

guintes atividades: tecidos, artefatos de borracha, ferro gusa, ferro laminado, 

aço, artefatos de ferro e aço, maquinários em geral, produtos farmacêuticos, lou-

ças e vidros, seda, lâmpadas e aparelhos elétricos, tintas e vernizes, aparelhos 

sanitários.

o cômputo da produção industrial, do início da guerra até hoje, demonstra, 

porém, que poucas foram as indústrias básicas criadas nesse período pela inicia-

tiva particular. registram-se apenas, nesse setor, alguns valiosos cometimentos 

promovidos pelo governo federal, e ainda em andamento.

Verificou-se o aumento do valor da produção industrial, principalmente pela 

alta dos preços de custo e de venda dos artigos produzidos.

a falta de combustíveis, a deficiência de transportes, a ausência de indústrias 

básicas fundamentais, as dificuldades de técnicos e de mão de obra apropriada 

impediram um maior surto industrial.

É impressionante, porém, a estagnação que se observa em muitas das atividades 

primárias, principalmente em relação à agricultura de alimentação.

os artigos alimentícios há dez anos que se mantêm numa produção total em tor-

no de 18,5 milhões de toneladas. Com o aumento da população, com as exportações 

realizadas e com as dificuldades de transportes, houve, de fato, uma apreciável 

diminuição na produção virtual da alimentação, o que explica, em parte, a carestia 

com que nos defrontamos em relação aos gêneros alimentares.

a expansão industrial e as especulações comerciais estimuladas pela inflação 

concorreram para o crescimento de nossas populações urbanas, em detrimento 

das zonas rurais.

as indústrias extrativas de materiais estratégicos e a agricultura de produtos 

ricos, tais como algodão, menta, seda natural atraíram os braços disponíveis da 

lavoura, em prejuízo da produção dos artigos de primeira necessidade.

Contribuíram, ainda, para desestimular esse ramo da agricultura, a carência de 

transportes e os tabelamentos.

os lucros auferidos com as exportações a altos preços, e com a intensificação e 

valorização da produção industrial, têm sido investidos, de preferência, em apli-

cações urbanas.

o considerável aumento do meio circulante agravou a elevação dos preços e 

estamos a braços com um encarecimento de vida que se acentua continuamente.
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nas grandes cidades, as construções existentes – sobretudo as que se destinam 

aos operários e classes menos favorecidas – são insuficientes para o abrigo das 

suas atuais populações.

apesar da alta dos salários e dos lucros realizados graças a todas essas circuns-

tâncias, a renda nacional, em realidade, não aumentou nos últimos anos.

os saldos de divisas disponíveis no estrangeiro representam valores que não 

puderam ser transformados em artigos necessários ao mercado nacional quer 

como bens de produção, quer como bens de consumo. traduzem assim, em verda-

de, parte de uma virtual diminuição da renda nacional.

ProBleMas do Pós-GUerra

Um levantamento feito em 1943, nos estados Unidos, demonstrou que 137 im-

portantes organizações, governamentais e privadas, afora muitas outras de cará-

ter regional, dedicavam-se às pesquisas e ao esclarecimento do público, quanto 

aos problemas que aquele grande país deverá enfrentar no período do pós-guerra.

Cerca de um terço dessas organizações está concentrando a sua maior atenção 

nas questões internacionais. Preocupam-se, outras, com os regimes das empresas 

industriais e financeiras. abrangem ainda, em seus estudos, a agricultura, proble-

mas de consumo e de segurança, a engenharia e as construções, problemas judai-

cos, questões trabalhistas e legislativas, obras públicas e transportes.

o inquérito, na observação de evan Clark, prova que atualmente está se proces-

sando um esforço muito maior, do que na guerra passada, para o preparo e fixação 

de políticas construtivas, que melhor enfrentem e solucionem os problemas do 

após-guerra.

“e, desta vez, em contraste violento com a última guerra, todos os interesses da 

nação – capital, trabalho, agricultura e consumidor – parecem”, diz ele, concordar 

com um objetivo máximo a ser alcançado na paz: o chamado “full employment”.

este objetivo traduz uma quase universal aspiração: a máxima utilização, nos 

tempos de paz, da capacidade produtiva nacional e a redução, ao mínimo, do de-

semprego, para todos os que, sendo aptos, desejam trabalhar.

em relação ao Brasil, o período de 1939-1943 veio salientar todas as principais 

fraquezas de nossa estruturação econômica.

o movimento para a outorga, a todos os homens, de direitos econômicos 

essenciais, mais acentuara, depois da guerra, a insuficiência da nossa renda 

nacional.

toda a nossa evolução tem, portanto, que ser orientada no sentido do fortaleci-

mento da nossa economia e com esse propósito a ela se devem subordinar, a meu 

ver, as normas de nossa política agrária, industrial e comercial.

Padrões de Vida

relatando, no Conselho Federal do Comércio exterior, em 27 de setembro de 

1937, os resultados do inquérito efetuado, por ordem do sr. Presidente da repúbli-

ca, em torno das possibilidades da expansão industrial do Brasil, declarei, pondo 

em relevo o baixo índice de consumo médio do brasileiro, que, então, como hoje, 

esse índice, era, no mínimo, 25 vezes menor que o do norte-americano: “tendo 

em apreço as condições especialíssimas do país, com vastas zonas ainda na fase 

da economia de consumo e, considerando os índices das regiões mais prósperas, 

verificamos que se faz mister, pelo menos, triplicar o nosso consumo, para que se 

alcance um teor médio de vida, compatível com a ‘dignidade do homem’, na suges-

tiva expressão de nossa carta constitucional”.

Converti, então, os números do consumo brasileiro e norte-americano em libras 

ouro, para que nos puséssemos a coberto, na determinação dos valores e na média 

do possível, das flutuações do poder aquisitivo da moeda.

as considerações que então expendi permanecem de pé e, ao câmbio atual, guar-

dada a mesma paridade, necessitaríamos, pelos cálculos de então, de um acrésci-

mo de 80 bilhões de cruzeiros na renda nacional, que ainda assim seria cerca de 

sete vezes inferior, por habitante, à norte-americana.

no entanto, o valor relativo de nossa renda nacional, admitindo-se os coeficien-

tes de ponderação, variáveis em harmonia com o poder aquisitivo da moeda, está 

estacionário ou vem mesmo, nos últimos anos, decaindo.

o consumo médio de um paulista é três vezes superior ao do brasileiro em geral. 

É, porém, de salientar que o estado de são Paulo possui, até hoje, grandes regiões 

empobrecidas e ainda não alcançou um adequado nível de progresso material.
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a renda naCional

Considerando o que se observa, presentemente, na república argentina, no Ca-

nadá e em outras regiões de maior progresso material que o do Brasil, e, ainda, o 

que sucede nas regiões mais adiantadas do país, levando-se em conta o custo da 

vida, a necessidade da formação de capitais e as novas condições criadas pela guer-

ra, não é exagerado concluir que necessitaríamos, assim, de uma renda nacional 

cerca de quatro vezes mais elevada do que a atual, ou seja, de 160 bilhões de cru-

zeiros. não se pode, infelizmente, transpor, de chofre, uma diferença tão vultosa.

a produção para o mercado interno está, bem o sabemos, condicionada às ne-

cessidades do consumo; estas variam de acordo com a produtividade e com o está-

gio de educação das populações. a produtividade e função do nosso aparelhamen-

to econômico e eficiência técnica. a educação das populações, por sua vez, depende 

dos recursos disponíveis para o seu custeio.

não é possível, tampouco, alcançar, com novas exportações, o substancial enri-

quecimento indispensável.

não podemos, porém, nos quedar indiferentes ante esse vital problema brasilei-

ro: a quadruplicação da renda nacional, dentro do menor prazo possível.

Preliminarmente, para resolvê-lo temos que decidir se poderíamos atingir essa 

finalidade pelos meios clássicos de apressar a evolução econômica, estimulando 

pelos processos normais as iniciativas privadas, as várias fontes produtoras e o 

mercado interno, ou se deveríamos lançar mão de novos métodos, utilizando-nos, 

em gigantesco esforço, de uma verdadeira mobilização nacional numa guerra ao 

pauperismo para elevar rapidamente o nosso padrão de vida.

as críticas, imparciais e objetivas, que tivemos oportunidade de citar e as consi-

derações já feitas demonstram ser impossível satisfazer esse nosso razoável anseio 

com a simples aplicação dos processos clássicos.

a prevalecer o lento ritmo observado em nosso progresso material, estaríamos 

irremediavelmente condenados, em futuro próximo, a profundas intranquilidades 

sociais.

Vulgarizam-se, cada vez mais, as noções de conforto, e as populações subali-

mentadas e empobrecidas do país aspiram, legitimamente, a melhor alimentação, 

habitações apropriadas e vestuário conveniente.

a nossa atual estruturação econômica não conseguiria proporcionar, ao povo 

em geral, esses elementos fundamentais do novo direito econômico.

a PlaniFiCação eConôMiCa

impõe-se, assim, a planificação da economia brasileira em moldes capazes de 

proporcionar os meios adequados para satisfazer as necessidades essenciais de 

nossas populações e prover o país de uma estruturação econômica e social, forte 

e estável, fornecendo à nação os recursos indispensáveis a sua segurança e a sua 

colocação em lugar condigno na esfera internacional.

a ciência e a técnica modernas fornecem seguros elementos para o delineamen-

to dessa planificação. Haja vista o que se fez na rússia e na turquia, quanto ao seu 

desenvolvimento material; considerem-se as planificações levadas a efeito pelos 

estados Unidos, pela inglaterra e por outros países em luta, para organizar as suas 

produções, dentro de um programa de guerra total.

Graças aos numerosos inquéritos aqui realizados, possuímos hoje os elementos 

essenciais à elaboração de um tal programa.

os anais do Primeiro Congresso Brasileiro de economia e as conclusões ali vo-

tadas oferecem os inequívocos depoimentos das classes produtoras sobre os seus 

elevados desígnios de colaborar para o progresso do país.

a parte nucleal de um programa dessa natureza, visando à elevação da renda 

a um nível suficiente para atender aos imperativos da nacionalidade, tem que ser 

constituída pela industrialização. essa industrialização não se separa, porém, da 

intensificação e do aperfeiçoamento da nossa produção agrícola, a que ela está 

visceralmente vinculada.

de fato, em um país como o nosso, serão as indústrias mais intimamente liga-

das às atividades extrativas e agropecuárias as que usufruirão as mais favoráveis 

condições de estabilidade e desenvolvimento.

dependerá ainda essa industrialização da intensificação do aperfeiçoamento 

dos transportes e dos processos de distribuição e comércio.

a planificação do fortalecimento econômico nacional deve, assim abranger por 

igual o trato dos problemas industriais, agrícolas e comerciais, como o dos sociais 

e econômicos, de ordem geral.
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dentro das considerações já expendidas, proporíamos, como objetivo primor-

dial, uma renda nacional superior a 200 bilhões de cruzeiros, na base do poder 

aquisitivo da moeda em 1942 e a ser alcançada dentro de um prazo de 10 a 15 anos. 

desenvolver-se-ia o programa em planos quinquenais contínua e cuidadosamente 

revistos, cuja execução obedeceria aos imperativos de uma verdadeira guerra eco-

nômica contra o pauperismo.

observadas as atuais condições de rentabilidade em investimentos dessa na-

tureza e tendo em vista os valores empenhados em nosso atual aparelhamento 

econômico, não será difícil avaliar em cerca de 100 bilhões de cruzeiros o montante 

mínimo necessário para o financiamento desse programa.

as maiores verbas da planificação seriam, sem dúvida, utilizadas na eletrifica-

ção do país, na mobilização de suas várias fontes de combustíveis e na organização 

de seus equipamentos de transporte.

abrangeria o programa a criação de moderna agricultura de alimentação e a 

promoção dos meios apropriados à intensificação da nossa produção agrícola em 

geral.

seriam criadas indústrias-chave, metalúrgicas e químicas, capazes de garantir 

uma relativa autossuficiência ao nosso parque industrial e a sua necessária sobre-

vivência na competição internacional.

toda uma série de providências correlatas deveria ser adotada; a montagem de 

novas escolas de engenharia, a vulgarização de institutos de pesquisas tecnológi-

cas, industriais e agrícolas; a intensificação do ensino profissional.

impõe-se, da mesma forma, a criação de bancos industriais e outros estabeleci-

mentos de financiamento.

Uma imigração selecionada e abundante de técnicos e operários eficientes coo-

peraria, em larga escala, para prover as diversas atividades, assim como para um 

mais rápido fortalecimento de nosso mercado interno, pelo alto padrão de consu-

mo a que estariam habituados esses imigrantes.

dUas QUestões BÁsiCas

devemos nos referir, nesta altura, a duas questões básicas a serem encaradas 

seriamente:

a) Como obter o financiamento necessário a cometimento tão vultoso?

b) até que ponto seria exercido o intervencionismo do estado na concretização 

dos planos?

Para o início do financiamento de um tal programa, poderia o Brasil empenhar 

pelo menos 50% de suas atuais disponibilidades no estrangeiro. evitar-se-ia, dessa 

forma, uma deflação, tão prejudicial quanto a inflação a que ora assistimos.

intensificando a produção, concorreríamos para diminuir os efeitos das emis-

sões já realizadas e para conter as atuais fontes inflacionistas.

a obtenção do financiamento geral poderia ser negociada com os estados Uni-

dos. os suprimentos anuais de que careceríamos – boa parte em aparelhamentos 

e equipamentos a serem importados – representariam menos de 0,2% da renda 

nacional norte-americana.

a operação deveria ser negociada em moldes diferentes dos empréstimos habi-

tuais, quanto à fixação de juros, prazo e amortização.

os juros seriam, inicialmente, substituídos pela participação, por determinado 

prazo, nos resultados das explorações industriais e, eventualmente, nos saldos de 

novas exportações em geral, de forma a evitar-se a supercapitalização dos investi-

mentos.

o grau de intervencionismo do estado deveria ser estudado com as várias en-

tidades de classe para que, dentro do preceito constitucional, fosse utilizada, ao 

máximo, a iniciativa privada e não se prejudicassem as atividades já em funciona-

mento no país, com a instalação de novas iniciativas concorrentes. Proporcionar-

-se-iam, ao mesmo tempo, os meios indispensáveis à renovação do aparelhamento 

já existente.

Caso adotada a planificação intensiva de nossa economia, não será possível a 

permanência, por um certo prazo, das atuais normas de política comercial.

não seria concebível que, enquanto o país desenvolvesse um formidável esforço 

no sentido de montar o seu equipamento econômico, fosse ele, em pleno período 

construtivo, perturbado pela concorrência da produção em massa, de origem alie-

nígena.

ainda aí poderiam ser observados os meios de defesa utilizados na rússia e na 

turquia, durante a sua reconstrução econômica.
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ConClUsões

do exposto, oferecemos ao exame deste egrégio Conselho as seguintes conclu-

sões:

i – o Conselho nacional de Política industrial e Comercial reconhece que a evo-

lução econômica do Brasil vem se processando em ritmo absolutamente insufi-

ciente para as necessidades de suas populações.

ii – a renda nacional, atualmente de cerca de 40 bilhões de cruzeiros, deverá ser 

quadruplicada dentro do menor prazo possível, a fim de que possa ser proporcio-

nado às populações um razoável padrão de vida mínimo.

iii – devido à nossa falta de aparelhamento econômico e às condições em que se 

apresentam os nossos recursos naturais, a renda nacional está praticamente esta-

cionária, não existindo possibilidade, com a simples iniciativa privada, de fazê-la 

crescer, com rapidez, ao nível indispensável para assegurar um justo equilíbrio 

econômico e social.

iV – essa insuficiência, em vários setores da iniciativa privada, tem sido reco-

nhecida pelo governo federal que, direta ou indiretamente – como nos casos do aço, 

dos álcalis, do álcool anidro, do petróleo, da celulose, do alumínio e da produção 

de material bélico –, tem promovido a fixação de importantes atividades no país.

V – dadas todas essas circunstâncias, é aconselhável a planificação de uma 

nova estruturação econômica, de forma a serem criadas, dentro de determinado 

período, a produtividade e as riquezas necessárias para alcançarmos uma suficien-

te renda nacional.

Vi – essa planificação, organizada com a cooperação das classes produtoras, 

deverá prever a tonificação necessária a ser dispensada a todo o nosso aparelha-

mento de ensino, ao sistema de pesquisas tecnológicas à formação profissional, à 

imigração selecionada, à vulgarização do uso da energia motora e ao grande incre-

mento de nossas atividades agrícolas, industriais e comerciais.

Vii – o seu financiamento será negociado dentro de novos moldes de cooperação 

econômica, de forma que, inicialmente, não se supercapitalizem os investimentos 

por despesas meramente financeiras, devendo as amortizações ser condicionadas 

ao aumento da produtividade resultante da reorganização econômica do país.

Viii – durante o período em que for executada a planificação econômica, deve-

rão ser adotadas normas de política comercial que assegurem o êxito dos cometi-

mentos previstos.

***

Caso estas conclusões sejam adotadas pelo Conselho e mereçam a aprovação 

do governo da república, caber-nos-á, assim como aos demais conselhos técnicos, 

uma imensa tarefa na apreciação das várias medidas necessárias à organização 

e execução da planificação acima esboçada com o alto propósito de assegurar ao 

Brasil a grandeza a que faz jus.

rio de Janeiro, 16 de agosto de 1944.
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anexo vi

o PLanejaMento Da eConoMia  
brasiLeira (roberto siMonsen)

réPLiCa a euGênio GuDin, Da CoMissão  
De PLanejaMento eConôMiCo, PubLiCaDa  

eM são PauLo, eM junho De 1945

a eVolUção eConôMiCa

eM Março de 1944, o senhor Ministro do trabalho, indústria e Comércio for-

mulou, no Conselho nacional de Política industrial e Comercial, uma indicação no 

sentido de que se investigasse se a nossa evolução econômica já havia estabelecido 

os princípios fundamentais que devem orientar o desenvolvimento industrial e 

comercial do Brasil, dando-me a honra de ser designado relator.

Já na sessão inaugural do Conselho, havia eu proposto, conjuntamente com 

os demais representantes das classes produtoras, que o serviço de estatística da 

Previdência e trabalho procurasse coligir os dados característicos que pudessem 

precisar os contornos marcantes de nossa verdadeira situação econômica. nes-

ses, avultaria, como um dos elementos fundamentais, a determinação da renda 

nacional.

de fato, a renda nacional e a sua distribuição per capita dão uma expressão 

numérica à posição econômica de qualquer país.

recebendo a exposição, conscienciosa e honesta, do serviço de estatística da 

Previdência e trabalho, na qual esse departamento, fundamentando o conceito a 

que obedeceu para o cálculo dessa renda, avaliou em cerca de 40 bilhões de cruzei-

ros o seu montante, reuni a esse dado uma larga série de informações e opiniões 

que colhi sobre a economia do país, e apresentei, a 16 de agosto do ano findo, os 

resultados das minhas observações.

os elementos que alinhei nesse parecer, inclusive a observação a que dei realce 

especial, sobre a diminuição relativa da produção de gêneros alimentícios, têm 

sido largamente comentados e aproveitados em estudos e críticas de toda espécie, 

que surgiram após a sua publicação.

todos os índices disponíveis sobre a evolução econômica demonstram a lenti-

dão do ritmo de nosso progresso em relação aos povos que, nos últimos 150 anos, 

vêm se colocando na vanguarda da civilização, sendo, sem dúvida, alarmantes as 

características de pobreza que afligem grandes zonas de nossa pátria.

Mostrei que necessitamos pelo menos quadruplicar, dentro do menor prazo pos-

sível, a renda nacional, para que possamos atingir um padrão de vida que apenas 

se aproxime daquele que usufruem alguns povos que têm vida bem mais modesta 

do que as nações supercapitalizadas. e escrevi:

Preliminarmente, para resolvê-lo temos que decidir se poderíamos atingir 

essa finalidade pelos meios clássicos de apressar a evolução econômica, 

estimulando pelos processos normais as iniciativas privadas, as várias 

fontes produtoras e o mercado interno, ou se deveríamos lançar mão de 

novos métodos, utilizando-nos, em gigantesco esforço, de uma verdadeira 

mobilização nacional, numa guerra ao pauperismo, para elevar rapida-

mente o nosso padrão de vida.

“as críticas, imparciais e objetivas, que tivemos oportunidade de citar e as 

considerações já feitas demonstram ser impossível satisfazer esse nosso 

razoável anseio, com a simples aplicação dos processos clássicos.

(…)
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impõe-se, assim, a planificação da economia brasileira, em moldes capa-

zes de proporcionar os meios adequados para satisfazer as necessidades 

essenciais de nossas populações e prover o país de uma estrutura econô-

mica e social forte e estável, fornecendo à nação os recursos indispen-

sáveis à sua segurança e à sua colocação em lugar condigno na esfera 

internacional.

a ciência e a técnica modernas fornecem seguros elementos para o deli-

neamento dessa planificação. Haja vista o que se fez na rússia e na tur-

quia, quanto ao seu desenvolvimento material; considerem-se as planifi-

cações levadas a efeito pelos estados Unidos, pela inglaterra e por outros 

países em luta, para organizar as suas produções dentro de um programa 

de guerra total.

(…)

a planificação do fortalecimento econômico nacional deve, assim, abran-

ger, por igual, o trato dos problemas industriais, agrícolas e comerciais, 

como o dos sociais e econômicos, de ordem geral.”

a certa altura indago:

a) como obter o financiamento necessário a cometimento tão vultoso?

b) até que ponto seria exercido o intervencionismo do estado na concreti-

zação dos planos? a obtenção do financiamento geral poderia ser negocia-

da com os estados. dentro das considerações já expendidas, proporíamos, 

como objetivo primordial, uma renda nacional superior a 200 bilhões de 

cruzeiros, na base do poder aquisitivo da moeda em 1942 a ser alcança-

da dentro de um prazo de 10 a 15 anos. desenvolver-se-ia o programa em 

planos quinquenais, contínua e cuidadosamente revistos, cuja execução 

obedeceria aos imperativos de uma verdadeira guerra econômica contra 

o pauperismo.

observadas as atuais condições de rentabilidade em investimentos dessa 

natureza e tendo em vista os valores empenhados em nosso aparelhamen-

to econômico, não será difícil avaliar em cerca de 100 bilhões de cruzeiros 

o montante mínimo necessário.

os suprimentos anuais de que careceríamos – boa parte em aparelhamen-

tos e equipamentos a serem importados – representariam menos de 0,2% 

da renda nacional norte-americana. a operação deveria ser negociada em 

moldes diferentes dos empréstimos habituais, quanto à fixação de juros, 

prazo e amortização.

o grau de intervencionismo do estado deveria ser estudado com as várias 

entidades de classe, para que, dentro do preceito constitucional, fosse uti-

lizada ao máximo a iniciativa privada e não se prejudicassem as ativida-

des já em funcionamento no país, com a instalação de novas iniciativas 

concorrentes. Proporcionar-se-iam, ao mesmo tempo, os meios indispen-

sáveis à renovação do aparelhamento já existente.

Caso adotada a planificação intensiva de nossa economia, não será pos-

sível a permanência, por um certo prazo, das atuais normas de política 

comercial.

não seria concebível, que enquanto o país desenvolvesse um formidável 

esforço no sentido de montar o seu equipamento econômico, fosse ele, em 

pleno período construtivo, perturbado pela concorrência da produção em 

massa, de origem alienígena.

ainda aí poderiam ser observados os meios de defesa utilizados na rússia 

e na turquia, durante a sua reconstrução econômica.

Faço transcrever em anexo, na íntegra, esse parecer, para que os senhores con-

selheiros possam ter exato conhecimento da exposição, em que procurei, seguindo 

um método rigorosamente científico, partir da coleta de um conjunto de dados, 

passando, em seguida, à sua análise objetiva, para oferecer, afinal, uma solução ao 

problema, dentro dos recursos que os modernos aparelhamentos técnicos, econô-

micos e políticos oferecem hoje aos povos que querem progredir.

Havendo sido criada, por ato do senhor Presidente da república, a 8 de maio de 

1944, como órgão complementar do Conselho de segurança nacional, a Comissão 

de Planejamento econômico, e como não tinha sido ainda regulamentado o decre-

to, nem tampouco instalada essa Comissão, e podendo parecer uma dualidade de 

ação, o estudo da proposição que apresentei ao Conselho nacional de Política in-
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dustrial e Comercial com as finalidades da Comissão de Planejamento econômico, 

resolveu o conselho não prosseguir na sua discussão enquanto o senhor Ministro 

do trabalho não obtivesse do senhor Presidente da república a necessária aquies-

cência. a minha exposição continha, ainda, conceitos de caráter internacional, 

que aconselhavam essa audiência.

Foi somente após essa aprovação, pelo senhor Presidente da república, que con-

tinuamos, no Conselho nacional de Política industrial e Comercial, no estudo de 

um projeto geral da planificação da economia brasileira, visando a atingir um de-

terminado objetivo, dentro de certo prazo e a ser executado por um organismo que, 

em tempo integral de trabalho, estivesse perfeitamente entrosado nas atividades 

produtoras do país.

desenvolveu-se o preparo desse projeto em sessões sucessivas do Conselho, 

dando lugar a um notável relatório final, que – redigido a 10 de outubro de 1944 

por uma comissão de que participaram os senhores euvaldo lodi, presidente da 

Confederação nacional da indústria; João daudt d’oliveira, presidente da Fede-

ração das associações Comerciais do Brasil e da associação Comercial do rio de 

Janeiro; Heitor Grillo, destacado técnico brasileiro em assuntos agrícolas, e san 

thiago dantas, erudito cultor das letras jurídicas – foi subscrito pela totalidade 

dos Membros do Conselho. acompanharam esse relatório, enviado logo depois ao 

senhor Presidente da república, uma brilhante exposição de motivos e um projeto 

de lei elaborados pelo próprio senhor Ministro do trabalho. todos esses documen-

tos acabam de ser enfeixados em volume oficial, de forma a poderem ser devida-

mente apreciados pelos senhores conselheiros.

PlaneJaMento e interVenCionisMo de estado

Quem compulsar o respeitável processo do Conselho nacional de Política 

industrial e Comercial ficará a par do verdadeiro sentido do planejamento pro-

posto.

além dos elementos aí referidos sobre o pauperismo brasileiro, a nossa história 

econômica apresenta uma série de ensinamentos que não podem ser desprezados. 

na apreciação das evoluções verificadas em vários países impõem-se, cada vez 

mais, a nossa consideração, as profundas diferenciações existentes entre as estru-

turas econômicas e sociais das nações consideradas ricas e das que se encontram 

em pronunciado atraso.

as mesmas instituições políticas, sociais e econômicas aplicadas a vários povos 

produzem resultados diferentes, em razão das desigualdades de adiantamento do 

fator homem, da existência e valor dos aparelhamentos produtores e da situação 

geográfica.

na era vitoriana, se registrou um notável progresso europeu e norte-americano, 

e enquanto nas nações que lideraram esse surto o comércio cresceu sete vezes mais 

do que as suas populações, no Brasil verificou-se um impressionante paralelismo 

entre esses dois fatores.

temos ainda que solver problemas básicos no campo das atividades agrícolas, 

industriais e comerciais, bem como no que concerne ao aperfeiçoamento do nos-

so fator humano. tomado o país em conjunto, vivemos em estado de permanente 

pauperismo.

nas nações supercapitalizadas, o crescimento econômico gerou questões de ou-

tra natureza, mas também de extrema gravidade, muitas das quais são postas em 

evidência pelo estudo dos chamados ciclos econômicos e pelo excesso de desempre-

go que se verificou nas últimas décadas. a guerra veio absorver esse desemprego, 

mas ele se apresentará novamente em futuro próximo, e cada vez mais ameaçador, 

exigindo soluções que ponham a salvo tradicionais instituições políticas, sociais e 

econômicas dos países vitoriosos.

essas soluções demandam a ação intervencionista do estado, quer no interior 

do país, através de uma adequada política monetária, social, de obras públicas e de 

toda uma série de medidas de ordem técnica, quer no ambiente internacional, pela 

obtenção de mercados que possam manter o ritmo do trabalho em nível conveniente.

o planejamento adotado nos países em guerra tem que ser substituído por ou-

tro que permita um razoável reajustamento às solicitações da paz. se não forem 

tomadas a tempo as necessárias providências, verificar-se-ão, dentro em pouco, 

inevitáveis crises de proporções assustadoras.

na rússia desenvolveu-se, como em nenhuma outra região, a técnica do pla-

nejamento econômico, com caráter nacional. Foi a adoção anterior dessa técnica 

que facilitou a extraordinária resistência que a nação soviética pode oferecer às 
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invasões de Hitler. É de se acentuar que o sistema de governo, a coletivização da 

propriedade e o planejamento econômico desse país são três coisas diferentes, his-

toricamente entrelaçadas, mas que não têm lógica ou, praticamente, dependência 

uma das outras.

a rússia soviética fará, com maiores facilidades que outras nações, a transição 

da economia de guerra para a da paz, não porque tenha um governo ditatorial, ou 

porque todas as suas indústrias são propriedade do estado, mas em virtude da sua 

maior experiência no planejamento econômico.

essa superioridade da União soviética concorre para perturbar, seriamente, a 

opinião mundial, porque o grande público não poderá distinguir claramente entre 

a sua forma de governo e a sua técnica de planejamento, daí decorrendo, para as 

massas, a impressão de que só o comunismo será capaz de salvar o mundo de um 

colapso econômico.

o planejamento econômico russo, no entanto, se firmou em grande parte nos 

ensinamentos, na técnica e nos aparelhamentos dos países capitalistas.

interVenCionisMo de estado no Brasil

no Brasil, a fraqueza e a instabilidade econômicas nos levaram à adoção de 

uma série de planejamentos parciais e intervencionismos de estado, sempre re-

clamados pelos produtores em dificuldades e, quase sempre, mais tarde, por estes 

mesmos, condenados. desde a nossa independência até há pouco vivíamos pratica-

mente no regime da monocultura.

ora, não é possível assemelhar a estrutura econômica de países fortemente apa-

relhados e de produção diversificada industrial e agrícola com a dos que exploram 

poucos produtos e, ainda estes, de natureza “colonial”. essa é uma das causas da 

nossa permanente insuficiência e insegurança econômicas.

o comércio de nossos principais artigos se encontra sob a ação da intervenção 

do estado, seja para financiá-los, para lhes assegurar preços mínimos, ou para 

regularizar a sua produção. aí estão, às nossas vistas, os regimes em vigor para a 

produção e comércio do café, algodão, açúcar, cacau, borracha, sal, mate, carne e 

várias outras mercadorias. as grandes intervenções no comércio do café são fre-

quentemente comentadas nos compêndios de economia política. acabamos de ado-

tar um plano oficial, de emergência, para o incremento da produção cerealífera.

essas intervenções, iniciadas quase sempre a pedido e com os aplausos dos pro-

dutores, acabam, em regra, sendo acerbamente criticadas ou repelidas por eles 

próprios, quer pelo desvirtuamento de suas primitivas finalidades, quer pela infe-

licidade da escolha dos delegados do estado, ou, ainda, pela incompreensão públi-

ca do sentido e do alcance das intervenções.

o mercado de câmbio, o aparelhamento de crédito, o sistema monetário, a dis-

tribuição da energia elétrica e os principais meios de transporte estão sob o con-

trole do estado. estamos, portanto, diante de uma situação de fato. não se trata 

de escolher entre a presença ou a ausência do intervencionismo, mas, sim, entre o 

bom e o mau intervencionismo.

essa situação teria sido em grande parte evitada se todas essas intervenções 

tivessem obedecido a um plano de conjunto, no qual, atendendo-se à reconhecida 

interdependência dos vários fatores econômicos, fossem harmonizados os interes-

ses em jogo e observadas as prescrições de ordem técnica, com a entrega da sua 

execução a homens capazes, sob o controle efetivo da comunidade.

no dia em que os nossos homens públicos tiverem sob suas vistas uma carta 

discriminativa dos padrões de vida das diversas regiões; um programa definido 

para o aproveitamento eficiente de nossas principais reservas naturais e para a 

melhoria da produtividade do nosso homem; a enumeração das medidas de ordem 

econômica, social e técnica, que propiciem um rápido e substancial aumento da 

renda nacional; o estudo da conveniente localização de consideráveis massas de 

imigrantes e da redistribuição de nossas populações, de acordo com os recursos 

econômicos disponíveis ou a desenvolver nas diferentes regiões; os delineamen-

tos, em suma, do planejamento de uma verdadeira revolução econômica, capaz de 

modificar radicalmente os índices de nosso pauperismo – nesse dia será possível a 

união sagrada de todos os brasileiros para a solução dos principais problemas da 

nacionalidade.

o PlaneJaMento e a iniCiatiVa PriVada

o planejamento representa uma coordenação de esforços para um determinado 

fim. se a renda nacional é baixíssima, se os níveis de vida, em grandes zonas, são 



248

ROBERTO SIMONSEN PRELÚDIO À INDÚSTRIA

249

ROBERTO SIMONSEN PRELÚDIO À INDÚSTRIA

miseráveis, se possuímos recursos naturais de monta e extensos espaços de terra 

não aproveitados, se a técnica e a ciência modernas oferecem os instrumentos es-

senciais para, dentro de um planejamento racional, corrigir esse estado de atraso, 

por que não adotá-lo? É um erro supor que o conceito de planejamento se prenda, 

obrigatoriamente, a escolas políticas ou econômicas antidemocráticas.

o estado liberal vem planejando, de há muito e progressivamente. se a ex-

pressão é nova, a realidade é velha. o planejamento apresenta-se, hoje, como 

técnica de maior vulto, porque os problemas se tornaram muito complexos, e 

enormes têm sido os progressos verificados nas ciências econômicas, sociais e 

na tecnologia em geral.

sendo atualmente possível, com precisão muito maior, a determinação da inter-

-relação dos fenômenos e as relações de causa e efeito, é natural que o avanço dos 

meios de previsão tenha facilitado o surto do planejamento. não há, pois, uma 

“mística do plano”, mas sim um desenvolvimento lógico de um poderoso instru-

mento de ação econômica e social, capaz de agir, eficientemente, em relação aos 

gravíssimos problemas da hora presente. infelizmente, esse instrumento ainda não 

foi compreendido pelos “saudosistas” que só querem enxergar os “encantos” do sé-

culo passado (...) que, aliás, só puderam ser apreciados em algumas privilegiadas 

nações, e mesmo nestas não foram usufruídos por boa parte de suas populações.

o planejamento econômico é uma técnica e não uma forma de governo. não 

exclui os empreendimentos particulares. Pelo contrário. Cria um ambiente de se-

gurança de tal ordem que facilita o melhor e mais eficiente aproveitamento da 

iniciativa privada, que está intimamente ligada ao conceito da propriedade. nos 

países em que existe o sufrágio universal e onde a maioria dos votantes não é pro-

prietária, a propriedade privada só se manterá em sua plenitude enquanto essa 

maioria estiver convencida de que o exercício desse direito representa o verdadei-

ro interesse da sociedade em conjunto.

o planejamento econômico, sendo uma grande arma contra a instabilidade eco-

nômica, concorre para assegurar a sobrevivência das instituições políticas, das 

médias e pequenas empresas, propicia maiores facilidades para o controle e com-

bate aos trustes e proporciona a melhor utilização da propriedade privada em be-

neficio da coletividade.

a teoria do PlaneJaMento eConôMiCo

após a apresentação do meu parecer ao Conselho nacional de Política industrial 

e Comercial veio-me às mãos a notável obra do professor Carl landauer, da Univer-

sidade da Califórnia, sobre a “teoria do Planejamento econômico nacional”.

nesse trabalho, aquele erudito professor de economia aponta a estruturação 

de um planejamento econômico total, nos países progressistas, como o meio mais 

eficaz de extirpar as depressões e crises cíclicas que lhes perturbam a vida.

esse planejamento ele o define como sendo “a orientação das atividades econô-

micas por intermédio de um organismo central, através de um esquema que pre-

veja, qualitativa e quantitativamente, o programa de produção que deve ser execu-

tado durante um determinado período”. Visa ele obter a estabilidade econômica, 

ou seja, a evolução econômica, com um mínimo de sobressaltos e perturbações. 

Propõe landauer o planejamento econômico total para os países de forte estrutura 

econômica.

nos seus estudos, em que discorre longamente sobre as fases do preparo e da 

execução do planejamento, aconselha a manutenção da produção em mãos da ini-

ciativa privada, e, para a execução do planejamento, acredita mais nos meios sua-

sórios do que nos compulsórios.

Preconizando a adoção de meios suasórios para a execução dessa política e a 

manutenção ao máximo da iniciativa privada, sugere que a execução do planeja-

mento seja principalmente levada a efeito por meio de negociações entre o órgão 

planejador e as empresas privadas.

a atitUde das Classes ProdUtoras

o planejamento que o Conselho nacional de Política industrial e Comercial pro-

pôs para o Brasil tem outra finalidade. não visa alcançar uma estabilidade econô-

mica, que importaria na manutenção do nosso estado de pobreza, mas objetiva, 

isso sim, a própria reestruturação econômica do país.

aproveita os ensinamentos oferecidos pelos planejamentos econômicos dos es-

tados Unidos e Grã-Bretanha durante a guerra e pela técnica do planejamento rus-

so, conciliando-os com as tendências e realidades brasileiras.

seria, em muito maior amplitude e escala, um verdadeiro desdobramento do 
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que o tVa fez nos estados Unidos para o vale do tennessee ou o que a liga das 

nações projetou para a recolonização da Macedônia.

observa-se nos estados Unidos um grande movimento para a utilização do pro-

cesso do lend and lease – na reconstrução dos países da europa e da Ásia, a fim de 

assegurar mercados para as fábricas americanas de bens de produção.

Por que não aproveitar esse mesmo movimento em favor do financiamento de 

uma reconstrução econômica do Brasil, país tradicionalmente aliado dos estados 

Unidos e cuja posição estratégica na defesa das américas reclama esse imediato 

fortalecimento econômico?

Para poder negociar esse financiamento impõe-se a elaboração de um plano de 

conjunto, com os necessários detalhes. Foi o que propôs o Conselho nacional de 

Política industrial e Comercial, como medida preliminar.

sugeriu, para esse fim, a criação da Junta de Planificação que seria composta, 

em boa parte, de elementos eleitos pelas classes produtoras e liberais, visando, 

com isso, plasmar no plano elaborado a maior representação do pensamento do 

país, com o útil objetivo de despertar na opinião pública o espírito de cooperação 

indispensável à sua execução.

todas essas circunstâncias foram devidamente apreciadas no Congresso Brasi-

leiro de indústria e na Conferência das Classes Produtoras de teresópolis.

naquele Congresso foram votadas 113 conclusões referentes aos vários aspectos 

do planejamento.

as últimas, compendiadas no capítulo referente ao processo de planificação, sua 

defesa e harmonização com as demais atividades produtoras, estão assim redigidas:

Considerando:

a) que é condição precípua para o sucesso da planificação que ela não 

contrarie os princípios democráticos em que desejamos viver, e que obte-

nha a integral solidariedade do sentimento nacional na sua elaboração e 

execução;

b) que, na planificação, não pode estar compreendido apenas o labor in-

dustrial, mas que, como garantia do seu êxito, deve ela cuidar, por igual, 

dos problemas da agricultura e do comércio;

c) que a planificação, dentro de uma nação democrática, visa a combinar 

um alto grau de segurança econômica para o indivíduo, com um máximo 

de garantia para a sua liberdade.

o ConGresso Brasileiro da indústria reCoMenda:

117 – Que a planificação econômica do Brasil seja orientada como técnica 

econômica e de forma a assegurar, na sua execução, a plena cooperação 

de todas as atividades produtoras do país.

na enunciação dos objetivos básicos da Conferência de teresópolis estão men-

cionados, por ordem de importância, o combate ao pauperismo, o aumento da ren-

da nacional, o desenvolvimento das nossas forças econômicas, a implantação da 

democracia econômica e a obtenção da justiça social – objetivos que devem ser al-

cançados, com indispensável rapidez, através de um largo planejamento. sem uma 

verdadeira revolução econômica, assim delineada e levada a efeito, não poderemos 

evitar, em futuro talvez próximo, dias sombrios para a ordem e a segurança do país 

e das suas instituições.

Um programa por essa forma elaborado em suas grandes linhas, com altas fi-

nalidades construtivas e patrióticas, poderia ser mal interpretado ou desvirtuado 

por quem o apreciasse com elementar imparcialidade.

o relatório do ProFessor GUdin

o diário oficial de 3 de outubro de 1944 publicou o regimento interno da Co-

missão de Planejamento econômico, promulgado a 29 de setembro, e, no mesmo 

dia 3 de outubro, o senhor doutor Getúlio Vargas pronunciou o discurso inaugural 

da sua solene instalação.

recebendo os estudos sobre a planificação econômica brasileira, organizados 

pelo Conselho nacional de Política industrial e Comercial, encaminhou-os o se-

nhor Presidente da república à Comissão de Planejamento econômico, e houve por 

bem o presidente desta Comissão nomear relator do processo o conhecido publicis-

ta sr. eugênio Gudin, professor de Finanças da Faculdade de Ciências econômicas 

do rio de Janeiro.
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o sr. Gudin redigiu e divulgou o seu relatório sob o título “rumos de Políti-

ca econômica”. esse trabalho foi reeditado, em publicação oficial da Comissão de 

Planejamento econômico. nele, o relator, mostrando-se filiado ao liberalismo eco-

nômico, não se cingiu a uma mera crítica doutrinária, combatendo o projeto por 

negar a necessidade do intervencionismo no campo econômico para incrementar 

o progresso do país ou por acreditar não obstante toda a experiência do passado 

– que a simples iniciativa privada, dentro de um processo natural de evolução, se-

ria suficiente para a solução de todos os problemas econômicos e sociais que nos 

afligem. não, s. sª vai além; fazendo um articulado apaixonado contra os traba-

lhos elaborados pelo Conselho nacional de Política industrial e Comercial, agride 

insolitamente o modesto autor do primeiro parecer e o Ministério do trabalho, 

indústria e Comércio, referindo-se acerbamente aos estudos do Conselho.

não se deteve, porém, aí o “liberalismo” de suas expansões. nada escapou as 

suas iras. É possível que se tenha sentido atingido pelos conceitos emitidos nesta 

Comissão, no ato de sua inauguração, pelo senhor doutor Getúlio Vargas:

só as mentalidades impermeáveis aos ensinamentos dos fatos podem 

acreditar ainda na validade dos princípios do laissez-faire econômico e 

nos seus corolários políticos. o livre jogo das forças sociais, no estágio 

de evolução a que atingimos, é a anarquia pura e simples. esta verdade, 

cabalmente confirmada pelas imposições da guerra às grandes potências 

mundiais, torna-se de maior evidência em relação aos povos como o nos-

so, em plena fase de crescimento e expansão. País novo, no sentido da 

apropriação dos recursos naturais e sua valorização, o Brasil reclama dis-

ciplina e método em todas as atividades criadoras de riqueza.

É possível, ainda, que s. sª guarde contra alguns de seus colegas desta Comissão 

um velho ressentimento, oriundo dos debates verificados no Primeiro Congresso 

Brasileiro de economia. É ainda possível que conserve certo azedume contra os 

diretores das indústrias nacionais, que com ele, ou com as empresas que repre-

sentava, terçaram armas muitas vezes junto à Comissão de similares, pela aversão 

dessas empresas em se utilizarem de produtos de fabricação brasileira.

Mas tudo isso não justifica a paixão demonstrada em seu trabalho pelo relator, 

quer agredindo instituições, individualidades e associações de classe, quer levan-

do o seu “liberalismo” ao ponto de transcrever vários trechos do meu parecer em 

desacordo com o original, e praticando, pela obliteração dos sentidos a que todo 

estado de paixão conduz, erros elementares e imperdoáveis em assuntos em que 

deveria ser consumado mestre.

não exagero. ao governo da república atribui s. sª “restrições nacionalistas e 

estúpidas à emigração” (p. 49) e mais o feio ato de “pendurar empresas com garan-

tia no Banco do Brasil” (p. 56):

Com relação ao senhor Presidente da república, particularmente, estranha a 

aquiescência de s. exª em “visitar indústrias” que, sob o engodo de “belos edifí-

cios, casas operárias, igrejas, creches, bandas de música”, influem em sua boa 

vontade para conseguir “um aumentozinho nos pesados direitos da tarifa adua-

neira...” (p. 112).

ao senhor Ministro da Fazenda, prodigaliza “amáveis” referências. Quanto à 

alta de preços, por exemplo, diz o relator:

não é, pois de admirar que uma tal torrente de dinheiro, defrontando-se 

com a mesma produção, tenha produzido a violenta alta de preços que 

presenciamos. só os ignorantes ou os inconscientes não se alarmarão com 

essa situação. a dar-lhes ouvidos, os estadistas da inglaterra e dos esta-

dos Unidos, que em meio de uma guerra total têm empregado esforços 

inauditos para evitar a inflação, seriam um bando de idiotas a se preocu-

parem com questão de tão pouca valia.

e ainda há quem pretenda iludir a opinião (sic) invocando algarismos 

comparativos de “quantidade de moeda per capita” em vários países 

(como se a quantidade de moeda devesse ser função de “capitas” e não da 

renda nacional) ou a alegação de que nosso meio circulante está garanti-

do pelo ouro e divisas no exterior, como se nossa moeda fosse conversí-

vel em regime de padrão ouro ou como se nossos saldos no exterior não 

tivessem de ser, depois da guerra, largamente absorvidos pelas enormes 

necessidades acumuladas de importação (p. 68).
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são essas as respostas que o sr. Gudin dá a algumas declarações e discursos do senhor 

Ministro da Fazenda, em Porto alegre, são Paulo e Capital Federal. Há mais ainda:

Criamos assim uma situação de hiperemprego e de hiperinvestimento, 

com a agravante de realizarmos os investimentos com material e mão de 

obra a preços de guerra.

adotamos a orientação exatamente oposta à dos países em guerra e à dos 

mais comezinhos princípios de política (p. 82).

e, a seguir:

e o segredo da possibilidade dessas e de outras operações semelhantes 

está, como já disse acima, no fato da taxa cambial do dólar estar inteira-

mente deslocada da paridade do poder de compra do dólar e do cruzeiro. 

o dólar pouco perdeu de seu poder de compra de antes da guerra; o cru-

zeiro perdeu 50%. só uma ignorância especializada de teoria e prática 

cambial concebe que o dólar possa continuar a ser comprado pelo mesmo 

preço em cruzeiros por que o era antes da guerra (p. 98).

na mesma ordem de ideias declara o relator que o estado “forja papel-moeda e 

empréstimos bancários por inflação de crédito”, para, por meio do papel-moeda, 

“tirar do povo para as mãos do governo” etc. (pp. 56-57)

oUtros teMPos, oUtras PalaVras

de que linguagem diferente usava, no entanto, o sr. Gudin, em relação ao se-

nhor Ministro da Fazenda, quando, em maio do ano passado, escrevia artigos como 

aquele célebre “discurso que não farei…”

Mas s. sª redigiu seu relatório em fevereiro e março últimos, em plena eclosão 

da campanha democrática desencadeada no país, prejudicada pela demagogia es-

téril e pelas seduções de uma fácil e enganadora popularidade; e quis, naturalmen-

te, acompanhar a moda...

ataca de rijo o senhor Ministro do trabalho quando, em relação ao cálculo da 

renda nacional, declara à p. 29, “uma leviandade chamar-se a isso de renda nacio-

nal”. esse “isso” pejorativo é o índice do Ministério.

Continua nas páginas 25 e 27 analisando os “erros elementares do cálculo do 

Ministério do trabalho” e o “grave equívoco” que, sem razão, atribui ao mesmo, 

como veremos adiante.

essas agressões não passaram sem o justo revide por parte do erudito sr. oswaldo 

da Costa Miranda, diretor do serviço de estatística da Previdência e trabalho, que 

teve, a propósito, expressiva troca de correspondência com o relator (vide anexo).

a política econômica do Presidente roosevelt merece do relator expressões 

como estas: “fracassado new deal” (p. 20). “o ranço do new deal” (pp. 40 e 49).

Contra a indUstrialiZação

e os ataques à indústria nacional? Contra o nosso parque manufatureiro o re-

lator despejou toda a sua zangada sabedoria. realça a seu modo a “proteção pa-

ternalística do estado aos interesses dos atuais industriais” (p. 21) e previne – não 

sabemos se ao governo que tanto atacou, ou aos particulares – contra a má-fé das 

“repetidas alegações de dumpings, partidas de nossas associações industriais” (pp. 

103-104). acredita – endossando um artigo do economic Journal – que “a indús-

tria procura estabelecer-se como uma corporação do estado, responsável perante 

o estado, mas autônoma na esfera de sua responsabilidade” e que necessitamos 

“menos de Federação de indústrias e mais produção de operário-hora”. É partidá-

rio convicto da agricultura, mostrando não compreender, no seu alto, verdadeiro 

sentido, o crucial entrosamento das duas atividades – rural e industrial. e a ala 

“vermelha” da lavoura que ainda não “descobriu” o sr. Gudin?

Julga um princípio errado supor-se que os países industrializados são ricos e os 

de economia agrícola ou extrativa são pobres. industrialização para o Brasil é bale-

la. nega que exista uma só indústria nacional que tenha atingido o “grau de matu-

ridade capaz, se não de exportar, ao menos de dispensar a proteção para o mercado 

interno” (pp. 91-92). “Precisamos é de aumentar a nossa produtividade agrícola, em 

vez de menosprezar a única atividade econômica em que demonstramos capacida-

de para produzir vantajosamente, isto é, capacidade para exportar” (p. 104).

desconhecer o nosso parque industrial e fazer do brasileiro um juízo pouco li-

sonjeiro é desconhecer que exportamos produtos industriais e que vários desses 

produtos têm sido bem recebidos no estrangeiro. É atacar a indústria nacional 
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pelo simples prazer de criticar, pelo desejo de ver o Brasil um eterno dependente 

de outros povos.

Mas a artilharia grossa do relator está principalmente concentrada contra os 

“forjadores de planos” (p. 41); é contra eles que s. sª alinha toda a sua formidável 

erudição... o fogo de barragem que quer criar é praticamente intransponível para 

nós outros, pobres mortais, simples amadores em matéria de estudos econômicos, 

que, não conhecendo – na opinião do autor – robertson, Hansen e Haberler, esta-

mos, por certo, condenados ao extermínio (...) (p. 75).

os senhores membros da Comissão de Planejamento econômico atentem bem 

para esta situação e recordem-se, a propósito, da célebre lenda dos tecelões do 

rei… ou acreditam nas tiradas do relator, ou são positivamente amadores em 

economia… “o rei está nu”, será, porém, o grito de consciência de todos aqueles 

que, sem espírito preconcebido, se derem ao trabalho de estudar o seu volumoso 

relatório.

s. sª, à p. 75 faz, por assim dizer, uma defesa antecipada contra “qualquer desejo 

de exibição idiota de erudição”. É o sr. Gudin referindo-se ao sr. Gudin. Pode crer, 

entretanto, que ninguém chegaria a fazer tal suposição. Mas há de nos desculpar 

um ligeiro reparo. o autor mais frequentemente citado em seu trabalho é ele pró-

prio. Cita-se, recita e excita-se continuamente com essas autorreferências, seguin-

do um ramo ascendente num ciclo que não é, positivamente, o econômico.

a renda naCional

o Conselho nacional de Política industrial e Comercial, composto de represen-

tantes das entidades máximas da indústria e do comércio; de expoentes culturais 

do alto funcionalismo federal nos setores da agricultura, fazenda, estradas de fer-

ro e imigração; de respeitáveis técnicos e especialistas em vários ramos da ativida-

de nacional, é tratado por s. sª com a maior irreverência, como se fosse constituído 

por um conjunto de ignorantes, capaz de praticar ou endossar uma suposta série 

de monstruosidades que enumera.

na ânsia de procurar desmoralizar os trabalhos desse Conselho, o relator lan-

ça mão do processo pouco recomendável de me atribuir conceitos e definições 

que não são meus, de fazer largas transcrições truncadas e de desvirtuar ex-

pressões que nunca poderiam ser deturpadas. tudo isso, para procurar corrigir 

o que, de fato, não está errado, mas que foi alterado, ao talante de sua volúpia 

demolidora.

Combate violentamente o ilustrado professor o cálculo da renda nacional apre-

sentado pelo Ministério do trabalho e as referências que faço sobre conceito de ren-

da ou sugestões para um índice de renda nacional. no meu parecer, declaro à p. 3:

o serviço de estatística e Previdência deste Ministério acaba de apresen-

tar os resultados de suas pesquisas, admitindo como conceito da renda a 

capacidade de consumo total das populações. encontrou cerca de 40 bi-

lhões de cruzeiros, o que traduz uma renda, por habitante, 25 vezes menor 

do que a verificada nos estados Unidos.

no estudo que organizei para a delegação brasileira que compareceu à Confe-

rência de rye, e que mais tarde apresentei como tese no Primeiro Congresso Brasi-

leiro da indústria, assim defino a renda nacional:

1 – a renda nacional é a quantidade total dos bens e serviços produzidos 

pelas atividades econômicas da população de um país dentro de um ano.

2 – Pode ser avaliada, aproximadamente, em termos monetários, pelas 

estatísticas dos diferentes elementos que concorrem para essa produção. 

Pode, ainda, ser apreciada pelo total de salários, ordenados, rendas, lu-

cros e juros recebidos pela população, como resultado das suas atividades 

produtoras.

3 – Pode, finalmente, ser avaliada por processos indiretos, baseados na 

observação de uma série de fenômenos ligados à produção e ao consumo.

4 – enquanto Marshall prefere o conceito da renda nacional derivado da 

produção, Fisher considera mais razoável calculá-la pela capacidade de 

consumo da população. de qualquer forma, é da renda nacional que se 

retiram os recursos para assegurar o bem-estar das populações.

e, mais adiante, sob o título Cadastros e estatísticas, acrescento:
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1 – ao invés de se dar preeminência à publicação de estatísticas de co-

mércio internacional devem as nações empobrecidas acentuar a máxima 

importância dos índices relativos ao crescimento da sua renda nacional.

2 – o cálculo desse dividendo nacional oferece grandes dificuldades e 

exige um adiantado serviço de pesquisas e cadastros, que raras nações 

possuem.

3 – na determinação da produção de bens e serviços, é preciso evitar a 

dupla contabilização de um mesmo bem ou serviço. Conforme a estrutura 

econômica de cada povo, varia a natureza de muitos dos bens e serviços, 

que fogem aos processos usuais de avaliação. o regime de inflação em que 

vivem muitos povos, os lucros artificiais, difíceis de serem distinguidos 

dos legítimos, e muitos outros fatores complicam, em demasia, a avalia-

ção do dividendo nacional.

4 – oferece, pois, sérias dificuldades a avaliação da renda nacional pela 

adição das produções líquidas agrícola, mineradora e manufatureira aos 

valores dos transportes e serviços públicos, ao valor dos serviços pres-

tados pelo comércio e outras classes, e, ainda, pelos próprios governos. 

oferece também as mesmas dificuldades, a sua apreciação pelos valores 

distribuídos em salários, ordenados, rendimentos dos empregadores, 

rendas das propriedades, juros e dividendos, ou, ainda, estritamente pelo 

critério do consumo. sugerimos, para contornar esse embaraço, que nos 

satisfaçamos apenas com um índice desse dividendo nacional, que possa 

ser mais facilmente calculado para a maioria das nações.

5 – seria esse índice constituído pela soma da produção global agrícola 

– avaliada de acordo com preços obtidos pelos produtores – do valor da 

produção industrial bruta, do valor da produção da mineração, mais o 

valor da importação, subtraindo-se desse total as cifras das exportações.

6 – estaria computado nesse todo, duas vezes, o valor das matérias-primas 

empregadas, mas em compensação não estariam incluídos os valores dos 

serviços prestados pelo comércio, pelos transportes, pelas entidades di-

versas, inclusive pelo poder público.

7 – este último grupo de valores é fortemente influenciado pela eficiência 

e produtividade dos diferentes povos e, portanto, o seu cômputo no cálcu-

lo da renda nacional conduz a situações verdadeiramente paradoxais. de 

fato, em regime de inflação monetária, quanto mais caros os serviços de 

distribuição – quer pelo comércio, quer pelos transportes – maior a ren-

da nacional deles derivada; quanto maior o número de funcionários para 

prestação de serviços, maior a renda nacional encontrada.

8 – os valores das produções agrícola, mineradora e manufatureira, na 

fonte, são regulados pela lei da oferta e da procura, não se efetuando pro-

dução que não possa ser absorvida pelo meio social, apresentando-se, por-

tanto, os seus valores, relativamente controlados.

9 – Formulado como propomos, o índice da renda nacional representaria, 

para a maioria das nações, cerca de 70% do valor real desse dividendo.

10 – Para atender ao movimento de capitais, cuja formação e investimen-

tos, nos países fortemente capitalizados, representam elemento ponderá-

vel da renda nacional e cujo fluxo, nos países devedores, pode surgir sob 

a forma de importações anormais, sugerimos, ainda, que se acrescente, 

à expressão acima enunciada, um fator de correção, a ser acrescido ou 

diminuído do índice da renda nacional. representaria, esse fator, para 

os países devedores, as importações anormais derivadas de empréstimos 

internacionais, e, para os países credores, a exportação de capitais.

11 – a fórmula seria, pois: índice de renda nacional = (produção agrícola + 

produção mineradora + produção industrial) + importações – exportações 

+ ou – movimento de capitais.

i.r.n. = (Pa + Pm + Pi) + imp. – exp. ± Mov. Cap.

12 – a adoção, em caráter generalizado, de um tal índice, permitiria o 

registro das oscilações da renda nacional e a sua comparação com a das 

outras nações.

13 – a relativa estabilidade monetária internacional, prevista pela Confe-

rência de Bretton Woods, facilitaria a fixação de uma unidade de medida 

comum: esta unidade poderia ser ainda ponderada pela razão dos índices 

dos poderes aquisitivos, internos, do país considerado e do que forneceu 

a moeda de base.
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14 – além desse índice de renda nacional, seria ainda conveniente que as 

várias nações adotassem, dentro de seus próprios territórios, os índices 

de padrão de vida propostos pelo Congresso Brasileiro de economia e que 

são computados pela seguinte fórmula: (prod. agrícola + prod. industrial 

+ contr. tributária) / população, ou seja: 

i.P.V. = (Pa + Pi + Cont. trib) / população

ora, o relator procurou, no extenso processo do Conselho, destacar, isolada-

mente, expressões contidas em discussões taquigrafadas, para, destarte, estabele-

cer confusão entre conceito de renda e índice da renda nacional.

a tese que apresentei ao Primeiro Congresso Brasileiro da indústria, onde com-

pareceram as maiores entidades representativas das classes produtoras do país e 

um elevado número de nossas mais brilhantes expressões culturais, foi, por esse 

certame, unanimemente aprovada. aliás, esse trabalho foi também remetido à Co-

missão de Planejamento econômico.

elogiei, em uma das sessões do Conselho nacional de Política industrial e Co-

mercial, o estudo do serviço de estatística da Previdência e trabalho, por ter apre-

sentado, oficialmente, um dado realmente valioso sobre a renda nacional, a servir 

de elemento comparativo para outros cálculos semelhantes, que seriam feitos na 

mesma base, para os anos subsequentes, propiciando, assim, uma noção segura da 

evolução sucessiva dessa renda, em vários anos. É claro que, conhecendo o proces-

so do cálculo dessa renda, adotado pelo Ministério – aliás, aproximado, como são 

quase todos os processos para essa determinação – nunca poderia dar ao resultado 

alcançado o sentido de precisamente exato, como me quer atribuir o relator. ali 

estão as expressões enunciadas no início do meu parecer sobre a Planificação da 

economia brasileira: “admitindo como conceito da renda a capacidade de consumo 

total das populações. encontrou cerca de 40 bilhões de cruzeiros…”

aliás, esse valor não está longe do que foi determinado, por outros meios, em 

janeiro de 1944, pela seção de estudos econômicos do Ministério da Fazenda. as-

semelha-se, ainda, aos dados que eu mesmo encontrei e que mencionei na confe-

rência pública que fiz, em novembro de 1943, no salão da Holerite, na Capital da 

república.

essa avaliação aproxima-se também da que foi estimada em junho de 1944, nos 

estudos procedidos pelo instituto de economia da associação Comercial do rio de 

Janeiro, de que faz parte, como eu, o sr. eugênio Gudin.

ainda que esteja errado em mais de 50% sobre a realidade, constitui esse núme-

ro um dado indiscutível da extrema pobreza do Brasil.

admitindo esse conceito para o cálculo do índice de renda nacional, resultaria 

dele a vantagem de permitir o estudo da sua variação, em anos subsequentes.

Índices de certo modo grosseiros são constantemente adotados em estudos 

econômicos para a comparação de níveis de vida ou de rendimentos nacionais. 

Comissões de economistas norte-americanos tomaram para a comparação de 

níveis de vida em várias zonas de seu país, depois da crise de 1929, expressões al-

gébricas em que figuravam, como elementos determinativos, o número de contri-

buintes do imposto de renda, mais o número de rádios e de telefones existentes em 

cada região. o próprio relator, à p. 86, aceita índices ainda mais primários:

e a maior ou menor vantagem que um país tira do comércio internacional 

depende da quantidade de mercadorias que ele entrega pela exportação 

em troca das que recebe por importação. essa vantagem é expressa pela 

“relação de trocas” (terms of trade), que é o quociente do índice de preços 

das mercadorias que se importam pelo índice de preços das mercadorias 

que se exportam.

É um índice muito mais discutível do que o apontado para a avaliação da 

renda nacional e só pode servir para uma relativa comparação entre variações no 

comércio.

Vários elementos, tais como a redução no custo de um produto exportado, quan-

do originada por aperfeiçoamento em processos de fabricação, podem nele refle-

tir-se como uma perda irreal para o país exportador. a relação de trocas, como 

enunciada, está, pois, sujeita a correções derivadas da variação nos custos dos pro-

dutos exportados, a depreciações subjetivas do esforço empregado em prepará-los, 

a diferenciações da sua utilidade etc., conforme, exaustivamente, demonstra Viner 

em seus diferentes conceitos de relação de trocas. esse índice não considera, ain-
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da, para o nosso caso, a variação da densidade dos produtos permutados. de fato, 

não atende à circunstância de que podemos trocar coco babaçu por máquinas de 

escrever, estando incorporada no primeiro artigo – produto da indústria extrativa 

– uma quantidade mínima de mão de obra mal remunerada, enquanto no segundo 

produto está incluída uma quota dos altos salários pagos nos estados Unidos e da 

técnica sempre compensada na hierarquia das remunerações.

ainda em matéria de índices, admite o relator, à p. 107, usa a forma simplista 

“HP per capita = riqueza per capita”, acrescentando “se não rigorosamente exata 

e aproximadamente certa” (sic!, o grifo é meu; aqui é que se aplica “el cuento”: cha-

mar isso riqueza nacional per capita...) esquece-se da alegação que fez em páginas 

anteriores, sobre o enriquecimento da nova Zelândia, argentina e austrália, países 

não industrializados, e das suas acerbas críticas sobre o uso de outros índices. se, 

ao invés de tirar, apressadamente, essa referência do livro de rougier, fosse consul-

tar delaisi, autor da sugestão original, encontraria no capítulo referente à evolução 

experimentada pela economia com o surto da energia mecânica, em substituição à 

animal, o seguinte: “hoje, se se quiser cotejar a riqueza potencial de dois povos, não 

basta comparar o número de seus habitantes e dos seus rebanhos, convém atentar ao 

número de HP de que dispõem (...). na fase atual de nossa evolução industrializada, o 

padrão de poder (econômico) é o HP. Para o sociólogo, a unidade de conta é o homem 

multiplicado pelo coeficiente HP”. trata-se, portanto, de um limitado índice para 

comparação de poder econômico e nunca de uma expressão de caráter geral que “se 

não rigorosamente exata, é aproximadamente certa” (...) como quer o sr. Gudin.

Concorda s. sª com as minhas verificações sobre o pauperismo brasileiro. se 

aceitarmos como atestado desse pauperismo uma renda calculada por um deter-

minado processo, é claro que, com os novos elementos que surgem a cada ano, 

poderemos acompanhar a flutuação da renda nacional. tínhamos que tomar um 

certo valor como ponto de partida, pouco importando que fosse apenas uma apro-

ximação; continuaria exprimindo sempre um índice de extrema pobreza e poderia 

ser facilmente comparado às variações verificadas em qualquer época, com da-

dos calculados pela mesma forma, enquanto a estrutura geral da nossa economia 

não sofresse modificações fundamentais. isso é de uma evidência meridiana e está 

mesmo ao alcance de qualquer estudante de economia.

o relator mostra uma grande preocupação em descobrir uma “série” de “erros 

primários” no cômputo da renda nacional feito pelo Ministério do trabalho. Mas 

ele próprio reconhece que não se poderá, no momento, avaliar rigorosamente essa 

renda, tanto que propõe (p. 134) seja concedida uma verba suficiente ao iBGe para 

contratar técnicos e fazer os levantamentos necessários.

o Conselho nacional de Política industrial e Comercial, em sua totalidade, sabia 

que o serviço de estatística da Previdência e trabalho havia lançado mão de um 

processo estimativo, mas um dos poucos possíveis à vista dos elementos existentes 

para o cálculo da renda nacional. em sua longa exposição, esse departamento pre-

cisou minuciosamente os seus cálculos e a natureza do método adotado, sem nun-

ca ter tido a pretensão de chegar a qualquer resultado que não fosse “aproximado”. 

tratou-se, porém, de uma tentativa leal e corajosa, tecnicamente bem lançada e 

que merece, a meu ver, ser divulgada para a apreciação dos interessados.

Quando, porém, quer apontar erros primários, que todos sabem existir num 

cálculo desse caráter, o sr. Gudin comete “equívocos” indesculpáveis.

enumerando os erros que “descobre” diz ele:

além das mercadorias e serviços “de consumo”, os rendimentos auferidos, 

isto é, a renda nacional, correspondem em boa parte, aos “investimentos”. 

aí está o terceiro erro do cálculo do Ministério do trabalho, que não com-

puta os investimentos. Uma parte apenas das mercadorias de produção 

se aplica a compensar a “depreciação” da maquinaria e instalações, cujo 

valor se inclui no das mercadorias de consumo produzidas; tudo mais é 

investimento (p. 27).

Mas aí o erro é do relator. a crítica procederia se o cálculo se baseasse na soma 

dos artigos de consumo, agrícolas e industriais; mas ele se baseia na “capacidade 

de absorção”, ou seja, na soma de todas as mercadorias agrícolas e industriais, 

sejam elas de consumo ou bens de produção. os investimentos já estão, pois, inclu-

ídos. Mas se as censuras feitas ao autor do parecer, em relação à renda nacional, 

carecem de qualquer fundamento, as alegações do sr. eugênio Gudin atingem fan-

tasia sem par quando diz, à p. 27:
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o maior erro, porém, do cálculo feito pelo Ministério do trabalho está 

em que ele inclui na renda nacional o valor das mercadorias importadas 

do estrangeiro (?) (que são renda nacional dos países que as exportaram 

e não nossa) e subtrai o valor das mercadorias que exportamos (!) (que 

são legitimamente renda nacional brasileira). isso fez o Ministério, co-

piando um método de cálculo de renda nacional feito há muitos anos por 

sir Josiah stamp, para o caso da inglaterra, ao tempo em que ainda não 

existiam nesse país os elementos estatísticos necessários para esse cál-

culo. a inglaterra, ao tempo que sir Josiah stamp escreveu esse trabalho, 

era o maior país credor do mundo; importava mais do que exportava, 

por isso mesmo que o saldo das importações sobre as exportações cor-

respondia ao valor das mercadorias recebidas em pagamento dos juros 

e dividendos dos capitais ingleses investidos no exterior. incluindo a 

importação e deduzindo a exportação, o que stamp determinava eram 

os juros e dividendos dos capitais ingleses investidos no estrangeiro. 

no Brasil a situação é muito outra, país devedor que é, em vez de país 

credor como a inglaterra. o Brasil, ao contrário da inglaterra, exporta 

normalmente mais do que importa, a fim de poder pagar o que deve ao 

estrangeiro.

Para o Brasil, seria o caso de fazer o contrário do que fez sir Josiah stamp e 

que o Ministério do trabalho copiou; seria somar a exportação e deduzir a 

importação, o que importaria em somar o saldo (se líquido fosse) de nosso 

comércio exterior.

ora, se o Ministério do trabalho adotou, para o cálculo da renda nacional, o 

conceito do consumo, é evidente que teria de excluir do total da produção os va-

lores exportados, que não foram consumidos pelos habitantes do país. se esses 

valores que foram exportados já estavam incluídos no cálculo da produção, como 

acrescentá-los, novamente, somando a exportação, como quer o sr. Gudin?

Mas os desacertos contidos nesse trecho do relatório merecem mais alguns 

reparos.

Propondo acrescer ao cálculo da renda nacional brasileira o valor das exporta-

ções e diminuir o das importações, revela o autor dessa proposição a sua incompre-

ensão sobre o verdadeiro conceito de renda e movimento de capitais.

atribui ao sr. Josiah stamp a intenção de “determinar” pela soma das importa-

ções e dedução das exportações os juros e dividendos dos capitais ingleses investi-

dos no estrangeiro. e os juros reinvestidos? e o movimento de capitais?

Mas isso tem pouca importância se, conciliando o próprio conceito de renda 

que adotou (p. 25) – “dividendo a distribuir entre pessoas e classes de um país” – ao 

invés de excluir do valor desse dividendo o que é devido ao estrangeiro, o aumenta 

de fato por essa cifra! Para o Brasil seria o caso de [...] somar a exportação e deduzir 

a importação, o que importaria em somar o saldo (se líquido fosse) de nosso comér-

cio exterior: Mas desse saldo teriam de ser deduzidos os pagamentos de serviços e 

de juros e dividendos de capitais estrangeiros (sic!) (p. 28).

reduza o relator esta asserção a uma expressão algébrica e verificará que, sen-

do o valor da exportação igual ao da importação acrescido dos serviços e juros (não 

se cogitando do movimento de capitais), a tal operação se anularia traduzindo-se:

saldo Gudin = 0

nessas condições, não se fazendo a dedução, a renda nacional aparece artifi-

cialmente acrescida e estaremos face um paradoxo, pois que o aumento do serviço 

da dívida externa redundaria sempre no aumento da renda nacional!

Mas os juros aumentam a renda do devedor só no país das maravilhas... no 

mundo normal, aumentam apenas a renda do credor e diminuem a do devedor…

o sr. oswaldo da Costa Miranda pulverizou, com fino espírito, a infeliz arre-

metida do relator contra o serviço de estatística da Previdência e trabalho, mos-

trando, de forma evidente, que s. sª não compreendeu o verdadeiro conceito da 

renda nacional. o erro não está nem com o sr. Josiah stamp, nem tampouco com o 

serviço de estatística da Previdência e trabalho, mas é companheiro inseparável 

do apaixonado relator. 

Mas, à página 20, declara cautelosamente s. sª:

o fato de estarem seus cálculos, bem como sua noção de ‘renda nacional’ in-

teiramente fora da realidade (§ 1º, Parte i do Parecer), se bem que merecedor de 

reparos, não tem maior importância para o problema geral em apreço.
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transCrições MUtiladas

Para que a Comissão de Planejamento econômico possa aquilatar da boa-fé com 

que o relator apreciou o trabalho do Conselho nacional de Política industrial e 

Comercial, vou transcrever alguns trechos do seu relatório, reproduzindo o que 

consta do meu parecer, para mostrar, por comparação, as “inocentes” deturpações 

que este sofreu.

à página 11, diz s. sª:

tendo assim chegado à conclusão de que os processos que denomina de 

clássicos não podem suprir os meios para o ritmo acelerado de progresso 

econômico que tem em vista, conclui o relator que:

impõe-se, assim, a planificação da economia brasileira apelando para 

a ciência e a técnica modernas, a exemplo do que se fez na rússia e na 

turquia, bem como das planificações sugeridas para os estados Unidos e 

para a inglaterra.

ora, o trecho à p. 11 do meu parecer já foi transcrito neste trabalho à p. 6. atente-

-se para a parte final da transcrição: “haja vista o que se fez na rússia e na turquia, 

quanto ao seu desenvolvimento material; considerem-se as planificações levadas a 

efeito pelos estados Unidos, pela inglaterra e por outros países em luta, para orga-

nizar as suas produções, dentro de um programa de guerra total”.

além de generalizar a referência que fiz ao desenvolvimento material da rús-

sia, o relator me atribui aí a alegação de planejamentos executados nos estados 

Unidos e na inglaterra, semelhantes ao que propus para o Brasil; isso para ter o 

prazer de contestar que as planificações em estudos naqueles países não têm o 

mesmo sentido da prevista para o Brasil...

Mas suas transcrições incompletas e truncadas atingem revoltante desenvoltu-

ra na parte referente ao intervencionismo do estado, com o evidente propósito de 

emprestar fins subalternos ao planejamento por parte da classe industrial a que 

pertenço. Vejamos: à pág. 13, o meu parecer declara:

o grau de intervencionismo do estado deveria ser estudado com as várias en-

tidades de classe, para que, dentro do preceito constitucional, fosse utilizada, ao 

máximo, a iniciativa privada, e não se prejudicassem as atividades já em funciona-

mento no país, com a instalação de novas iniciativas concorrentes. Proporcionar-

-se-iam, ao mesmo tempo, os meios indispensáveis à renovação do aparelhamento 

já existente.

o relator transcreve esse trecho e o faz suprimindo a parte que diz: “Propor-

cionar-se-iam, ao mesmo tempo, os meios indispensáveis à renovação do apare-

lhamento já existente”, para poder afirmar que o que preconizo é a proteção às 

indústrias obsoletas, porventura existentes no país.

note-se que me referi a atividades já em funcionamento no país e não a indús-

trias, especificadamente, abrangendo portanto minha expressão qualquer ativida-

de produtora – agrícola, comercial ou industrial. no entanto, a expressão “estuda-

do com as várias entidades de classe” é constantemente alterada pelo relator para 

“acertado ou combinado” com as entidades de classe da indústria.

aliás, a intenção contida no parecer não se presta a nenhum desvirtuamento. 

de fato, nesse e em outros trechos, deixo esclarecido que, no projeto da planifica-

ção, deveremos sempre nos preocupar, ao máximo, com o incentivo à iniciativa 

privada. admitida, porém, a intervenção do estado para promover a criação de 

nossas atividades produtoras, importaria em castigar a própria iniciativa privada, 

caso se pudesse aceitar que o estado amparasse novos empreendimentos em seto-

res em que ela já se tivesse estabelecido de forma satisfatória. se a intervenção do 

estado é solicitada para estimular os empreendimentos particulares, como admiti-

-la auxiliando atividades concorrentes às já instaladas no país, na mesma natureza 

de trabalho?

Previ também a outorga de facilidades para a expansão e aperfeiçoamento nes-

ses setores de atividades existentes. e é natural que, exatamente para resguardar 

a iniciativa privada pioneira, fossem ouvidas as entidades de classe, não peculiar-

mente as da indústria, mas também as do comércio, da agricultura e outras, que 

seriam os órgãos naturais de colaboração com o poder público, na organização 

de um planejamento econômico que correspondesse às realidades e aos legítimos 

anseios do país.

esse trecho do meu parecer é, porém, desvirtuado pelo sr. Gudin em seu rela-

tório, a ponto de declarar a certa altura que, como presidente da Federação das 
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indústrias, tinha eu “a constante preocupação de garantir a proteção paternalís-

tica do estado aos ‘interesses existentes’, especialmente aos dos avais industriais, 

de cujo associado de classe é o conselheiro simonsen operoso presidente, não he-

sitando o ilustre relator em proclamar a necessidade de não se prejudicarem as 

atividades já em funcionamento no país, com a instalação de novas iniciativas con-

correntes” (p. 21).

Como explicar essa obsedante preocupação de s. sª?

a cooperação que recomendei para as representações de classe passa a ser 

transcrita, no trabalho do relator, como matéria a ser combinada entre o governo 

e as entidades de classe (p. 20), para concluir que eu estava agindo para “garantir 

a proteção paternalística do estado aos interesses existentes” quanto à indústria. 

Parte de premissas inexatas, para chegar a conclusões injustas!

Mas de tanto transcrever errado, acaba por acreditar em si próprio e, à pág. 53, 

volta a afirmar:

assim, o “grau de intervencionismo”, questão capital para o próprio re-

gime político do país, é tratado como uma questão a ser particularmente 

acertada entre governo e “entidade de classe” como se o Brasil já fosse 

um estado Corporativo, cujos destinos são decididos pelas “câmaras de 

produção”... a única condicional do projeto simonsen, nessa matéria de 

primordial importância para a nação, é a de que “não se prejudiquem 

as atividades já em funcionamento com a instalação de novas iniciativas 

concorrentes”. É realmente de uma desenvoltura de pasmar. (!!)

desenvoltura de pasmar revela o relator, truncando as transcrições e torcendo 

o pensamento do autor do parecer!

à página 122 e outras, reincide s. sª no mesmo leit motif (...) se a repetição é uma 

forma de eloquência e de persuasão, procura talvez aproveitar-se da conhecida 

advertência de Voltaire: “Calomniez, calomniez; il en restera toujours quelque chose...”.

o relator, que andou catando no extenso processo frases soltas, as quais modi-

ficou a seu bel-prazer, por que não transcreveu a proposta instituição da Junta de 

Planificação, prevista com composição harmônica, com feição nitidamente demo-

crática, em que estariam representadas todas as atividades do país, e que destrói, 

por completo, a sua alegação de “questão particularmente acertada entre o gover-

no e as entidades de classe”?

oUtras transCrições trUnCadas

ainda quanto ao intervencionismo do estado, alega s. sª, à p. 53: “escreve o con-

selheiro simonsen, na conclusão iii do seu projeto, que ‘não existindo possibilida-

de, com a simples iniciativa privada, de fazer crescer a renda nacional...’ (p. 14) (...) 

“na conclusão iV que ‘a insuficiência da iniciativa privada tem sido reconhecida 

pelo governo...’” (p. 14).

Quando está escrito nas minhas conclusões iii e iV que:

iii – devido à nossa falta de aparelhamento econômico e às condições em 

que se apresentam os nossos recursos naturais, a renda nacional está pra-

ticamente estacionária, não existindo possibilidade, com a simples inicia-

tiva privada, de fazê-la crescer, com rapidez, ao nível indispensável para 

assegurar um justo equilíbrio econômico e social.

iV – essa insuficiência, em vários setores da iniciativa privada, tem sido 

reconhecida pelo governo Federal que, direta ou indiretamente, como nos 

casos do aço, dos álcalis, do álcool anidro, do petróleo, da celulose, do 

alumínio e da produção de material bélico – tem promovido a fixação de 

importantes atividades no país.

É concebível maior “descuido”?

Partindo quase sempre de conceitos inexatos, critica a proposta da operação de 

crédito prevista de governo para governo (p. 54).

será possível conseguir, para uma planificação em que muitos dos cometimentos 

não darão lucros imediatos, empréstimos nas condições usuais, quando se pleiteiam 

100 bilhões de cruzeiros, em condições que se aproximariam do lend and lease?

aí, como sempre, procura o relator estabelecer confusão em matéria que abso-

lutamente não a comporta. Para se aquilatar da ausência de sinceridade de suas 

críticas basta ir respigando as numerosas extravagâncias contidas em seu trabalho.
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eXeMPlos inFeliZes

stalin, verbi gratia, passa a ser, para o sr. Gudin, grande autoridade como eco-

nomista:

stalin é quem tem razão; é preciso escolher um dos dois caminhos a tri-

lhar: ou o do capitalismo de estado com regime totalitário e supressão da 

propriedade privada dos meios de produção, ou o da democracia política 

e da economia liberal. Capitalismo de estado e democracia são expressões 

que se repelem (pp. 54-55).

Magister dixit! no entanto, é contristador verificar que o ilustre relator não dis-

crimina capitalismo de estado de socialismo de estado. isso não aconteceria se, 

ao invés de ir abeberar ensinamentos no prof. stalin, fosse haurir sabedoria em 

mestre lenin, o criador da neP. e conclui, vitoriosamente:

a verdade é que temos caminhado assustadoramente no Brasil para o 

Capitalismo de estado. o próprio projeto simonsen assinala (conclu-

são iV) a lista das indústrias tuteladas pelo estado: aço, álcalis, álcool 

anidro, petróleo, celulose, alumínio etc. Que celeuma não levantaria 

nos estados Unidos a ideia de uma encampação pelo estado da United 

states steel e das jazidas de minério do lago superior, ou na inglaterra 

a da nacionalização das indústrias do aço, do petróleo, dos álcalis etc! 

(p. 55).

Confunde o relator a ação supletiva do estado para a criação, no Brasil, de ati-

vidades ainda não existentes, ou existentes em grau insuficiente, com a encampa-

ção da United states steel pelo governo norte-americano Qui potest capere capiat. 

Mais adiante, à p. 55, refere s. sª:

Há também o grupo das indústrias militares. enquanto nos estados Uni-

dos e na inglaterra foram as indústrias civis que, na atual conflagração, 

passaram a suprir as necessidades de material de guerra, nós instalamos 

aqui indústrias militares, como a da dispendiosa Fábrica de Motores, para 

suprir necessidades civis em tempo de paz.

nesse, como em outros lances, mostra o sr. Gudin um acentuado desprezo pela 

geografia econômica!

os estados Unidos puderam transformar as fábricas de automóveis, geladeiras 

e centenas de indústrias pesadas em indústrias de guerra, mas ali mesmo o go-

verno construiu e arrendou, aos particulares, numerosas usinas para o fabrico de 

material bélico.

naturalmente, o relator, por analogia, imaginou que poderíamos transformar 

nossas indústrias têxteis ou de massas alimentícias em fábricas de material de 

guerra: à p. 56 diz o erudito professor:

Uma vez reduzido o capital da Companhia siderúrgica nacional a cifras 

compatíveis com sua produtividade, deveríamos tratar de vender ao pú-

blico as ações de propriedade do governo, permitindo ao capital estran-

geiro uma participação de 30 ou 40%. as empresas encampadas, mas cujos 

proprietários ainda não foram indenizados, devem, por acordo amigável, 

voltar a suas mãos ou a outras mais idôneas, se eles não o forem. as em-

presas penduradas no Banco do Brasil com garantia do governo devem, 

em prazo razoável, resgatar suas responsabilidades mediante emissões de 

debêntures ou ações vendidas ao público.

Com isso demonstra também ignorar a capacidade de absorção de nossos mer-

cados de valores. Mas se na City, de londres, ou na Wall street, em new York, é 

assim; se assim discorrem os professores de política monetária, por que também não 

será assim no Brasil? ou quer o relator colocar esses títulos naquelas bolsas estran-

geiras? à reconhecida insuficiência de nossos mercados de valores opõe uma lição 

sobre papel pintado. e conclui, à pág. 57: “Para não citar melhor, leia-se do próprio 

autor Princípios de economia monetária, págs. 242 a 262, ou ensaios, capítulo i”.

ainda bem que foi para não citar melhor; mas o fato é que as autocitações pros-

seguem como uma verdadeira obsessão. acredita o relator (pág. 58) que:
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Uma vez restabelecida entre nós a ordem constitucional em sua integri-

dade, teremos excelentes possibilidades de atrair capital estrangeiro, es-

pecialmente americano, para colaborar proveitosamente na expansão e 

progresso de nosso parque industrial. Mas qual será o capital estrangeiro 

que para aqui afluirá, ao ver que o governo realiza operações de crédito 

“de governo a governo” para suprir capital e assim assumir a tutela de 

indústrias nacionais, “evitando novas iniciativas concorrentes”?

Pondo de lado a sua falsa alegação sobre a projetada proteção às indústrias 

existentes, o argumento de s. sª prova, ainda, tese contrária. Uma vez que con-

sigamos grandes inversões de capital no Brasil, muitas delas para cometimentos 

reprodutivos a longo termo e que, nas circunstâncias especiais que indicamos, só 

podem ser obtidas por acordo de governo a governo, o capital privado estrangeiro 

sentir-se-á muito mais garantido em vir colaborar num meio em franco desenvol-

vimento, fomentado por aqueles capitais. não é verdade, como vimos, que, nas 

operações realizadas de governo para governo, se pretende evitar “novas inicia-

tivas concorrentes”, como já exaustivamente demonstramos. Muito ao contrário: 

ter-se-á o cuidado de impedir a criação de situações privilegiadas de determinadas 

indústrias amparadas pelo estado, prejudicando outras já levadas a efeito, ou co-

meçadas pela iniciativa particular. É a única interpretação que, de boa-fé, pode ser 

tirada de nossa proposição. não existem, pois, intuitos subalternos de defesa de 

“interesses concorrentes instalados ao abrigo do amplo e tutelar guarda-sol pater-

nalístico do estado”, preocupação atormentada do relator (pág. 21).

oUtros erros

na sua ânsia de exibir erudição, pratica o relator, a cada passo, erros incom-

preensíveis em um provecto professor da ciência das finanças. ao combater a afir-

mação de que o planejamento evita, muitas vezes, desperdício, declara: “e o fato 

de uma empresa desaparecer ou falir, não constitui necessariamente desperdício, 

porque seu acervo (que é o seu capital) é geralmente adquirido por outra”.

ora, a parte do rendimento nacional que não é empregada em bens de consumo 

constitui a poupança disponível para os investimentos. Quando uma empresa abre 

falência, ainda que seu capital inicial seja representado por edifícios ou máquinas, 

houve, de fato, uma destruição de poupanças, que se avalia por ocasião de sua 

liquidação. os adquirentes do acervo de uma fábrica falida empregam nessa tran-

sação as suas sobras que, de outra forma, poderiam ser utilizadas na construção 

de uma nova fábrica.

referindo-se à “mística do plano”, discorre o sr. Gudin sobre o regime mer-

cantilista do século XViii, assegurando (p. 31) que: “esse tipo de economia exigia 

evidentemente uma planificação detalhada (!) da vida econômica do país e uma 

ininterrupta vigilância do estado sobre as atividades individuais”.

esta afirmação, ligada a outras críticas, demonstra, à evidência, que s. sª ainda 

não compreendeu o fundamento e a técnica do planejamento. Planificação deta-

lhada da vida econômica nacional no século XViii!

no exame da política do Presidente roosevelt, pratica enganos deploráveis. 

Quando diz, por exemplo, à p. 38:

deixando de lado grandes economistas americanos, como taussig, Bernstein, 

Viner e tantos outros, o Presidente apelou para um grupo de “inovadores” que pas-

saram a constituir o chamado brain trust, Georges soule. stuart Chase, tugwell 

etc. Foi a experiência do new deal e especialmente da nira (national industrial 

recovery administration), espécie de sistema corporativista, com um “código” 

para cada indústria, de cujo emaranhado os próprios autores já não sabiam sair, 

quando a suprema Corte lhes veio em socorro, declarando a inconstitucionalidade 

da nira. seguiu-se o lamentável “bombardeamento” da Conferência Monetária 

de londres de 1933 e a desvalorização do dólar, sem nenhuma necessidade nem 

oportunidade. os preços são função da quantidade de meios de pagamento em 

circulação efetiva, muito mais do que da relação da unidade monetária com o ouro.

ora, a Conferência de londres foi realizada em 1933 e a nira foi declarada 

inconstitucional em maio de 1935! Como poderia aquela se ter seguido a este ato? 

longe, porém, iria eu se quisesse esmiuçar todas as “liberalidades” praticadas pelo 

provecto relator, em seu longo e infeliz arrazoado.

ainda o PlaneJaMento e a esCola liBeral

Combatendo a planificação e procurando fixar-lhes as origens, conclui o relator:
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a mística da planificação é, portanto uma derivada genética da experiência 

fracassada e abandonada do new deal americano, das ditaduras italiana 

e alemã, que levaram o mundo à catástrofe, e dos planos quinquenais da 

rússia, que nenhuma aplicação podem ter a outros países (pp. 44-45).

e num capítulo inteiro do seu livro procura exaltar o estado liberal, combatendo 

todo e qualquer planejamento, que declara ser incompatível com a democracia.

Hamlet diria: “There are more things in heaven and earth, Horacio, than are dreamt 

of in your philosophy”.

nesse e em outros tópicos do seu relatório, mostra a visão unilateral de quem 

se restringe exclusivamente ao estudo da economia e finanças, e, principalmente, 

ao do setor monetário, não acompanhando, em absoluto, os imensos avanços das 

ciências sociais e da geografia humana.

se a escola liberal fixou, pela análise de fatos sociais e econômicos, uma série de 

leis que predominavam no grande surto progressista verificado nas nações líderes 

no século passado, admite o relator a cristalização definitiva dessas leis.

se a evolução do mundo e as ocorrências deste século apresentam uma contínua 

sucessão de crises e uma série de fenômenos novos, conclui enfaticamente s. sª: 

“as crises se sucederam porque os países, ao invés de subordinarem a sua evolu-

ção aos ensinamentos das escolas clássicas de economia, deixaram, por erros de 

orientação e de governo, os fenômenos sociais e econômicos evoluírem em outro 

sentido”.

onde estão, sr. Gudin, os ensinamentos sobre as origens dos ciclos econômicos, 

tão bem condensadas por Haberler?

Para s. sª, o homo economicus da escola individualista é o que deve imperar nos 

processos econômicos e sociais de hoje. não compreendeu que, pela contínua re-

novação da humanidade, pela transformação profunda por que passaram os povos, 

com os crescimentos demográficos, com os processos da ciência e da técnica e sob 

a influência dos ambientes geográficos, quem agora quiser compreender a possibi-

lidade da existência de um desenvolvimento pacífico mundial, tem que substituir 

o egoísta homo economicus pelo moderno “homem social” que antepõe aos seus pró-

prios os interesses da coletividade.

o planejamento é um esforço constante para dirigir a energia humana, obje-

tivando uma finalidade racionalmente predeterminada. É uma técnica, um pro-

cesso, uma metodologia, e não um sistema de governo. Como tal, pode ser ado-

tado em toda e qualquer forma de governo. num regime democrático, tem que 

ser elaborado e executado pelo consentimento consciente das suas forças vivas, 

sob o controle direto dos órgãos representativos desse regime, da imprensa e da 

opinião pública.

acreditava-se no século XiX que a riqueza da comunidade era igual à soma total 

do bem-estar material dos indivíduos e que assim cada um, desejando melhorar a 

sua própria condição econômica, contribuía automaticamente para a riqueza da 

comunidade em geral. acreditava-se, ainda, que a atividade econômica era autor-

reguladora e que a iniciativa particular, no regime da concorrência dos interesses 

individuais, era controlada pelo jogo desses próprios interesses. desnecessário 

era, portanto, o controle governamental no regime dos negócios. Mas a devasta-

ção das riquezas naturais, a ausência de defesa em relação a múltiplos fenômenos 

meteorológicos, as sucessivas crises econômicas, a existência da miséria em meio 

à abundância, a crescente concentração de riquezas em mãos de um pequeno nú-

mero, a exploração do homem pelo homem, toda uma série de imensos problemas 

criados pelas grandes aglomerações urbanas, a profunda diferenciação na evo-

lução entre as nações ricas e as nações pobres, a impossibilidade de o sistema de 

preços refletir, num dado momento, as condições prováveis dos mercados futuros 

tornaram evidente a insuficiência do primitivo automatismo social e econômico, 

admitido pelos economistas clássicos. em consequência surgem, cada vez com 

maior frequência, os intervencionismos de estado, ansiando por corrigir nume-

rosas compressões, injustiças sociais e sofrimentos geradores de crises e guerras. 

Mas enquanto as empresas particulares gastam largas somas em pesquisas, em 

estudos de organização, procurando pressentir as necessidades das populações, 

planejando o seu desenvolvimento e a conquista de mercados, nega-se, por simples 

amor a pretensos dogmas e doutrinas, o direito ao estado de perquirir sobre os 

aspectos econômicos e sociais da vida comum, para habilitá-lo, num planejamento 

adequado, a orientar a sua evolução, dentro de um processo que aspire evitar, tan-

to quanto possível, a eclosão de atritos e de crises de toda ordem.
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Mas se entre os estados, por insuficiência de educação política de seus diri-

gentes, ainda se não pôde desenvolver a técnica de um planejamento metódico de 

sua expansão econômica, processou-se uma crescente série de intervencionismos, 

para corrigir, de alguma forma, os males aqui apontados.

Passaram a constituir esses intervencionismos verdadeiros planejamentos par-

ciais, mais restritos nos governos liberais, para atingir a forma de intervencionis-

mo total na rússia soviética e nos regimes totalitários.

o interVenCionisMo nos estados Unidos

às pp. 45 e 46 do seu relatório refere-se ligeiramente o sr. Gudin ao enorme 

esforço de adaptação que se planeja desenvolver nos estados Unidos da economia 

de guerra para a da paz, como um simples “estudo do problema da readaptação às 

atividades normais da vida civil”: e dá a entender que ali se combate por toda a 

parte o intervencionismo do estado. no entanto, dia a dia, menos se admite a polí-

tica do livre jogo das forças econômicas e mais se enfraquece o otimismo superfi-

cial, herdado do progresso alcançado na era vitoriana. alargam-se, cada vez mais, 

os planejamentos parciais, regionais e nacionais, abrangendo correções de ordem 

física, econômica ou social. as tarifas protecionistas adotadas por mais de 120 anos 

nos estados Unidos nada mais foram do que um instrumento de planejamento, 

almejando a larga intensificação da sua grandeza, transformando-o, durante o sé-

culo XiX, de país agrícola em potência industrial. a regulamentação dos monopó-

lios teve em mira encorajar e manter a concorrência entre as pequenas empresas, 

no interesse dos consumidores. a legislação trabalhista é uma intervenção para 

proporcionar uma melhor segurança na vida dos assalariados. a fiscalização dos 

gêneros alimentícios e dos medicamentos foi uma forma de intervenção, objeti-

vando a proteção do consumidor. a defesa dos recursos naturais é planejada para 

garantir a sua conservação, a sua continuidade e o seu uso inteligente e eficiente. 

toda uma sucessão de serviços públicos foi criada em setores onde a ausência de 

probabilidades de lucros não despertava a iniciativa particular.

a crise de 1929 levou os estados Unidos a uma série de intervenções parciais, 

conhecidas sob o nome de new deal, que permitiram àquela poderosa nação ate-

nuar o grande mal-estar econômico ali reinante e resolver problemas sociais da 

maior relevância. a guerra obrigou os americanos a adotarem uma larga política 

de planejamento, cujos assombrosos resultados ainda estão sob nossas vistas. em 

todas essas experiências, ficou evidenciado que o planejamento representa o trato 

de assuntos econômicos, sob um ponto de vista pragmático.

não obstante as asserções de sonhadores, como o sr. eugênio Gudin e outros, é 

notável o que já se tem feito nos estados Unidos em matéria de planejamento eco-

nômico. ali, há quase um século, vem intervindo o governo no uso da terra e dos re-

cursos naturais. atente-se para a política de distribuição de terras aos colonizado-

res: à instituição, em 1862, do Homestead act; à campanha iniciada por theodore 

roosevelt para a conservação das terras não cultivadas; todas as medidas visando 

amparar a agricultura nacional, que nada mais representam do que intervenções 

governamentais, planejando a economia de vários setores sociais e regionais.

Para fazer face à crise da agricultura, o agricultural adjustment act inaugurou 

um programa de proteção às colheitas, baseado em ajustes com colonos e fazen-

deiros, obrigando-os à limitação da produção. Foi instituído o regime de quotas 

para várias culturas. declarado inconstitucional o aaa, foram restabelecidos pelo 

Congresso os principais serviços anteriormente criados, por terem sido julgados 

de grande alcance, não só para a agricultura como para a comunidade.

Mas um exemplo característico de planejamento econômico e social promovido 

pelo governo americano é representado pelo tennessee Valley authority, a que o 

relator não faz a menor referência, e no qual foram beneficiados dois milhões de 

americanos e 40 mil milhas quadradas de terra. Por esse plano, foi reconstruída a 

economia do vale do rio tennessee por meio de açudagens, estações geradoras de 

força, controle das enchentes e outras medidas que proporcionaram um reflores-

cimento extraordinário a uma zona inteiramente empobrecida.

Citemos, também, a propósito, a Farm security administration, que promove a 

mudança dos agricultores em terras deficitárias para zonas melhores; o Civilian Con-

servation Corps (que teve suas atividades encerradas durante a guerra), trabalhando 

na conservação e embelezamento de fazendas, florestas públicas e privadas, afora 

muitas outras organizações governamentais que influem na vida agrícola america-

na. em relação à legislação trabalhista, foram promulgadas muitas leis que tradu-

zem o intervencionismo do estado, pois substituem o livre jogo das forças econômi-
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cas pelo poder consciente do governo, com o objetivo de alcançar uma determinada 

finalidade: a melhoria das condições de vida dos trabalhadores norte-americanos.

o governo norte-americano interveio desde 1887 no campo industrial, criando 

a interstate Commercial Commission, para fiscalizar a política ferroviária. Mais 

tarde, a Federal Power Commission e a Federal Communication Commission pas-

saram a controlar os serviços de transporte sobre água, os oleodutos, as empresas 

de eletricidade, telégrafo, telefone e rádio. e, no entanto, o sr. Gudin, à p. 47, diz 

que ali ainda se cogita da criação de um “órgão semelhante ao nosso Conselho de 

Águas e energia elétrica”.

o Public Utility Holding Company act legisla sobre as holding, cujo registro é 

obrigatório na security and exchange Commission, que exerce o controle sobre 

organizações financeiras. a lei sherman representa a intervenção do estado em 

relação aos trustes e monopólios. e a Federal trade Commission foi criada para 

tornar efetiva essa ação.

em 1933, a nira representou a intervenção máxima nas indústrias, com o intui-

to de proporcionar trabalho aos desempregados, incrementar o poder aquisitivo 

das massas, estabelecer as relações industriais e abolir a concorrência desleal, me-

diante atos de planejamento industrial. abolida a nira, pouco tempo depois foi a 

indústria americana mobilizada, dentro de um planejamento de guerra.

Mas onde mais intensamente se faz sentir a intervenção do governo america-

no no campo econômico é nos setores bancários e de crédito. o Federal reser-

ve system compreende um sistema bancário integral, dispondo sobre a moeda e 

expansão de crédito, tudo a bem do interesse público. em 1930, foi instituída a 

reconstruction Finance Corporation para combater a crise surgida no ano ante-

rior. esse órgão proporcionou crédito às municipalidades, aos bancos, às empresas 

industriais que, por vários motivos, não o conseguiam pelos meios regulares. o 

governo passou a ser credor de bancos, estradas de ferro, companhias de seguros, 

companhias manufatureiras etc.

e a rFC tornou-se, em pouco tempo, uma entidade de supercrédito, que, durante 

a guerra, teve um colossal desenvolvimento.

Criou ainda o governo organismos especiais de crédito para desenvolver a cons-

trução de habitações, e, outros para incrementar serviços de urbanismo.

Hoje, centenas de entidades norte-americanas, muitas privadas, outras de cará-

ter oficial, estudam inúmeros planejamentos econômico-sociais, para serem even-

tualmente adotados no período do pós-guerra.

É natural que os estados Unidos da américa, tendo duplicado durante a guerra a 

sua renda nacional e tendo alcançado uma potencialidade econômica e financeira 

sem precedentes na história, não tenham necessidade de planejar com os mesmos 

objetivos e amplitude que se impõem a um país empobrecido como o Brasil. ali, o 

planejamento procurará abranger apenas os setores em que a iniciativa privada se 

mostre incapaz de solucionar os problemas com que a nação se vai defrontar no 

após guerra.

almejando o full employment, isto é, o emprego total dos seus recursos humanos 

e materiais, dentro de um programa de eficiência e de conservação de sua renda 

nacional e de uma melhor distribuição de seus rendimentos, apelam os americanos 

para o intervencionismo do estado apenas à medida que se faz necessária àquele 

país, mas que já se apresenta em escala considerável.

o caso do Brasil é profundamente diverso. somos um país pobre, de baixíssima 

renda nacional e não dispomos nem dos recursos, nem do progresso da pátria de 

roosevelt. o planejamento econômico deve ter por finalidade, entre nós, alcançar, 

no menor prazo possível, uma renda nacional suficiente, o que significa promover 

uma verdadeira revolução econômica, tal a inferioridade de condições em que ain-

da nos encontramos, face às nações ricas e civilizadas do mundo.

o neW deal aMeriCano

o sr. Gudin alista-se entre os que negam a outrance os resultados do new deal. 

o new deal não constituía um planejamento econômico propriamente no sentido 

da ampla planificação que o Conselho nacional de Política industrial e Comercial 

propôs para o Brasil, ou seja, um esforço estatal para modificar, profundamente, a 

estrutura de nossa produção.

o new deal visou, principalmente, combater a depressão de 1929, coordenando 

as produções industrial e agrícola, eliminando a competição excessiva que prejudi-

cava os próprios produtores, promovendo a construção de obras públicas, agindo 

sobre a moeda, o crédito e a balança do comércio, facilitando, enfim, um retorno à 
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prosperidade, pelo combate ao desemprego, pelo aumento e melhor repartição da 

renda nacional e consequente elevação do nível de vida das classes menos favoreci-

das. no campo monetário, além de outras medidas, desvalorizou o dólar. essa des-

valorização, não obstante as alegações do relator (p. 38), influiu para aumentar o 

meio circulante, estimular a exportação, proteger o mercado interno, elevar o preço 

de importantes produtos e diminuir o desemprego, em uma conjuntura realmente 

difícil. apesar de ser relativamente pequeno, àquela época, o comércio exterior dos 

estados Unidos em relação às suas atividades comerciais, é preciso compreender 

que, no regime da produção em larga escala, uma pequena percentagem de seu 

total pode ter decisiva influência sobre o seu custo, e, em consequência, sobre o 

mercado interno e sobre o desemprego.

instituiu-se, ainda, no setor monetário, a política do amparo à produção e várias 

medidas visando restabelecer a confiança nos bancos de depósitos. no setor agrí-

cola, já mencionamos aqui várias das providências adotadas.

a parte mais criticada do new deal foi a política industrial simbolizada na 

nira. era, de fato, uma lei orgânica de cartéis com o fito de manter ou elevar os 

preços, e, na base desses preços, os salários; visava ainda limitar as horas de tra-

balho e manter o emprego. Por condenáveis que sejam normalmente os cartéis in-

dustriais, eles têm uma função útil nas depressões, amparando a queda de preços, 

tal como os sindicatos operários agem na manutenção do nível de salários. esse 

reconhecimento, que contraria a orientação clássica, foi amplamente provado por 

Keynes, na sua “teoria geral do emprego, juros e moeda” e por Hicks no seu “Value 

and capital”. os cartéis da nira, além das suas finalidades sociais, constituem 

mais uma importante arma anticíclica.

do balanço geral das medidas adotadas pelo new deal, apesar dos inevitáveis 

erros verificados, resultou um ativo bem maior que o passivo. evitou-se o colapso 

completo do sistema bancário; entre 1933 e 1937, a receita bruta dos agricultores au-

mentou de 5,1 bilhões para 8,6 bilhões; no mesmo período, o emprego nas fábricas 

melhorou 40% e a renda nacional líquida cresceu de 39,5 milhões, em 1933, para 67 

milhões, em 1937. os elementos reunidos e as lições obtidas com sua experiência 

facilitaram, ainda, a grande mobilização industrial e agrícola para a guerra.

s. sª, para concluir pelo fracasso do new deal cita, à p. 49, estatísticas oficiais 

americanas que demonstram ter sido a recuperação econômica, entre 1933 e 1938, 

mais rápida em alguns outros países do que nos estados Unidos.

Já mencionamos que a finalidade do new deal não era unicamente esse rendi-

mento econômico, mas tinha, ainda, um grande objetivo social. não pode, portan-

to, ser julgado por essas simples estatísticas de ordem econômica. as estatísticas, 

aliás, se prestam às mais diferentes interpretações, quando explicadas com pou-

ca sinceridade. na suécia, por exemplo, observou-se há alguns anos uma estreita 

correlação entre o número de cegonhas que anualmente entravam no país e o de 

nascimentos ali registrados. Que belo elemento não ofereceu esse fato às cartilhas 

infantis.

o retardamento da recuperação norte-americana poderá ser explicado pela 

maior profundidade da sua crise. além disso, dos outros países citados na esta-

tística como tendo se reerguido economicamente em menos tempo que os estados 

Unidos, três fizeram uma política muito semelhante, de franco intervencionismo 

estatal: a inglaterra, pela desvalorização da moeda, pela execução de obras públi-

cas, pelo combate à deflação, pela organização de cartéis, pelo regime de quotas; a 

suécia, pela desvalorização da moeda, pelo combate à deflação, pelas obras públi-

cas etc.; e a alemanha, por uma série de métodos por demais conhecidos.

essa política intervencionista deu melhores resultados em outros países, o que 

comprova, expressivamente, que não era errada em si, tendo apenas encontrado, 

nos estados Unidos, maiores obstáculos ao seu desenvolvimento.

não é verdade, como afirma o relator, que roosevelt, “diante do fracasso do 

new deal, tenha voltado aos princípios da economia liberal em sua plenitude” (p. 

41). a mensagem ao Congresso, em abril de 1938, a que faz referência, não pode ser 

considerada isoladamente. dois meses antes dessa mensagem, a política agrária 

do new deal, nitidamente intervencionista, havia sido confirmada pelo aaa, em 

16 de fevereiro de 1938.

É de notar que o new deal nunca se propôs a ser uma política econômica de 

caráter permanente, e é razoável, portanto, que, passada a rudeza da crise, fosse 

o seu programa, em grande parte, abandonado. não visou o new deal pôr um fim 

a vários preceitos da economia liberal, mas apenas introduzir medidas corretivas, 

de caráter transitório. Passado o período de emergência, perderam várias dessas 
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medidas a sua razão de ser: uma boa parte, porém, principalmente a que se refere 

à política agrária e à legislação trabalhista, perdura até hoje.

ao depoimento do sr. Gudin sobre um suposto fracasso do new deal, oponho a 

opinião de eric Johnston, o mais aguerrido anti-intervencionista do mundo norte-

-americano.

Comer an ardent but honest opponent of the New Deal and demand a point-

-blank decision on whether the New Deal should be scuttled. It will soon appear 

that he will wish to save any number of principles, laws, agencies, and even in-

dividual officials from the general demolition. In a mellow moment he may even 

concede that certain actions and policies which he condemned at white heat when 

first proposed by some Washington braintruster have turned out better than 

he feared (pag. 73). By this time there are few socially ininded american 

leaders who deny that many of the reforms initiated by the new deal had 

been long overdue (pag. 74). despite excesses in their practices, i approve 

the principle of certain phases of new deal policy (pag. 84).

nenhuma referência faz o relator ao extraordinário planejamento adotado pe-

los estados Unidos e pela inglaterra durante a guerra, e que produziu tão assom-

brosos resultados. em compensação refere-se a um suposto planejamento econô-

mico executado em Portugal (...) (p. 42).

neste momento, tanto os estados Unidos como a inglaterra continuam plane-

jando, em largos setores nacionais e internacionais.

Finalmente, devemos registrar uma das últimas e das mais impressionantes 

declarações do saudoso Presidente roosevelt, quando resumiu as conversações 

mantidas na Conferência de ialta, em 1º de março de 1945:

sei que o planejamento mundial não é encarado com satisfação em al-

gumas seções da opinião pública americana. no entanto, nos nossos ne-

gócios internos, trágicos erros foram cometidos, pela simples falta de 

planejamento, enquanto, de outro lado, grandes melhoramentos foram 

introduzidos na vida humana e grandes benefícios surgiram para a hu-

manidade, em resultado de um planejamento inteligente e adequado, 

como sejam a restauração das regiões desertas, o desenvolvimento de va-

les fluviais inteiros e a construção de habitações adequadas.

negará o sr. Gudin que roosevelt tenha sido um dos maiores campeões mun-

diais da democracia?

PlaneJaMento e deMoCraCia

É possível que, num planejamento total, sofra restrições, sob certos aspectos, a 

liberdade individual. Mas no estado moderno, mesmo sem esse sistema, existem 

numerosas restrições à liberdade. nunca porém, dentro desse planejamento nos 

regimes democráticos, poder-se-á admitir o cerceamento das liberdades essenciais. 

a experiência vem demonstrando que os direitos políticos de um cidadão livre não são 

usufruídos em sua plenitude se ele não puder ter uma relativa segurança de ordem 

econômica. e todo o planejamento econômico, em ambiente democrático, deve ser 

orientado no sentido de ser alcançado um máximo de segurança econômica para 

o indivíduo, em consonância com o máximo de respeito às liberdades essenciais.

o planejamento econômico executado na rússia realça que é tecnicamente pos-

sível assegurar-se a uma nação, pela utilização de todos os recursos da ciência mo-

derna, a obtenção, dentro de certo prazo, de um predeterminado grau de progresso 

material. não dispondo a rússia, pelo regime político que adotou, de facilidades de 

importação de técnicos e de capitais, foi levada a lançar mão do trabalho forçado 

do seu povo. em relação ao Brasil, o caso é bem diferente. Podemos importar técni-

cos e podemos, em largas operações financeiras negociadas de governo a governo, 

encontrar os meios suficientes para o custeio de uma grande planificação econô-

mica. a conjuntura internacional nos favorece um acordo com os estados Unidos 

da américa, conforme tive ocasião de expor em uma das sessões do Conselho na-

cional de Política industrial e Comercial.

na execução do seu grande planejamento contra o desemprego têm os estados 

Unidos necessidade de incrementar as suas exportações, financiando-as, caso ne-

cessário. tem, portanto, esse país amigo não só interesse comercial em facilitar o 

nosso reaparelhamento econômico, como ainda um alto interesse político de cará-
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ter internacional, em relação ao nosso progresso, que o estudo da estratégia mun-

dial evidencia de forma insofismável.

num de seus lamentáveis intuitos de confusionismo, não quis o relator enxer-

gar no exemplo russo o aspecto a que me referi, perfeitamente esclarecido em meus 

trabalhos e confirmado neste trecho de discurso que pronunciei, em novembro de 

1943, na inauguração do Primeiro Congresso Brasileiro de economia:

a guerra veio também galvanizar diferentes nações, e não são poucas as 

que, ao seu influxo, reorganizaram a sua economia e incrementaram de-

finitivamente a renda nacional. outros povos existem que, para aumentá-

-la, sujeitaram-se aos maiores sacrifícios, adotando regimes de trabalho 

forçado, a anulação de liberdades fundamentais e o expurgo de consi-

deráveis massas humanas que poderiam entravar o desenvolvimento da 

planificação que projetaram para multiplicar o seu rendimento. evidente-

mente, não desejamos progredir por tal preço.

não fosse o temor de me tornar fastidioso e poderia estender-me aqui em consi-

derações sobre os planejamentos em estudo na Índia, na China, austrália, rússia, 

Grã-Bretanha, México, turquia, Chile e em numerosos outros países que não que-

rem ficar, por assim dizer, cozinhando a solução de seus problemas em “banho-

-maria” por amor a dogmas e doutrinas formuladas por filósofos e economistas, 

mas que preferem patrioticamente resolver, com urgência e de um modo objetivo, 

as dificuldades nacionais. não obstante a propaganda política do Partido Conser-

vador, já é ponderável, na esfera econômica, o intervencionismo de estado na in-

glaterra. Vários setores de suas atividades estão praticamente sob o regime da 

economia dirigida.

as PolÍtiCas eConôMiCas do FUtUro

Fazendo um apanhado das tendências observadas em vários países do mundo 

em relação ao trato dos problemas econômico-sociais, lorwin, no seu último livro, 

‘time for Planning’, é de opinião que seus governos tendem a se organizar, sob o 

aspecto econômico-social, em quatro tipos característicos:

a) o estado será o proprietário e o administrador de todos os recursos na-

turais e econômicos e agirá na base de um plano nacional total. será esse 

o padrão do estado socialista ou do estado capitalista que existe hoje na 

União soviética e que reponta em alguns outros países da europa;

b) o governo assumirá o papel de guia, auxiliando o desenvolvimento de 

programas industriais e sociais. Para esse fim, utilizar-se-á de seus po-

deres através do regime fiscal e monetário, regulando ainda, a política 

industrial em relação à sua orientação, seu modo de operar, preços e le-

gislação trabalhista. É esse o padrão da economia dirigida que se está 

alastrando na Grã-Bretanha e em outras regiões do império Britânico;

c) um terceiro tipo será o da iniciativa privada compensada pela ação go-

vernamental, que se esboça no caso norte-americano. o governo tornar-

-se-á, cada vez mais, o árbitro entre os diferentes grupos e corrigirá as 

falhas e defeitos verificados na economia nacional, resultantes do desper-

dício em concorrências desleais e práticas monopolistas;

d) o quarto tipo será o de uma organização econômico-social mista, em 

que se conciliam alguns aspectos do capitalismo e do socialismo de esta-

do, do cooperativismo e da iniciativa privada compensada, tipo esse que 

se desenvolverá, provavelmente, na Índia, na China e em alguns países da 

américa latina.

em todos os casos, porém, os governos terão que harmonizar os elementos es-

senciais da democracia com uma certa liberdade de ação e deverão criar, em bases 

científicas, novas técnicas de administração pública.

o Valor das doUtrinas

na defesa da economia liberal, na análise dos acontecimentos, o relator não 

obedece a qualquer critério científico:

se a evolução dos fatos econômico-sociais das últimas décadas põe a nu desa-

justamentos e crises de toda ordem, o erro está (...) em que essa evolução não foi 

disciplinada dentro dos postulados da escola liberal!

observasse melhor o mundo e verificaria que, constantemente
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surgem, nas elites intelectuais estrangeiras, doutrinadores e comentado-

res de toda ordem, que procuram explicar esses fenômenos, apontando-

-lhes as causas e prescrevendo-lhes os remédios. Muitos são os filósofos da 

hora que passa: em geral, porém, quase todos trazem nas suas doutrinas 

a marca indelével do ambiente em que formaram as suas mentalidades.

a história também significativamente nos mostra, na Grécia, em roma 

e em outros centros da civilização, o aparecimento de uma longa série 

de pregadores, ansiosos pela criação de um mundo melhor e pela sobre-

vivência do predomínio das grandes cidades que lhes serviram de berço 

(...)

não puderam, todas essas doutrinas, muitas delas boas para uma deter-

minada época e para um determinado país, evitar que a hegemonia mate-

rial do mundo flutuasse continuamente, deslocando-se de uma para outra 

região.

a única grande doutrina, que herdamos desse mundo antigo, conveniente 

a todos os tempos e a todos os lugares, sublime para todos os povos que a 

praticam, eterna pela divindade de seus postulados, é a de Jesus Cristo, e 

esta não se atém às conquistas de ordem material. (discurso inaugural do 

Primeiro Congresso Brasileiro da indústria, 8/12/1944.) 

negará o relator que o regime liberal tenha facilitado a eclosão dos monopólios, 

a proletarização crescente das massas, a concentração da riqueza nas mãos de um 

pequeno número, o imperialismo dos grandes centros financeiros e industriais 

que, controlando os mercados de matérias-primas, produzem os instrumentos de 

força política e econômica? Como evitar os monopólios se os pequenos produtores 

não podem ter a necessária influência nos mercados nem as informações que so-

bre estes possuem as grandes organizações?

os estados Unidos, após haverem consolidado a sua indústria, com 120 anos 

de protecionismo a outrance, com reiteradas ascensões no valor de suas tarifas, 

desfraldam, hoje, a bandeira do liberalismo.

se copiassem essa nova política, como poderiam os países pobres, devedores e 

ainda não industrializados, evitar uma cristalização de sua inferioridade?

as medidas de policiamento, as simples “regras de jogo” serão suficientes para 

assegurar a todos os indivíduos e a todas as nações as mesmas oportunidades para 

alcançarem um razoável padrão de vida?

o relator, condenando o protecionismo, esquece-se de que o livre cambismo só 

existiu, até hoje, para os povos de riqueza já consolidada. a sua teoria de protecio-

nismo limitado e temporário não se pode generalizar, pois que há, além de outros, 

muitos casos em que, em benefício da segurança nacional, é plenamente justifi-

cável um protecionismo permanente. Já adam smith escrevia, em fins do século 

XViii: “a segurança vale mais do que a riqueza”.

a inglaterra, que foi campeã do liberalismo no comércio internacional, só o 

adotou depois de ter sua indústria montada e em condições de absoluta superiori-

dade, precisando, além disso, viver dos seus navios e dos seus entrepostos comer-

ciais. nenhum país ergueu um sistema industrial sem proteção.

a defesa que o relator faz do livre câmbio baseia-se em condições ideais, ine-

xistentes no mundo atual, e, mui particularmente, no Brasil. assim é que seria 

preciso um mecanismo de comércio internacional que permitisse a permanente 

redistribuição dos recursos, inclusive mão de obra, técnica e capital, e que, por 

outro lado, assegurasse, aos produtores de matérias-primas, garantias de esta-

bilidade e de paridade na remuneração, e, pois, no padrão de vida. os dois fatos 

são irrealizáveis.

os interesses nacionalistas, raciais e culturais impedem a execução do primei-

ro. Quanto à segunda aspiração, é uma utopia pensar que os mercados de maté-

rias-primas deixem de ser controlados pelos grandes países industrializados, que 

regulam a sua aplicação, podendo substituí-la com grande facilidade, tendo capa-

cidade financeira para estocá-la, e, finalmente, tendo nas mãos a força política, 

militar e a técnica de fabricantes de grandes máquinas etc.

no caso particular do Brasil, na hipótese da implantação do livre câmbio, os 

preços de artigos de consumo baixaram, de início. Mas como não teríamos capaci-

dade para exportar em concorrência com as colônias e outros países mais férteis e 

de terras mais acessíveis em quantidade suficiente para pagar nossas importações, 

a queda violenta das taxas cambiais encareceria, na mesma proporção, os artigos 

importados. o destino do Brasil seria o de uma China anteguerra, embora alguns 
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privilegiados passassem uma vida farta à custa de lavradores e de trabalhadores 

de café, de algodão e de alguns minérios.

regressaríamos ao estatuto de “fazenda ultramarina”, com um baixíssimo pa-

drão de vida, desprestigiados no concerto internacional das nações.

o deseMPreGo

os grandes países que ainda se orientam pelos postulados fundamentais do 

chamado liberalismo aumentam, dia a dia, a série de fatores de correção, de medi-

das de polícia e de intervencionismo de estado. o maior flagelo que ultimamente 

os aflige vem sendo o desemprego. as suas causas e os meios de corrigi-las desa-

fiam o estudo de provectos economistas, que estão se especializando na apreciação 

dos ciclos econômicos e nos fenômenos das depressões. Como uma das causas das 

perturbações na evolução econômica tem sido apontado o desequilíbrio entre a 

produção destinada ao consumo e a dos bens instrumentais.

eureka! o sr. Gudin trata logo de transplantar o caso para o Brasil, enxergando 

nesse suposto desequilíbrio uma das grandes causas da permanente crise econô-

mica! e quem não cita Keynes e procura transpor para nossa economia as lições de 

outros autores que se têm especializado no assunto é mero amador em economia!

desconhece s. sª o estado quase colonial da nossa economia, a nossa posição 

demográfica, a insuficiência de “empregadores” para o aumento e a diversificação 

de nossa produção e quer “copiar” para o nosso país as “regras de jogo” sugeridas 

para nações supercapitalizadas, em que se procuram evitar as depressões econô-

micas e harmonizar os vários fatores já existentes, para se conseguir, de fato, uma 

melhor e mais estável distribuição da renda nacional.

aliás, são muito frequentes os erros que se cometem com essa preocupação de 

importar ideias e organizações inadequadas ao nosso ambiente. Frequentes e anti-

gos. referem-se cronistas ser comum, na era das descobertas, viajarem nas frotas 

emissários de comerciantes de lisboa ansiosos por encontrar negócios vantajosos 

nas novas terras que se fossem descobrindo (...) Parece que, com Pedro Álvares 

Cabral, veio um desses precursores do “liberalismo”. e do seu primeiro relato for-

neceram-me cópia do seguinte trecho, cuja transcrição vem a pelo:

o de que mor surpresa houvemos em aquela terra a que o Capitão pôs 

nome de Vera Cruz, foi ver que andavam nus, sem cobertura alguma, os 

homens da terra, mancebos de bons corpos, aos quais não fazia vergo-

nha mostrar suas vergonhas, antes nisso tinham tanta inocência como 

em mostrar o rosto. lançamos-lhes de bordo alguma roupa, e pelos modos 

não houveram horror, ou medo delas. Pelo que me pareceu que se lho ave-

zarem, se vestirão como nós; e que mui bom negócio de comércio havia de 

fazer o que em esta terra de Vera Cruz fosse, ou a ela trouxesse, alfaiate...

não me foi dado verificar a autenticidade do documento, nem se o alvitre tenha 

sido aproveitado. Posso, porém, assegurar que nenhuma referência encontrei so-

bre o assunto nos autores preferidos pelo relator...

PreoCUPação MonetÁria

as diretrizes da política econômica e financeira que o relator oferece ao país de-

monstram a subordinação de suas críticas às rígidas regras de alguns economistas.

analisando o problema monetário, alarma-se, com razão, com os números indi-

cadores de nossa inflação. a emissão de meios de pagamento quase quadruplicou 

em dez anos. admite que a renda nacional, durante esse período, “segundo indica-

ções aproximativas do volume físico da produção, foi muito moderada”. Já agora 

adota uma conclusão semelhante a minha e um índice para a renda nacional em 

função da produção...

Continua na apreciação dos conhecidos malefícios derivados da inflação reco-

nhecendo, à p. 69, que “a família típica, diante da violenta alta de preços, reduz 

todas as suas despesas, inclusive as de alimentação, vestuário etc.”, afirmação essa 

análoga à que fiz na exposição ao Conselho nacional de Política industrial e Co-

mercial e que mereceu estranheza por parte do mesmo relator (pág. 19).

apresenta, finalmente, uma série de indicações para estancar a inflação, mui-

tas delas já mencionadas no Primeiro Congresso Brasileiro de economia e outras 

formuladas por mim próprio em discussões com o sr. Gudin. aliás, é notável a in-

fluência que, sobre seus últimos escritos, exerceu o Primeiro Congresso Brasileiro 

de economia.



290

ROBERTO SIMONSEN PRELÚDIO À INDÚSTRIA

291

ROBERTO SIMONSEN PRELÚDIO À INDÚSTRIA

Passando a discorrer sobre o equilíbrio econômico, contesta que se venha aten-

do a princípios das escolas clássicas, mas, sim, segundo o que se pode chamar de 

mais moderno em matéria de economia, ensinamentos inspirados pelos trabalhos 

de Keynes, de robertson, de alvin Hansen, de Haberler e outros. É nos estudos dos 

ciclos de prosperidade e depressão expostos por esses autores, visando principal-

mente esclarecer o problema do desequilíbrio, que se inspira o autor do relató-

rio, “estudos árduos que acabaram de vez com a possibilidade do amadorismo em 

matéria de estudos econômicos”. não compreendeu o relator que esses princípios 

estudados quanto aos países supercapitalizados, dotados de avançado aparelha-

mento econômico em relação ao emprego total e ao desequilíbrio entre os fatores 

de produção, não são os que mais interessam aos países novos, de estrutura econô-

mica fraca, de economia semicolonial, com produção não diversificada, que, com 

a ausência de instituições e aparelhamentos econômicos e financeiros e a baixa da 

densidade demográfica, vivem em estado de crise permanente, que ainda mais se 

agrava com as repercussões das depressões cíclicas dos países supercapitalizados.

ainda o PlaneJaMento

sob o título “o sentido de nosso planejamento”, declara o sr. Gudin:

na esfera das atividades privadas a função do estado liberal é, como dizem 

os ingleses, “a de estabelecer as regras do jogo, mas não a de jogar” (p. 61).

aceita como “plano” “a velha função do estado de fomentar a expansão 

econômica do país, sem invasão do campo de atividades que nas democra-

cias competem a iniciativa privada” (p. 61).

além de medidas de ordem geral, que aponta na parte nona do seu trabalho, ad-

mite que o estado possa impulsionar a iniciativa privada “concedendo-lhe favores 

proporcionais a importância econômica do empreendimento”, favores esses que, 

segundo s. sª podem ir de simples redução ou isenção de impostos até a garantia 

de juros ou a subvenção.

Concorda com o inquérito, não para “formular um plano em que se determine 

o número de fábricas e, muito menos, as quantidades a produzir e os preços a co-

brar”, mas, sim, com a finalidade de dar “o balanço quantitativo e qualitativo da 

capacidade, da produtividade, da eficiência e das possibilidades econômicas do 

país; “análise e indicação das providências, meios e métodos para a correção das 

deficiências verificadas, com o estudo comparativo dos preços de produção no país 

e no estrangeiro, tendo em vista a melhoria do padrão de vida do povo brasileiro 

como principal objetivo a colimar; “– sugestão das medidas de incentivo e ampa-

ro que o estado pode oferecer à expansão e à produtividade do aparelhamento 

econômico das empresas existentes ou das que se fundarem, em cada um dos 

setores da atividade econômica”.

refere-se à utilização de grupos especializados, com a colaboração de técnicos es-

trangeiros, para a realização desse inquérito. reconhece que todos os trabalhos da co-

missão e das subcomissões técnicas já criadas pela Comissão de Planejamento, assim 

como das comissões de inquérito que forem nomeadas, sejam considerados à luz de 

uma mesma orientação econômica geral. sem o que, acrescenta, “o conjunto desses 

trabalhos se ressentirá da falta de coordenação e de unidade”: declara, finalmente:

o sucesso ou insucesso na execução dos planos parciais, em qualquer dos 

setores, dependerá, aliás, menos da perfeição com que eles forem formu-

lados, do que da “ambiência indispensável ao surto e à expansão da ini-

ciativa privada”, da “correção das deficiências e desajustamentos” que se 

verificam em nossa economia, do “desequilíbrio entre a produção destina-

da ao consumo e a destinada aos investimentos” e, mais do que tudo, “do 

aproveitamento dos fatores de produção no sentido de maior produtivida-

de e melhoria do padrão de vida do povo brasileiro (p. 63).

dessas proposições, verifica-se que o relator concorda com uma ação fragmen-

tada mas não admite a ideia de um largo planejamento visando a uma intensa 

guerra ao nosso pauperismo e lançando mão, desassombradamente, de todos os 

grandes recursos que a técnica moderna nos oferece no campo internacional, as-

sim como das relações de ordem política que o Brasil consolidou com a guerra, 

para a obtenção de uma intensa colaboração, capaz de nos libertar do estado de 

economia semicolonial em que ainda vivemos. É partidário da simples correção 
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de nosso processo evolutivo, da melhoria dos nossos atuais setores de produção, 

do aperfeiçoamento de nossos aparelhamentos financeiros e quanto ao mais (...), o 

tempo preencherá!

as medidas preconizadas por s. sª podem ser discutivelmente aconselhadas 

para a melhoria das condições econômicas de um país que já tenha atingido uma 

suficiente renda nacional. Preocupa-se, como sendo uma das questões primor-

diais, com um possível desequilíbrio entre a produção destinada ao consumo e a 

destinada aos investimentos, problema, como vimos, deduzido pelos economistas 

modernos, do estudo da economia dos países supercapitalizados...

entre nós existe um desequilíbrio entre a produção de gêneros alimentícios e as 

demais atividades econômicas, eis que o crescimento do setor industrial é princi-

palmente no de fabrico de bens de consumo.

não impressiona ao relator o estado de pobreza de nosso país desde a era de sua 

independência e o nosso limitado ritmo de progresso, comparado ao dos demais 

países que se adiantaram nos últimos 100 anos; circunstâncias derivadas de nossa 

geografia econômica e humana, que retardaram esse progresso e que só podem 

ser vencidas por uma ampla aplicação da técnica e da ciência, que compense a 

deficiência dos fatores de que dispomos, em relação aos de que podem lançar mãos 

esses países mais progressistas (...). nada disso merece a atenção de s. sª. temos 

que progredir apenas pela melhoria das condições econômicas normais indicadas 

pelos economistas ingleses e americanos, como necessária para manter a harmo-

nia evolutiva, nos países supercapitalizados (...). não alcançou que, “a prevalecer o 

lento ritmo observado em nosso progresso material, estaremos irremediavelmente 

condenados, em futuro próximo, a profundas intranquilidades sociais, pois que, 

vulgarizadas as noções de conforto, as populações subalimentadas e empobrecidas 

do país não mais se sujeitarão passivamente ao seu atual e miserável padrão de 

vida”. e para aqueles que, num justo e patriótico anseio de acelerar o progresso de 

nossa terra, propõem lance mão o Brasil, numa intensa mobilização, de todos os 

recursos que nos proporcionam a técnica, a ciência e a política modernas, oferece 

o relator uma coleção de feios adjetivos.

o Conselho nacional de Política industrial e Comercial propôs um planejamento 

econômico para o Brasil, movimentando todas as forças vivas da nação, apelan-

do para a colaboração da técnica e dos capitais dos países amigos, num grande 

combate ao pauperismo. na cooperação das entidades representativas de todas as 

atividades, apontada como indispensável para que esse planejamento se processas-

se de acordo com uma consciência nacional que reconhecesse a sua necessidade e 

preservasse ao máximo a iniciativa privada, enxergou o relator, com um estrabismo 

indesculpável, apenas a intenção de que o planejamento e a intervenção do esta-

do fossem acertados ou combinados (são expressões suas) com uma determinada 

classe industrial, de um de cujos órgãos tenho a honra de ser presidente. e tudo 

isso, para obrigar a proteção “paternalística do estado” aos interesses já existentes! 

interpretação gratuita, inteiramente sua, que não pode ser perfilhada de boa-fé por 

quem estude, com atenção e imparcialidade, o processo do Conselho nacional de 

Política industrial e Comercial! o projeto deste Conselho – que é constituído por 

homens da mais alta responsabilidade no cenário nacional – é um estudo sério e 

construtivo. não é positivamente a ele que compete a pecha de leviandade...

GUerra à indústria naCional

as críticas que faz sobre o protecionismo aduaneiro no Brasil são inteiramente 

injustas. as pautas aduaneiras, hoje fixadas em papel-moeda, vêm sendo progres-

sivamente diminuídas desde 1934, pela desvalorização interna da nossa moeda e 

pelo abaixamento da quota percentual do valor dessas tarifas em relação ao valor 

das mercadorias importadas. de 1934, quando se suprimiu a tarifa ouro nas alfân-

degas, até 1943, o valor percentual dos direitos sobre o das mercadorias importa-

das baixou de 33,4% para 9,6%! os “pesados” (p. 112) direitos da tarifa aduaneira 

do Brasil constituem mais um dos habituais “equívocos” do ilustrado relator. es-

tamos, realmente, em face de um crescente e violento desarmamento aduaneiro.

não é, portanto, verdade que as nossas tarifas tenham encarecido o custo da 

vida, refletindo-se sobre a produção dos artigos primários e, portanto, reduzindo 

as exportações. são completamente diferentes as causas da fraqueza das nossas 

exportações de produtos originários das zonas mais extensas do país.

a política imperialista das grandes nações coloniais e a mão de obra a preços 

vis dos trabalhadores asiáticos são os maiores responsáveis pela nossa fraca con-

tribuição ao mercado mundial dos produtos tropicais.
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em relação ao momento atual, confrontando a paridade do poder aquisitivo 

interno de nossa moeda com o dólar, o próprio relator reconhece (p. 97) que quem 

goza de proteção em nosso mercado é o artigo estrangeiro e não o nacional.

no último parágrafo da segunda parte do seu relatório, sob o título “industriali-

zação e Produtividade, manifesta-se mais uma vez a má vontade do relator contra a 

indústria nacional. Contesta que a industrialização do país seja a base principal do 

seu rápido enriquecimento. Mostra a propósito, como exemplo, a argentina, a aus-

trália, a nova Zelândia e o Canadá, que se enriqueceram pela agricultura. Como 

sempre, ressente-se o seu trabalho do desconhecimento das verdadeiras circuns-

tâncias que caracterizam a nossa geografia econômica. a nova Zelândia, a argen-

tina e os outros países apontados estavam em situação especial, pela natureza de 

seus produtos, sua posição geográfica, seus acordos comerciais com a inglaterra; e 

suas populações, só durante uma certa época é que conseguiram um determinado 

grau de prosperidade, fundado exclusivamente na agricultura. Basta, para acentu-

ar a relativa pobreza do comércio dos nossos produtos agrícolas, se apelar para o 

eventual incremento das suas exportações para os mercados mundiais; verificare-

mos que as somas totais alcançadas não serão sequer suficientes para aumentar, 

em 10 anos, em mais de 25% a nossa renda nacional.

na situação geográfica em que está, o Brasil, com a sua população, com a na-

tureza dos recursos de que dispõe, somente a industrialização permitirá alcançar-

mos uma cifra de renda nacional capaz de permitir a melhoria geral do padrão de 

vida que almejamos.

Para o relator, “tudo está na produtividade”. “Precisamos é de aumentar a nos-

sa produtividade agrícola, em vez de menosprezar a única atividade econômica 

em que demonstramos capacidade para produzir vantajosamente, isto é, capaci-

dade para exportar” (sic!). esse é o padrão, na opinião de s. sª, para a produção 

vantajosa de um país, quando os estados Unidos enriqueceram-se absorvendo o 

seu mercado interno 95% de sua própria produção, na maioria inacessível aos 

mercados externos.

discorrendo sobre a formação dos capitais, atribui a inflação existente no 

país à ausência de subscritores voluntários dos nossos bônus de guerra, 

o medo da desvalorização da moeda que, na opinião do relator, afasta os 

compradores de tais títulos: “não é outra a razão por que, no momento 

atual, apesar da abundância de dinheiro, são tão minguadas as subscri-

ções de obrigações e apólices do governo, exatamente numa conjuntura 

em que é premente a necessidade de absorver meios de pagamento em 

excesso, pela venda desses títulos” (p. 109).

não fazendo referência alguma aos erros técnicos praticados na emissão dos 

bônus de guerra, mostra ainda, com essa afirmação, um inexplicável desconheci-

mento do verdadeiro funcionamento de um mercado de valores.

as últimas páginas de seu relatório constituem apenas invectivas à nossa in-

dústria, às nossas associações de classe e uma tentativa de mascarar fórmulas de 

intervencionismo do estado, que medrosamente aconselha.

as ConClUsões do sr. eUGênio GUdin

as cinco primeiras conclusões formuladas em seu relatório implicam a exclu-

são absoluta da iniciativa pública em favor da privada. estão, aliás, em contradição 

com as conclusões Viii e iX. os ensinamentos derivados do que se processa na 

evolução econômica em todos os países civilizados, e que vêm sendo reconhecidos 

pelos críticos de autoridade, indicam:

1 – que a iniciativa privada, para ser sempre benéfica, requer o regime de livre 

concorrência;

2 – que este regime nem sempre pode ser estabelecido;

3 – que, em numerosos casos, não é o regime da iniciativa privada o meio mais 

eficiente para garantir o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, a não 

ser com a orientação e intervenção do estado.

a intervenção do estado se impõe sempre onde se mostrar falha ou incapaz a 

iniciativa privada. não é verdade que essa intervenção seja incompatível com um 

sistema econômico baseado essencialmente nessa iniciativa privada. não obstante 

a opinião de stalin, citada e abraçada pelo relator, não se torna necessário, como 

ficou exaustivamente demonstrado, escolher entre o capitalismo e o socialismo.

o combate ao monopólio, o rigoroso controle das empresas de utilidade pública, 
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a execução pelo estado de muitos serviços públicos que vêm sendo adotados pelos 

governos considerados liberais nunca foram considerados inconciliáveis com o 

sistema econômico baseado no empreendimento particular.

as limitações e correções de certas deficiências verificadas na iniciativa pri-

vada estão sendo aplicadas pelas subvenções ou pelos impostos, conforme o caso. 

o mau uso dos recursos naturais vem sendo corrigido pela intervenção do esta-

do. o desperdício pela má orientação dos empreendimentos pode ser compensado 

pelo crédito seletivo, de dificílima execução fora de um planejamento geral. Mas 

a deficiência do fator empresário ou empregador só pode ser corrigida pela sua 

substituição pelo estado, na forma de empresas autárquicas ou de economia mis-

ta. esse capitalismo do estado não é absolutamente incompatível com o regime da 

iniciativa privada, como base essencial do sistema econômico.

a conclusão Viii refere-se a fixação e aplicação de capital, sugerindo uma série 

de medidas altamente intervencionistas, francamente discriminativas, algumas só 

se justificando dentro de um programa de planejamento geral. aí, como em todo o 

seu trabalho, nota-se a completa ausência de preocupação do problema social. al-

gumas das sugestões são recomendações já enunciadas nos Congressos nacionais 

de economia e da indústria.

sob a letra “b” propõe “que a política monetária tenha como principal objetivo a 

manutenção da estabilidade do poder de compra da unidade monetária”.

essa é uma das fórmulas sugeridas por alguns economistas para evitar flutu-

ações econômicas, inflacionistas e deflacionistas, procurando a manutenção re-

lativa dos níveis de preços. Foi a política oficial adotada pelo sistema de reserva 

federal dos estados Unidos entre 1927 e 1929 e tem sofrido críticas fundamentais 

de técnicos de valor.

na Conferência de teresópolis, as classes produtoras votaram, entre outras, as 

seguintes sugestões, muito mais consentâneas com as realidades e possibilidades 

brasileiras: “– da Política Monetária e Bancária – conclusão 3, que ‘entre as medi-

das definitivas de política monetária, a serem orientadas pelo Banco Central’, figu-

re a manutenção, em um nível adequado, da procura monetária dos bens agrícolas 

e industriais correntemente produzidos”.

“e, conclusão 4 – é princípio reconhecido pelas classes produtoras a subordi-

nação da política monetária à política econômica geral de fomento das atividades 

produtivas, e ampliação do capital nacional”.

a conclusão “j” do relator, sugerindo “que se suprimam quaisquer restrições ou 

impostos que incidam sobre a remessa de lucros, juros ou dividendos de capitais 

investidos no país”, deixa de mencionar a remessa das amortizações e ignora a 

estreita dependência de todas essas transferências com os saldos de nossa balança 

comercial, fato posto em evidência no i Congresso Brasileiro de economia e com-

provado pelas inequívocas demonstrações do que sucedeu com a história financei-

ra do Brasil, em passado não muito remoto.

É verdadeiramente infantil supor que, num mundo convulsionado e agitado 

como o presente, alguém possa pensar em restabelecer correntes espontâneas 

de capitais estrangeiros para o país, capazes de suprir as nossas verdadeiras 

necessidades, sem um leal e franco acordo de para governo!

nas cláusulas formuladas em Bretton Woods para regular o financiamento do 

Banco internacional de reconstrução e desenvolvimento, cujo capital será forma-

do pelas contribuições das várias nações nas condições referentes a garantias e 

empréstimos, lê-se:

o Banco poderá fazer empréstimos a qualquer de seus membros, a suas 

subdivisões políticas ou ainda a qualquer empresa comercial, industrial 

ou agrícola estabelecida nos territórios respectivos, bem como participar 

de tais empréstimos ou garanti-los, sujeitos as seguintes condições:

i) Quando o membro, em cujos territórios deva ser executado o projeto, 

não for o próprio devedor, esse membro, seu banco central ou outra enti-

dade equivalente, aceitável pelo Banco, garanta plenamente o resgate do 

principal e o pagamento dos juros e outros encargos do empréstimo.

se houvesse possibilidade de contarmos unicamente com “correntes espontâ-

neas de capitais estrangeiros” não seriam necessários dispositivos de tal ordem 

prevendo operações de crédito com a intervenção expressa dos governos. será que 

o relator se esqueceu tão rapidamente dessa recente Conferência?

Quanto ao comércio exterior, conjuntamente com medidas de verdadeiro plane-
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jamento, propõe o relator, entre outras sugestões, que se limite a 33% a margem má-

xima de proteção às indústrias que mereçam ser instaladas no país. esse enunciado 

é simples “hieroscopia”. Por que não 10% ou 100%? – aí, como em outros casos, nota-

-se um injustificável dogmatismo e a ausência de um critério, com base científica.

Poderíamos continuar respingando, aqui e ali, as incoerências contidas em 

muitas das conclusões propostas pelo relator. Várias destas são simples reprodu-

ção de sugestões já enunciadas pelos nossos Congressos nacionais de economia ou 

da indústria. outras, traduzem-se em franco intervencionismo de estado, dentro 

de princípios já consagrados pelo planejamento.

essas conclusões não são, porém, suficientes para aumentar o ritmo de cresci-

mento econômico do Brasil, na escala que julgamos indispensável para assegurar ao 

país uma adequada situação no concerto das nações civilizadas, no período do após 

guerra, proporcionando, ainda, a todos os brasileiros, um melhor padrão de vida.

a CoMissão de PlaneJaMento eConôMiCo

as classes produtoras do Brasil, pelos seus órgãos mais representativos, não 

pensam, felizmente, como o sr. eugênio Gudin. o programa de planejamento pro-

posto pelo Conselho nacional de Política industrial e Comercial foi apreciado no 

Congresso Brasileiro da indústria, e relatado, numa brilhante exposição, pelo se-

nhor professor teotônio Monteiro de Barros Filho; talvez tenha sido a mais me-

morável das sessões do Congresso, a que se dedicou à apreciação desse projeto. os 

anais registram o interesse despertado, pois, por vários ângulos, foi encarado por 

diversos e eruditos oradores, merecendo, finalmente, por proposta do relator, a 

aprovação unânime do Congresso.

ainda recentemente, os produtores do Brasil – da agricultura, do comércio e da 

indústria – reunidos em teresópolis, votaram o seguinte item, incluído na Carta 

econômica ali elaborada:

– “ordem econômica” – conclusão nº 6: É opinião das classes produtoras 

reunidas nesta Conferência que o Brasil, necessitando urgentemente re-

cuperar o tempo perdido para atingir a renda nacional necessária a per-

mitir a seu povo um melhor nível de vida, procure acelerar a evolução de 

sua economia por meio de técnicas que lhe assegurem rápida expansão. 

Para isso, reconhecem a necessidade de um planejamento econômico que 

vise aumentar a produtividade e desenvolver as riquezas naturais.

esse item resume parte do relatório da 1ª sessão, em que foi expressamente 

reconhecida a necessidade urgente de um largo planejamento para a economia 

brasileira.

a Comissão de Planejamento econômico tem, pois, que decidir se prefere limi-

tar suas funções apenas às de um simples órgão coordenador de medidas copiadas 

de figurinos alienígenas, ou se, ao contrário, justificando a sua própria denomi-

nação e as suas finalidades patrióticas, deseja, efetivamente, promover, através 

de um largo planejamento, a mobilização econômica do país, de acordo com os 

nossos recursos e realidades, despertando e fortalecendo a iniciativa privada num 

combate sem tréguas ao pauperismo, até que a nossa pátria tenha alcançado um 

grau de progresso que assegure, a todos os brasileiros, uma vida compatível com 

os reclamos da cultura e da dignidade humana.

a análise desapaixonada e honesta de nossa história político-social revela, sem 

dúvida, a cada passo, esforços sinceros para a reorganização da vida do país. em to-

dos os ramos de atividade, múltiplas são as tentativas e concepções tendentes a 

melhorar as nossas condições de existência. Mas não se pode negar que tem sido 

pouco animador o resultado. a todo esforço seguem-se geralmente o malogro e a 

decepção. e sempre continuamos no mesmo ambiente de hesitações, experiências 

e desequilíbrios.

É evidente que este estado de coisas, não obstante a ilusão de alguns 

sonhadores de panaceias, não deriva de um fator único, suscetível de exame e 

solução tranquilizadora. Vários e diferentes são os fatores, cada qual de maior ou 

menor efeito corrosivo. dentre eles, entretanto, destaca-se naturalmente por seu 

caráter básico, a falta de uma elite numerosa e organizada, instruída sob métodos 

científicos, ao par das instituições e conquistas do mundo civilizado, capaz de 

compreender, antes de agir, o meio social que vivemos.

está na consciência de todos essa grande falta. ainda há pouco, na guerra civil 

desencadeada em nosso estado, e também agora, na luta para refazer-se dos efei-
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tos dessa guerra e das aflições que a antecederam, o povo sente-se mais ou menos 

às tontas e vacilante. Quer agir, tem vontade de promover algo de útil, cogita de 

uma renovação benéfica mas não encontra a mola central de uma elite harmonio-

sa, que lhes inspire confiança, que lhe ensine passos firmes e seguros.

esse mal não pode ser remediado às pressas, nem admite paliativos desalenta-

dores. Urge encará-lo de frente, com pensamento mais para o futuro do que para 

o presente.

os instrumentos e processos de ensino em vigor, se permitem a formação de 

profissionais distintos, de especialistas notáveis, e acoroçoam, por outro lado, es-

peculações individuais, pesquisas isoladas, e o malsinado autodidatismo, gerador 

de planos e concepções de caráter pessoal. Falta em nosso aparelhamento de es-

tudos superiores, além de organizações universitárias sólidas, um certo centro de 

cultura político-social apto a inspirar interesse pelo bem coletivo, a estabelecer a 

ligação do homem com o meio, a incentivar pesquisas sobre as condições de exis-

tência e os problemas vitais de nossas populações, a formar personalidades capa-

zes de colaborar, eficaz e conscientemente, na direção da vida social.

a fundação da escola livre de sociologia e Política de são Paulo vem preencher 

essa lacuna evidente. Já aproveitando elementos de valor de nossas classes cultas, 

já contratando professores de renome fora do país, já promovendo conferências pú-

blicas, avulsas e periódicas, e intercâmbio com instituições estrangeiras análogas, 

já adotando para os cursos uma orientação eminentemente científica, à altura das 

exigências do meio social contemporâneo – a escola oferecerá aos estudiosos um 

campo de cultura e de preparo indispensável para eficiente atuação na vida social.

a história universal encerra exemplos de grandes civilizações construídas sem 

base na instrução popular. Mas não há exemplo de civilização alguma que não ti-

vesse por alicerce elites intelectuais sábia e poderosamente constituídas.

são Paulo, embora moralmente ferido pelos dissabores dos últimos anos, deixa-

rá patente sua considerável força de resistência e dará novo exemplo de sua tra-

dicional energia construtora, se prestar apoio integral ao novo órgão de ensino. 
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