
FOLHA DE S.PAULO 

LANTERNA DE POPA 

Professor, barítono e sábio 
ROBERTO CAMPOS 
"Si pudiera vivlr novamente mi 
vida, en la prójima tratar{a de 
cometer más errares. No intenta
,r{a ser tan perfecto, me relajar{a 
más." 
Jorge Luis Borges 

"Não é um bom economista 
quem é apenas um economis
ta", dizia Hayek, o liberal aus
tríaco. A adverténcia não se 
aplica ao Mário Simonsen, ta
lento multifacetado, com vas
tos conhecimentos de mate
mática, epistemologia, ciên
cias naturais e música. Baríto
no frustrado, dizem que co
nhecia as partituras de mais 
de 60 óperas, predicado que 
nunca pude comprovar, pois 
ele me considerava musical
mente um selvagem que defi
nia as óperas como ''poesia de 
segunda classe, teatro de ter
ceira classe e sinfonias aborta
das". 

Encontrei-me pela primeira 
vez com Simonsen num veló
rio. Suicidara-se o famoso mé
dico Maurício Gudin, irmão 
do meu ''guru" econflmico, o 
professor Eugênio Gudin. Tra
tava-se de um belo homem, 
atlético e bem sucedido, mas 
deprimido pela aproximação 
da velhice que, como disse o 
general De Gaulle, é uma espé
cie de naufrágio ... 
Voltei a ver Simonsen quan

do, engenheiro recém-forma
do, foi analista de projetos na 
Consultec, entidade que eu 
criara com Lucas Lopes após 
sair do BNDE, em 1959. A des
peito do êxito do Plano de Me
tas, acumulavam-se minhas di- _ 
vergências com Juscelino: tecno
crata teimoso, eu queria a libe
ração da taxa de cdmbio, detes
tava o ''projeto Brasília", opu
nha-me à ruptura com o FMI é 
insistia m:, cumprimento do 
acordo para exploração do pe
tróleo boliviano, que Juscelino 
abandonara sob pressão dos 
"nacionalóides". 

Em setembro de 1961, Tancre
do Neves, desiknado primeiro
ministro do governo parlamen
tarista d~ Jango Goulart, pediu
me que preparasse um plano de 
góverno para submissão ao Par-_ 
lamento. "Tem 15 dias para essa 
tarefa de planejamento, em que 
você é useiro e vezeiro. Depois ... 
como os problemas brasileiros 
não mudam, as soluções antigas 
também não mudam." Reuni
me com Simonsen e o advogado 
Bulhões Pedreira no aparta
mento deste último no Leme, e, 
noitadas a fio, produzimos um 
documento de 203 páginas cha
mado "Programa de governo -
Bases". Falava-se em tudo: in
flação e estabilização; reformas, 
desenvolvimento econômico e 
social etc, Àquele tempo eu ain
da acreditava no dirigismo pla
nijicador. Hoje acho que planos 
de governo não passam de "so
nhos com data marcada". Tai
vez o melhor resultado da expe
riência tenha sido uma amizade 
duradoura com os dois: Simon
sen, com raciodnio veloz e bom 
senso econômico, e Bulhões Pe
dreira, com incrível capacidade 
para formatar juridicamente 
nossas confusas eructações eco
nômicas. 

Voltaríamos a colaborar os 
três em 1964, quando assumi o 
Ministério do Planejamento no 
governo Castello Branco. Inicia
mos uma maratona reformista 
de modernização das institui
ções econômicas, em conjunto 

com o professor Otávio Bulhões, 
ministro da Fazenda. Formu
lou-se o plano de estabilização 
monetária -o Paeg- e passa
ram-se em curta sucessão as leis 
do sistema financeiro de habita
ção e do Banco Central, a refor
ma fiscal, o Estatuto da Terra e 
a regulamentação do mercado 
de capitais. Simonsen foi o ins
pirador da fórmula salarial de 
1955, que conteve a inflação de 
custos promovida pelos sindica
tos politizados do governo Gou
lart, que se haviam transforma
do numa espécie de "aristocra
cia do proletariado". É justo di
zer que a velocidade reformista 
do governo Castello Branco se 
deveu em parte aos trabalhos 
prévios de Jorge de Mello Flores 
e do próprio Simonsen no Ipes, 
uma espécie de "think tank" 
criado durante o governo Gou
lart para engenhar uma alter
nativa liberal à ''porralouqui
ce" socialista de Jango. Em 1967, 
o general Costa e Silva, já presi
dente eleito, pediu-me a organi
zação de um seminário para se 
atualizar na problemática eco
nômica brasileira. Presciente
mente, escolhi para expositores 
Simonsen, Delfim Netto e Reis 
Velloso, todos os quais se torna
ram depois ministros de Estado. 

Simonsen assumiu o Ministé
rio da Fazenda em 1974, numa 
época conturbada pela eclosão 
da primeira crise do petróleo. O 
gabinete do presidente Geiset 
disciplinado na aparência, 
ocultava graves clivagens. Si
tnonsen, preocupado com o ba
lanço de pagamentos, pregava 
contenção e austeridade. Reis 
Velloso, no Planejamento, an
siava por projetos desenvolvi
mentistas. Ambos queriam in
centivar capitais estrangeiros, 
mas Severo Gomes, no MIC, ad
vogava o nacional-protecionis
mo; E, num momento de crise 
cambial, o ministro Azeredo da 
Silveira, com seu grupo de "bar
budinhos" no Itamaraty, adula-

va o terceiro-mundismo, com 
laivos antiamericanos. O Brasil 
não se ajustou, ou antes, desa
justou-se à primeira crise dope
tróleo, cuja dimensão foi subes
timada. O ajuste asiático foi 
através da redução do cresci
mento e a obsessão exportado
ra. O método brasileiro foi um 
maciço programa de substitui
ção de importações, principal
mente através de empresas esta
tais, com decorrente endivida
mento. Consciente da crise cam
bia4 Simonsen, em relatórios 
confidenciais a Geisel, advoga
va medidas restritivas. Mas a 
conjuntura politica era desfavo
rável à prudência. O país estava 
ainda embalado no triunfalis
mo da era Médici, que nos teria 
tornado uma "ilha de prosperi
dade", Fez-se tudo para substi
tuir o petróleo importado, exce
to o óbvio: extinguir o monopó
lio estatal do petróleo, para ma
ximizar investimentos. Foi a 
-época dos megaprojetos de ele
tricidade, biomassas, carvão e 
energia núclear. A redução do 
consumo de petróleo, por racio
namento ou drástica elevação 
de preços, como fizeram outros
países, era considerada "politi
camente incorreta", pois poria a 
nu os erros estratégicos da Pe
trobrás, que investira pouco em 
pesquisa e muito em refinarias e 
petroquímica, tornando-se, co
mo dizia Gudin, "uma grande 
empresa acima do chão epeque
na abaixo do chão". Enquanto 
o mundo entrava em recessão, o 
Brasil exibiu um crescimento do 
PIB de 10% em 1974, obviamen
te insustentável. Simonsen apli
cou intermitentemente medidas 
contracionistas que reduziram o 
crescimento médio para 7% ao 
ano, mesmo assim insustentável 
sem endividamento externo e 
interno. Atento não só para o 
problema fiscal, como para a 
necessidade de estimular a pou
pança por via do mercado de 
capitais, reformou a Lei das So-

ciedades Anônimas e criou a 
CVM. Simonsen não tinha vo
cação para esgrimas burocrá
ticas e, por mais de uma vez, 
chegou a pedir --demissão, re
cuando sempre por afeição 
quase filial a Geisel. 

A segunda crise de petróleo 
estourou em 1979,. quando Si
monsen . se ·-tornara ministro 
do .• Planejamentono goveyn~ 
Figueiredo. Insisti~ tia inevi
ta~ilidade de .. uniraperto .de 
ci_nto. <E de,nitiy-se <qugndo 
perfCbeu que.opresid.e,i~e, an:; 
fioso por popularid._ad.e, pa.r~
cia dar ouv.idOf ªPrºPQStas 
mais ii,nen~ de . retomada d~ 
crescimento, de. Delfim Nefto_. 
Houve uma aceleração do 
crescimento em 1980. Mas, nu~ 
ma conjuntura internacional 
adversa, esse relance durou 
pouco. Entre 1981 e 1983 o Bra
sil teve que se submeter ao 
ajuste recessivo que antes re
fegara. A renda por habitante 
do país que "não podia parar 
de crescer" estagnou durante 
a década perdida, 

Simonsen voltou às lides 
acadêmicas, que eram sua 
fundamental vocação. Não ti
nha a vontade de poder do 
Delfim, nem o engajamento 
ideol6gico pró-liberalismo 
que Gudin e eu protagonizá
vamos. Dedicou-se a treinar 
toda uma geração de econo
mistas. Escreveu textos clássi
cos de macro e microeconomia 
e tornou-se o "guru" econdmi
co mais ouvido no pa{s e mais 

respeitado no exterior. Aconse
lhou vários governos com objeti
vidade e desprendimento. Es
crevia bem, usando a ironia 
com penas de avestruz e não 
com punhais florentinos, devo~ 
tado aos conceitos e hostil aos 
preconceitos. Seu melhor livro, 
"Ensaios analíticos", revela ex~ 
traordinária erudição, passan
do da filosofia da ciéncia a aná--
lises de sistemas econômicos, à 
física e à música. É o livro que 
eu gostaria de ter escrito. A úni
ca crítica que eu fazia a Mário 
era sua excessiva condescendén
cia em relação aos ''planos hete
rodoxos", como o Plano Cruza
do, o Plano Verão e o Plano Col
lor. Admitia que poderiam fun
cionar, se aco'mpanhados de 
uma profunda reforma fiscal. 
Eu era mais radical. Recorrendo 
a instrumentos contraprodu
centes, como congelamento e 
confisco, esses planos eram pou
co mais que um besteirol diri
gista ... 

Beirando os 80 anos, sinto que 
cheguei . ao crepúsculo físico e 
intelectual. O único crepúsculo 
bonito é o da natureza. O cre
púsculo dos deuses é uma tragé
dia. O dos homens, uma chati
ce ... Vejo a floresta de meus coe
tdneos reduzida a um ralo bos
que. Amargurou-me presenciar 
o sepultamento, colhidos no au
ge da produtividade, de dois dos 
talentos que mais admirei no 
tempo que me foi concedido so
bre a terra: José Guilherme Mer
quior e Mário Simonsen. É im
poss(vel a gente não se recordar 
do verso lamuriante de Manoel 
Bandeira: "cavalinhos andan
do, cavalões comendo, o Brasil 
politicando ... e tanta gente fi
cando". A vida é injusta. 

Roberto Campos, 79, economista e diploma
ta, é deputado federal pelo pp·a do Rio de Ja
neiro, Foi senador pelo POS-MT e ministro do 
Planejamento (governo Castello Branco),~ àu
tor de "A Lanterna na Popa" (Ed, Topbooks, 
1994), 


