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Marcos Pereira Vianna pre-

sidiu o Banco Nacional 

do Desenvolvimento Econômico e 

Social – BNDES de outubro de 1970 

a março de 1979. Foi, até o presente, o 

presidente mais importante e longevo 

do Banco, tendo trabalhado sob os 

governos dos Generais Médici, Geisel 

e início da administração Figueiredo. 

Oriundo da Companhia Vale do Rio 

Doce, teve papel de destaque na via-

bilização do Porto de Tubarão, peça 

central na estratégia da empresa de 

conquistar o mercado japonês.

Convidado pelo então Ministro 

do Planejamento, João Paulo dos Reis 

Velloso, Marcos Vianna chegou com 

uma visão clara da importância de se 

retomar, com os recursos do Banco, 

o investimento nas indústrias básicas, 

particularmente na siderúrgica. O 

PREFÁCIO

deslanche de um ciclo de investimen-

tos sob a liderança das grandes empre-

sas estatais, no início da década de 70, 

requeria a expansão dos financiamen-

tos de longo prazo e isso recolocava 

o papel do BNDES como principal 

financiador dos grandes projetos da 

indústria e da infraestrutura nacio-

nal. A reafirmação, mais articulada e 

ambiciosa deste projeto de expansão, 

através do II PND, lançado no início 

da administração Geisel, consolidou 

esse papel chave do Banco. Com efei-

to, mudanças   na economia interna-

cional, que redundaram na primeira 

crise do petróleo de 1973, obrigaram 

o governo a repensar sua estratégia. 

O aumento da vulnerabilidade exter-

na induziu uma política de fortes in-

vestimentos em setores que pudessem 

ampliar exportações e substituir im-
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portações. Isso foi consubstanciado 

no II PND.

Marcos Vianna, graças a sua vi-

são, liderança e prestígio foi um dos 

seus principais formuladores. Por sua 

ação direta, o BNDES se tornou um 

dos elos centrais da nova política in-

dustrial. A capacidade financeira do 

Banco foi significativamente reforça-

da com os recursos provenientes do 

PIS e do PASEP e sua atuação finan-

ceira foi ampliada por meio da cria-

ção de 3 companhias de investimento 

– FIBASE, EMBRAMEC e IBRASA, 

que posteriormente foram aglutina-

das e deram lugar ao BNDESPAR. 

Essas 3 subsidiárias tinham o propó-

sito de promover a capitalização de 

empresas, de tal forma que o setor 

privado de capital nacional pudesse 

cumprir um papel de maior destaque 

no processo de industrialização. Com 

efeito, os principais grupos de capital 

nacional hoje atuantes nasceram e se 

robusteceram ao longo da década de 

70 graças à política de fomento im-

plementada pelo BNDES sob a lide-

rança de seu presidente.

Em 1978, quatro anos antes do 

S ser incluído na designação social 

do, então, BNDE, foram realizados 

por solicitação do presidente Marcos 

Vianna os primeiros estudos a respei-

to da situação social do país. Dessa 

iniciativa, resultou uma proposta de 

apoio aos programas oficiais de ali-

mentação e nutrição.

Além do descortínio e liderança, 

Marcos Vianna foi também um ho-

mem de coragem. Durante os anos 

dos governos militares, intercedeu a 

favor de integrantes do BNDES e de 

outras instituições públicas vítimas de 

acusações políticas. É famoso o diálo-

go em que defendeu Eliezer Batista, 

ex-presidente da Vale, da acusação de 

que seria comunista, muito embora 

seu interlocutor contra-argumentasse 

que Eliezer, até mesmo, falava russo.

Além de ter sido o mais longe-

vo presidente da história do Banco, 

Marcos Vianna foi, também, e mais 

importante, o dirigente que individu-

almente mais contribuiu para que o 

BNDES, então com pouco mais de 17 

anos quando de sua posse, pudesse vir 

a ter o  papel e o leque de programas 

de financiamentos que dispõe atual-

mente. Assim, muito da configuração 

e do escopo do BNDES de hoje se deve 

à atuação inovadora e construtiva de 

Marcos Vianna. Destaque-se, ainda, 

a valorização do corpo funcional do 

Banco, a capacidade de formar e tra-
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balhar em equipe, a promoção e o re-

conhecimento de jovens e brilhantes 

profissionais sob sua liderança.

No momento em que se lança suas 

Memórias através do presente livro, 

é uma honra especial para mim a 

incumbência de preparar esse breve 

Prefácio. Como doutorando e, de-

pois, como professor de economia da 

Unicamp, acompanhei atentamente 

o ciclo de desenvolvimento do Brasil 

dos anos 70. Efetivamente a base pe-

sada de insumos de ampla utilização 

industrial (siderúrgica, química e pe-

troquímica, celulose e papel, cimento 

e materiais de construção) e o setor 

de bens de capital (especialmente os 

sob encomenda nos segmentos de 

caldeiraria, equipamentos elétricos 

pesados, material ferroviário, indús-

tria naval e, ainda, segmento-chave 

dos bens de capital seriados como o 

de máquinas-ferramenta) só se desen-

volveram de modo abrangente e arti-

culado no período do II PND.

O processo de industrialização 

da economia brasileira sob o padrão 

vigente à época só se completou de 

fato nesse período e, em larga medi-

da, graças à contribuição do BNDE, 

sob o comando de Marcos Vianna. 

Neste sentido, é justo e apropriado 

o subtítulo “Memórias de uma revo-

lução industrial”. Obrigado, Marcos 

Vianna, o desenvolvimento do Brasil 

e a evolução institucional do BNDES 

devem muito à sua atuação como pre-

sidente da casa. Receba, através deste, 

o abraço e a homenagem da “nação 

benedense”.

Rio de Janeiro, 2 de maio de 2010.

Luciano G. Coutinho
Presidente do BNDES
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INTRODUÇÃO

Uma história 
inesquecível

Corria o ano de 1972 e eu, re-

pórter mal saído dos cueiros, 

fui designado pelo editor de Econo-

mia do Globo, Ismar Cardona, para 

fazer com George Vidor a coluna 

Panorama Econômico e, de quebra, 

cobrir com reportagens e notícias 

o BNDE, ainda sem o S, de social, 

que só viria a ganhar no início da 

década de 80.

Já não era fácil o trabalho diário 

da coluna, àquela época composta de 

notas, diferente do formato de hoje, 

que combina informação e opinião.

Mas a suposição de que era pos-

sível realizar as duas funções dá bem 

uma ideia de que como se entendia 

ser trabalho intermitente, mas não 

intenso, cobrir o banco. Veremos 

adiante como seria mais intenso do 

que algum dia se imaginou.

Na verdade, no primeiro momen-

to, designar um jornalista com tal ta-

refa diária era produto da largueza de 

visão de Ismar, homem que, saído do 

jornalismo político, tinha faro e com-

petência inexcedíveis: abriu na Econo-

mia do Globo, o que foi reconhecido 

depois em pesquisa do CPDOC — 

Centro de Pesquisa e Documentação 

de História Contemporânea do Brasil 

da Fundação Getulio Vargas —, a dis-
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cussão política sobre o milagre econô-

mico, designação que se dava ao sopro 

desenvolvimentista do modelo oriun-

do do regime militar na época, nessa 

área, sob a batuta de Delfim Netto, 

ministro da Fazenda.

Ismar, no entanto, não estava so-

zinho. Apoiava-o Evandro Carlos de 

Andrade, diretor de Redação, e o 

próprio Dr. Roberto Marinho, que, 

aliás, anos mais tarde, viria a convi-

dar Marcos Vianna para dirigir as 

Organizações Globo — convite do 

qual ele declinou.

Os três viam que algo começava 

a mudar no banco. Ele, como se pre-

parava, fazia mudanças internas mo-

dernizantes quanto à organização, re-

crutava pessoal e era, havia tempo, o 

berço de economistas brilhantes como 

Ignácio Rangel e Juvenal Osório, ho-

mens públicos na acepção profunda 

do termo, apaixonados pelo Brasil, 

ansiosos por ainda fazer algo por seu 

desenvolvimento. 

Rangel, saído de um enfarte, foi o 

primeiro economista de quem ouvi 

falar de privatizar os ativos empre-

sariais do Estado, o que ele batizava 

de conceder setores à exploração do 

empresariado. Já, entretanto, dimi-

nuíra seu ritmo de trabalho.

Juvenal, ao contrário, maduro e ex-

periente, era incansável. Nem ele nem 

os outros que os acompanhavam, no 

entanto, como José Clemente Pereira, 

Roberto Saturnino Braga, Evandro 

Guerreiro, imaginavam a verdadeira 

revolução que o jovem presidente do 

banco já estava promovendo.

Marcos Vianna tinha, em 72, 38 

anos. Era cheio de si, firme, até auto-

crático. De extraordinária franqueza 

e enorme ousadia pessoal, não tinha 

meias palavras. Representava pesso-

almente uma instituição com a gran-

deza que ela ainda não tinha.

Demo-nos bem à primeira vista, 

discutimos muito e nos tornamos 

amigos pela vida inteira.

Poucas vezes depois, em minha já 

extensa carreira, iniciada em 70, vivi, 

no jornalismo econômico, momentos 

de tanta excitação.

Quem cobrisse o banco, de tédio 

não morreria.

Ele, mesmo ainda sem os recursos 

do PIS e do PASEP que depois o im-

pulsionariam, pensava o Brasil.

Isso me envolveu por inteiro, 

mesmo tendo eu vindo da Academia 

e de intensa participação nos movi-

mentos contra o regime. Longas con-

versas de final de tarde com Marcos 
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e seus amigos e colaboradores me 

deram dimensão de que muita coisa 

de novo iria acontecer.

Tinha eu apreço pela especulação 

sobre as possibilidades futuras do 

País — e isso me fez próximo daque-

les homens.

Inspirava-me todo o tempo Ismar, 

que via nos debates uma forma de po-

litizar o morno expediente político 

dos jornais, amarrado pela censura.

O banco apenas se preparava 

para as empreitadas que renovariam 

a face da indústria brasileira. Ree-

quipava-se com métodos de análise, 

homens e ideias.

As ideias sobre como desenvolver 

o Brasil — adiante turbinadas pelas 

urgências criadas com o aumento 

do preço do petróleo e com a asfixia 

cambial, decorrente também das im-

portações de bens de capital — eram 

a matéria-prima de tudo.

Quando, no dia de sua posse, Gei-

sel deu ao BNDE a gestão dos re-

cursos do PIS e do PASEP, ele estava 

pronto para ser, em poucos anos, o 

maior banco de fomento do mundo, 

superando o Banco Mundial. O banco 

formulou projetos e buscou empresá-

rios para executá-los. Foi muito mais 

que um banco. Ajudou decisivamente 

a criar grandes grupos nacionais com 

capacidade de substituir importações, 

a competir em escala mundial, a aju-

dar o País a sair da crise.

Não foi, como muitos podem 

crer, estatizante. Deu fiança, crédito 

e financiamento de longo prazo para 

fortalecer grupos particulares, e tra-

zer tecnologia externa, para compor 

conglomerados — mas sob controle 

privado e nacional.

Chamou a si responsabilidades, 

enfeixou poderes como nenhuma 

outra instituição econômica o fi-

zera antes. Mas  não foi empresá-

rio. Foi empreendedor. Criador de 

oportunidades.

O BNDE foi o centro formula-

dor e executor da política econômica 

brasileira no governo Geisel.

Marcos, por sua coragem pesso-

al e por sua capacidade de decidir, e 

o BNDE foram o epicentro de toda 

uma época. A década de 70.

Esteve ele pessoalmente no centro 

do poder por sua estreita ligação com 

o presidente Geisel, com quem co-

mungava o hábito de pensar grande, 

agir rápido e ver o Brasil maior. Este 

livro revela parte dessa enorme proxi-

midade entre os dois que, ao lado da 

capacidade do ministro Reis Velloso, 
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criou as condições para que o banco 

na verdade ampliasse as fronteiras fa-

bris e tecnológicas do parque indus-

trial brasileiro.

Creio que, até hoje, justiça não 

foi feita a essas verdades.

Como repórter, fui testemunha da 

grandeza dessa época e dos persona-

gens que compuseram suas histórias.

Sem nenhum apego à Ditadura 

que cerceava a sociedade brasileira, 

Marcos Vianna foi o grande piloto 

das transformações que o BNDE 

promoveu e que o inscreveram na 

nossa memória recente.

Buscamos aqui resgatar parte 

do que foi esse período mediante o 

depoimento de um de seus grandes 

protagonistas.

Tive o prazer de trabalhar com o 

talento, a argúcia e a visão do jorna-

lista Luis César Faro, indispensáveis 

à construção desta obra. E a emoção, 

nunca antes vivida, de compartilhar 

com meu filho, João Estrella de Bet-

tencourt, nessas lembranças, parte das 

nossas próprias, minhas e dele. 

João, historiador, foi o responsável 

maior pelo produto final.

Que dessa composição de emo-

ções tenha saído um texto que con-

vide o leitor à reflexão.

    

Luiz Alberto Bettencourt 
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PARTE 1

As marcas 
da juventude



18

MARCOS VIANNA
Memórias de uma revolução industrial

Marcos Vianna, 
aos quatro anos, 
em Cachoeiro de 
Itapemirim (ES)
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Viscondes, 
cucas e reinações

Minha infância foi povoada por bichos falantes, bonecos de 

pano e heróis mitológicos. 

Esses seres improváveis invadiam a minha imaginação para con-

trabalançar o cotidiano pacato da Vitória onde nasci, em 1934, e vivi 

até a tenra adolescência. Fui um menino normal, de brincar na rua, 

sujar-me de terra, correr atrás de uma bola, jogar bolinha de gude, de 

sair com a família aos finais de semana. Eram tempos lúdicos. Mas a 

verdadeira aventura, para mim, começava quando abria as páginas dos 

livros e me transportava para dentro das histórias fantásticas contadas 

por Monteiro Lobato. 

Nessa odisseia de medo, suspense e encantamento, entre o real e o 

imaginário, perdia a conta das horas, entretido com viscondes, cucas, 

sacis e reinações. Monteiro Lobato foi o portal mágico que me levou 

para o mundo maravilhoso da leitura e tem relação direta com o pro-

fundo amor que desenvolvi pelos livros. Lia ferozmente. 

Palavras desconhecidas, mesmo as que me impediam a compreensão 

imediata de uma ideia, não eram obstáculos – a leitura era uma com-

pulsão. Iria decifrar tais signos linguísticos depois, tal qual sobremesa 

que se guarda com mistura de avidez e parcimônia. Mal sabia que, nos 

anos vindouros, me depararia com uma das mais assustadoras esfinges 

do conhecimento intelectual: os tratados acadêmicos do IPEA. Mas 

isso é outra história. Adianto apenas que não fui devorado.

Foi em nome da leitura que, apesar da pouca idade, 10 anos mais ou 

menos, fiz meu primeiro acordo comercial, numa espécie de introdu-

ção aos mecanismos primários do patrocínio cultural, que, posterior-

mente, me seriam tão familiares. 
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Marcos Vianna com amigos de infância, já em Vitória (ES) – (2º da direita para a esquerda)
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Marcos Vianna com amigos de infância, já em Vitória (ES) – (2º da direita para a esquerda)

Explico. Um vizinho abonado e, acredito, um pouco preguiçoso, 

propôs-me financiar a compra do novo livro de Monteiro Lobato des-

de que eu, em contrapartida, efetuasse a aquisição na livraria, tendo, 

com isso, o privilégio de ser o primeiro leitor da obra. Aceitei sem he-

sitar – aliás, hesitar, para o bem ou para o mal, nunca foi mesmo o meu 

forte. Por conta disso levei uma sonora bronca do Luis, meu irmão 

mais velho, cujo tom indicava que eu tinha aviltado a honra da família 

ou algo parecido. “Como você pode se sujeitar a isso por um livro?”, 

vociferou. Nunca entendi qual foi o meu crime, mas, sinceramente, na 

hora também não me importei muito.

Fato é que a literatura foi minha paixão da infância e da juventude, 

não a única, é claro, mas em nome dela teria feito muito mais. Aos 15 

anos eu já havia devorado as obras completas de Machado de Assis e 

Eça de Queiroz. Tinha também o hábito da releitura. A afeição a um 

livro me levava a retomá-lo várias vezes, incansavelmente. 

Não bastava apenas ler uma história, havia que internalizá-la, siste-

matizá-la, colocá-la numa perspectiva de contínuo desvendamento, de 

forma que nada me escapasse. Talvez já combinasse um pouco o fascí-

nio pelas letras com a visão metódica, mas não menos humanizada, do 

engenheiro em gestação.

Existiam, no entanto, outras forças interagindo no caldo de cul-

tura da minha formação, e uma delas era meu pai, Ary Vianna. Eu 

tinha 10 anos quando ele foi nomeado por Getúlio Vargas prefeito de 

Cachoeiro de Itapemirim, segunda maior cidade do Espírito Santo. 

Vigia o Estado Novo, de forma que todos os prefeitos eram indicados 

pelo presidente da República – meu pai, embora de índole democráti-

ca, era um ferrenho getulista e identificava no presidente um homem 

com visão e projeto de país. Em 1945, com as eleições legislativas, Ary 

Vianna foi eleito deputado federal, o mais votado do Espírito Santo, e 

eliminou a contradição. Ficamos orgulhosos dele.

Meu pai tinha para nós, sim, aura de herói, reforçada pela figura 

cada vez mais proeminente de homem público, mas isso não era deter-

minante na relação familiar. 

Para eu e meus irmãos, o importante era que, em casa, no finalzi-

nho da tarde, durante o jantar, nos finais de semana ou nas férias que 

passávamos juntos, ele era figura invariavelmente presente e afetuosa. 
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Com o tempo, já mais crescidos, é que fomos absorvendo aquela por-

ção de homem público que ele tentava amenizar, quase dissimular na 

vida em família. O exemplo paterno de uma vida dedicada ao Estado 

me marcou indelevelmente, mesmo que eu, distintamente, não tenha 

concorrido nunca a qualquer cargo eletivo.

Preferi, sempre, as funções técnicas, longe dos holofotes traiçoeiros 

da política. Mas a afeição pelo bem público, que transcendeu muitas 

vezes o lado profissional, talvez tenha sido uma das mais fortes e inelu-

táveis heranças paternas, contra a qual nunca pude – ou quis - lutar. 

O getulismo foi outra. Inicialmente sem maiores argumentos ou ní-

tidas razões conscientes, naqueles tempos de paixões políticas arreba-

tadoras a profunda admiração por Getúlio Vargas virou uma causa que 

abracei com fervor, transformando-me, ainda adolescente, em defensor 

empedernido do presidente. 

Tal encantamento perdurou em minha consciência, um pouco di-

fusa, durante muitos anos, como as sombras de minha infância, como 

a expectativa pelos livros de Monteiro Lobato e, posteriormente, ao 

longo de minha vida profissional, associou-se à convicção nacionalista 

que adquiri e mantive até hoje.

Cabe aqui breve parêntese. Com o tempo e o conhecimento históri-

co, passei a ver de forma muito mais crítica vários aspectos do período 

varguista, sobretudo a violenta repressão política, que jamais poderia 

corroborar. Por outro lado, não perdi a admiração pela visão de Brasil 

que teve o presidente, homem público que, mesmo por vias tortuosas 

em vários momentos, sempre buscou o desenvolvimento econômico e 

a construção de uma nação mais autônoma internacionalmente e com 

melhores condições de vida para seu povo. 

Isso posto, voltando à narrativa pessoal, a eleição de meu pai para a 

Câmara dos Deputados levou  toda a família ao Rio de Janeiro. A vida 

na capital era totalmente diferente, com sua efervescência cultural, seus 

teatros e cinemas, suas acaloradas discussões políticas. Aos poucos, ia 

ficando para trás aquela pacata Vitória da minha infância, que mais pa-

recia um vilarejo se comparada à grandeza do então Distrito Federal. 

Tinha 13 anos e um novo mundo se descortinava para mim. 
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Documentos de Maria Magdalena e Ary Vianna, pais de Marcos



24

MARCOS VIANNA
Memórias de uma revolução industrial

Admirável 
mundo novo  

As mudanças começaram com minha transferência para o 

Colégio Andrews, na época uma das mais conceituadas 

escolas do País. Exigência de minha mãe, que, muito carinhosa, 

mas sempre exigente, planejava minuciosamente a formação dos 

filhos. 

Ingressei no segundo ano ginasial e, fascinado com aquele ad-

mirável mundo novo, com a sensação de que cada esquina prenun-

ciava imprevisíveis descobertas, não tive dificuldades de adapta-

ção. Já nesse primeiro ano, claro, com um grande esforço, havia 

me tornado o melhor aluno da classe.

Nunca fui um CDF típico, desses que se abstraem do mundo 

para mergulhar nos estudos, mas era estudioso – vaidoso também, 

não nego – e me esforçava para ter um bom desempenho escolar. 

Sempre preferi me preparar a me intimidar ante as dificuldades. 

Não que fosse fácil, mas tirar uma boa nota numa prova era, para 

mim, desvendar a saída do labirinto e vencer o minotauro. Os de-

safios significavam, já naquela época, espécie de combustível para 

a superação pessoal.

Foi assim, em 1949, quando cursava o primeiro ano do Cien-

tífico e tive que enfrentar o incomensurável grau de exigência do 

professor de Matemática, Miguel Ramalho, cuja fama de carrasco 

ultrapassava os muros da escola. Conhecido e reconhecido pela 

competência, que era proporcional ao seu rigor, Ramalho era o 

terror dos maus alunos e até dos bons. Lembro que o som do 

sobrenome, com o erre arrastado na pronúncia, potencializava a 

aura de medo sobre a turma. 
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A tática que o professor utilizava para motivar – e aterrorizar – os 

estudantes era do tipo arrasa-quarteirão. Já a prova inicial era difícil 

como os Doze Trabalhos de Hércules, formulada para causar um cho-

que e incentivar o estudo mais aprofundado de toda a turma. 

De modo que, mantendo a tradição, no dia da entrega do meu 

primeiro e fatídico teste, corrigido, Ramalho, bem ao seu estilo, 

fez da apresentação das notas um espetáculo de execração pública. 

Ao entregar a prova a cada um dos alunos pronunciava em alto e 

bom som o nome, seguido da nota: “Lúcio Machado: três!”. “Luiz 

Viera: dois!”. “Marcos Vianna: quem é Marcos Vianna?” “Eu”, res-

pondi. Ao que ele acrescentou: “Dez!”

Ouso dizer que o professor não esperava por essa.  

A razão estava no meu jeito despojado, do tipo bom vivant, e 

na minha popularidade entre a turma, características que contra-

riavam o clichê do bom aluno, geralmente introvertido e formal, 

como muitos de minha classe. Mas esse meu bom desempenho não 

seria um fato isolado. Eu surpreenderia ainda mais o mestre – e de 

certa forma até a mim próprio  – pela facilidade com que venceria 

as dificuldades da Matemática. Até o fim do científico, naquela 

matéria, gabaritei todas as provas. 

Em 1952, para orgulho dos meus pais, consegui terminar o cien-

tífico com a média mais alta de todo o colégio. Tal conquista, é 

bom que se diga, não foi olímpica, tranquila, e também não se deu 

por qualquer superioridade intelectual, mas sim em razão de um 

intenso, rigoroso e metódico cronograma de estudos. 

Aliás, sempre fui recompensado pela obstinação na hora de me 

preparar para uma provação. Graças a essa conduta, que pautou a 

minha vida em outros desafios profissionais, ingressei na faculda-

de sem precisar fazer o cursinho pré-vestibular – o que, ademais, 

livrou a família de um custo adicional. No ano seguinte, aos 18 

anos, ingressei na Faculdade Nacional de Engenharia, da Univer-

sidade Federal do Rio de Janeiro.

 Entretanto, ainda por um tempo eu continuaria ligado à minha 

antiga escola. Aceitei o convite feito pelo diretor e dono do colé-

gio, ex-deputado Carlos Flexa Ribeiro, para lecionar Matemática 

para a turma do terceiro ano científico do Andrews. 
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Com os colegas do Andrews (último à direita)



28

MARCOS VIANNA
Memórias de uma revolução industrial

Marcos e os irmãos 
mais velhos, 

Carmem Silvia e Luiz 
Guilherme Vianna
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Comecei como assistente do professor Ramalho, com quem, ao 

longo dos anos do científico, tinha desenvolvido uma relação de 

mútua admiração. Muitos estranharam o fato de alguém tão novo 

dar aulas numa instituição tão tradicional e essa resistência, que 

não escapou à minha percepção, deixou-me algo inseguro. Mas 

não recuei. 

Confesso que, ao me encaminhar para a sala no dia da minha 

primeira aula, suava frio, ansioso perante o desafio de enfrentar 

uma turma cheia, com alunos da minha faixa etária. Na hora, po-

rém, o nervosismo passou e a aula transcorreu normalmente. Com 

o tempo, acostumei-me ao trabalho e ao ótimo ambiente da esco-

la, integrada por professores e estudantes de primeira grandeza.

 Trabalhei no Andrews durante um ano e meio, até surgirem as 

primeiras oportunidades na engenharia, uma vocação ainda sem 

formato ou planos definidos na minha cabeça. Não antevia, nem 

em sonho, o que estava por vir. Mas, registre-se que, se a experiên-

cia do Andrews foi um interregno na profissão que escolhi, serviu 

para me municiar de autoconfiança. De fato, esse novo instrumen-

tal intelectual e emocional foi essencial para que eu seguisse adian-

te na vida profissional e mesmo pessoal e ultrapassasse com mais 

segurança o movediço terreno do inusitado. 
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A Moscou brasileira

Localizada no Largo de São Francisco, no Centro da cidade, 

a Escola Nacional de Engenharia era um notório núcleo da 

produção de inteligência e debates. 

A faculdade entrou na minha vida repleta de novas ideias e 

pessoas e expôs, para mim, os meandros de um mundo fascinante 

e desconhecido. Era incrivelmente estimulante conviver com per-

sonalidades e mentes privilegiadas, que em muitos casos já trans-

cendiam a esfera acadêmica para ganhar seu lugar na galeria dos 

grandes nomes da História do Brasil. Refiro-me a figuras como 

Mário Henrique Simonsen e Henrique Cepelovicz, que depois se 

tornariam referência obrigatória como profissionais e homens 

públicos. 

De fato, os quadros do magistério eram integrados por figu-

ras laureadas, intelectuais brilhantes que já atuavam em diversos e 

destacados ramos da vida nacional. 

O curso ministrado por Antônio Dias Leite, livre docente da 

cadeira de Economia, era simplesmente magnífico. Assombrosa-

mente inteligente, ele unia um vasto conhecimento econômico a 

uma rara capacidade de exposição e síntese. Tinha generosidade, 

prazer em ensinar, não se encastelava em seu conhecimento, como 

costumam fazer muitos acadêmicos, mesmo os mais preparados. 

Não era à toa que saía aplaudido ao fim de todas as aulas.

Nesse ambiente agitado, de incentivo ao debate de ideias, aca-

bei sendo mordiscado pela mosca azul da política, naquele que foi 

meu primeiro e único contato com os pleitos eleitorais. 

Eram tempos de se interferir na realidade pela militância e, na 

condição de aluno do segundo ano da faculdade de engenharia, 

fui candidato à presidência do diretório estudantil. Integrava uma 
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chapa de estudantes vistos como comunistas, com a qual, a bem da 

verdade, tinha pouca ou nenhuma afinidade. Isso se devia ao fato 

de que as organizações estudantis da época, imersas em uma aura 

de mobilização e contestação, aglutinavam pessoas ligadas a um 

pensamento nacional, porém de diferentes matizes ideológicas. 

Rigorosamente, dos supostos comunistas da minha chapa, mui-

tos estavam longe de sê-lo, embora comungassem um sentimento 

de oposição às amarras que prendiam o País ao atraso. 

Nesse caldeirão ideológico difuso, a Escola Nacional de Enge-

nharia abrigava um sem-número de correntes utópicas de esquer-

da, socialistas, comunistas, anarquistas ou simplesmente contesta-

doras. Tanto que nossa faculdade era conhecida como a “Moscou 

brasileira”. 

Não fui bem-sucedido em minha primeira e derradeira candi-

datura. Perdemos a eleição. Talvez já fosse um aviso de que minha 

contribuição ao Estado brasileiro não viria a acontecer pela via 

eleitoral. Eu participaria da política brasileira, sim, e de forma 

intensa, mas do outro lado do balcão, do lado dos formuladores 

dos grandes projetos nacionais. 
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O recruta Simonsen

Um desses formuladores foi Mário Henrique Simonsen, de 

quem tive a felicidade de me tornar amigo e de privar, as-

sim, de sua rara inteligência.  

Durante cinco anos, entre 1974 a 1979, Simonsen e eu desenvol-

vemos uma relação de trabalho extremamente produtiva, ele como 

ministro da Economia e eu como presidente do BNDE. De hon-

radez irreparável, absurda capacidade intelectual e personalidade 

afável, Simonsen foi uma das pessoas mais admiráveis e um dos 

maiores homens públicos com quem tive o privilégio de conviver. 

Conhecemo-nos e nos tornamos próximos ainda jovens e, embora 

nem sempre comungássemos das mesmas ideias, mantivemos um 

profundo convívio pessoal que durou até a sua morte, em 1997. 

Servimos juntos na Marinha, em 1955, e durante esse período com-

partilhamos experiências que guardarei para sempre na memória, 

como as garrafas de cachaça consumidas às escondidas em nossos plan-

tões noturnos ou as peripécias amorosas vividas em nossas viagens.

 As mulheres, principalmente de outros estados, viam em nós 

jovens aventureiros, que conheciam o mundo e passavam por expe-

riências maravilhosas de além-mar, o que, evidentemente, era uma 

idealização, talvez influenciada por romances muito lidos naqueles 

tempos, como Mob Dick, O Velho e o Mar e Vinte Mil Léguas 

Submarinas. 

Não desfazíamos o mito, claro, e acrescentávamos a ele uma 

estratégia infalível, que nos valeu boas conquistas. Sempre que cir-

culávamos com o público feminino vestíamos nosso uniforme de 

gala, dando a impressão de que éramos oficiais  - e procedendo 

como tal. 
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Certa vez, quando aportamos em Manaus, gastamos nossa folga 

de dois dias na companhia de duas belas moças. E, nessa condição, 

as convidamos para assistir à solenidade de partida do navio.

Tudo parecia ir às mil maravilhas, mas os verdadeiros oficiais, 

sabedores das nossas artimanhas – nossas e de todos os recrutas, 

ressalte-se –  decidiram estragar a festa.

Marcaram o embarque no navio para o meio-dia e a partida 

para as 15h, aparentemente sem motivo algum. Aquele hiato de 

horário nos causou alguma estranheza, mas nossa preocupação era 

com a despedida triunfal. 

Só entendemos o que ocorria quando, ao entrarmos no navio, 

ansiosos para nos exibirmos às nossas namoradinhas, que já espe-

ravam os acenos, em pé, no cais, ouvimos os gritos dos oficiais: 

“Recrutas! Roupa de faxina!” 

Para descrença e imenso desgosto, tivemos que vestir nossos tra-

pos de faxina e esfregar o chão com as mãos, enquanto nossa ima-

gem com as mulheres de Manaus se esvaía tal qual a água descendo 

pelo ralo do navio.

Simonsen, que tinha a expressão inabalável de quem estava resol-

vendo de cabeça equações de matemática o tempo inteiro, mudou 

seu semblante e estampou a decepção em sua fisionomia. Aquele 

vexame não podia ser sublimado com logaritmos. Ainda mais por-

que as meninas, realmente muito bonitas, tinham se dissolvido na 

história. E ele gostava do esporte. 



35

M
V

PARTE 2

Vale, uma paixão
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O jovem Marcos Vianna
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Breviário de 
um engenheiro 

O princípio de meu percurso como engenheiro se constituiu 

de cadernos e mais cadernos com milhares de derivadas, 

integrais, exercícios de estatística e muita insônia para aprender 

todo aquele universo numérico que prometia se transmutar em 

bens físicos de uso público. 

Sem qualquer modéstia, como a maioria dos jovens, sempre 

achei que tinha um encontro marcado com a engenharia de grandes 

feitos. Talvez os resultados não tenham sido nem tão vultosos assim, 

mas era o sentimento que eu acalentava então. Doce ilusão, no meu 

primeiro emprego, em idos de 1953, fui relegado à tarefa de dobrar 

plantas, em uma empresa chamada Engenharia Civil e Portuária. 

Após o sucesso como professor do Andrews, inquietava-me bas-

tante o trabalho meramente mecânico de aproximar pontas de pa-

pel, atento a detalhes de simetria, e reiterar os finos vincos, com 

esmero e cuidado para evitar qualquer rasgo. Onde estavam as 

construções, as obras marcantes?

É preciso entender a engenharia em sua essência como um ser 

humano. Ela é uma dama fiel, só que notoriamente incapaz de cle-

mência. Sabia que, ao menor deslize, ela me solaparia na partida e 

me jogaria para projetos de menor monta. Mas enfrentei seus filtros 

e quebrantos, assim como a convenção de disputar com aqueles que 

não precisavam ser testados, pois já haviam nascido aboletados nas 

asas do poder. 

A bem da verdade, não foram tantos anos de espera assim, no 

entanto, em minha percepção, a vida transcorria como se eu fora 
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um quelônio, andando em passos lerdos. Tal ansiedade teve seu fim 

quando, no terceiro ano da faculdade, já em 1954, fui convidado 

para supervisionar a construção de uma obra de quebra-mar – o 

nome técnico é enrocamento –, alicerce do futuro aterro do Fla-

mengo. Recebi a notícia por telefone. 

Um primo mais velho, então funcionário da empresa, hoje fa-

lecido, inteirou-me da oportunidade. Eu tinha apenas 20 anos, e já 

assumia um desafio respeitável. O dia começava antes das sete da 

manhã, com a ida a Niterói para a vistoria da pedreira, em meio a 

inúmeros funcionários. Espantava a todos a imagem de um garoto 

com tanta responsabilidade e decisão. Mas, como diria o poeta, vi 

passar um rouxinol, sinal de que o bom augúrio e o trabalho segui-

riam de mãos dadas.

 O calor da pedreira, complemento ao labor duro, não resumia, 

contudo, minha rotina, que ainda se prolongava no controle da 

basculagem das barcaças, impulsionadas por um rebocador até o 

local da obra. O trabalho foi um sucesso, e, posso afirmar sem pre-

tensão, o primeiro de muitos. O aterro foi logo depois construído, 

como todos sabem, e tive a sensação de inscrever, ainda que reser-

vadamente, meu nome na história da cidade.

Entretanto, por obra do destino, o getulismo, herança pater-

na, acabou me custando o emprego. Eu não era propriamente um 

partidário de Vargas e não estava envolvido diretamente em mo-

vimentos políticos quaisquer, mas tinha uma grande admiração 

pelo presidente, quase uma  idolatria que ultrapassava a política 

para alcançar a instância de uma profunda admiração pessoal. 

Getúlio era um personagem de difícil classificação, nem sei se 

compreensível em todas as suas nuances por aqueles que não vi-

veram o período. 

De modo que, no dia 24 de agosto de 1954, data da morte de 

Vargas, eu me encaminhava um tanto quanto sorumbático para a 

empresa, pensando no significado do acontecido, no impacto his-

tórico daquele momento, no sofrimento da população e na minha 

enorme tristeza. 
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Marcos e Max Pasquin em visita a obras da Vale do Rio Doce
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Presidente João Goulart e Marcos, então na Vale, no começo dos anos 1960
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Logo ao chegar, fui recebido por um funcionário mais graduado 

e com funções de chefia, udenista convicto, com um sorriso e a feliz 

exclamação: “Getúlio morreu!” Não tive dúvidas em cumprimentá-

lo com um murro no rosto. Que fique registrado: interrompi com 

um soco a alegria mesquinha do lacerdista, mas saí de lá demitido 

por bater no contratante que pagava meus salários. Ossos da inte-

gridade e de um pavio curto que me acompanharia por anos a fio 

– receio que até hoje.

Esse episódio, por intempestivo que tenha sido, marcou a minha 

carreira: sempre defendi o que acreditava ser correto, sem conces-

sões ou favorecimentos. Uma espécie de síndrome de Robespierre 

desprovido do fervor ou da perversão revolucionária. É um com-

portamento que tem seu preço. E é um preço caro de vida. Mas 

faria tudo de novo, sem pestanejar.

A defesa dos ideais de um homem digno pavimenta com mais 

solidez a estrutura de uma construção do que qualquer amálgama 

de cimento, brita e vergalhão de ferro.

Presidente João Goulart e Marcos, então na Vale, no começo dos anos 1960
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Prólogo de uma 
aventura épica

O bendito soco no superior que caçoava de Getúlio Vargas 

me custou alguma dor de cabeça, mas não ocasionou o de-

finitivo rompimento com a Engenharia Civil e Portuária, empresa 

que acolheu o jovem engenheiro ainda em fase de formação. Deve 

haver um santo protetor das pancadas justas. 

Para minha sorte, eu havia esmurrado o contratante de um serviço 

específico, não algum funcionário efetivo. Fiquei com fama de cabeça 

quente, mas mantive boas relações com o alto escalão. De modo que, 

pouco tempo depois, no início de 1955, os diretores da firma, satisfeitos 

com meu trabalho anterior, convidaram-me para outra obra, a constru-

ção da primeira estação portuária da empresa Vale do Rio Doce. 

Assim, recém-formado, tive a oportunidade de retornar à minha 

cidade natal, Vitória, na chefia de um grande empreendimento. 

Pode-se dizer que eu já passara de namorado a noivo da engenharia.

A Vale me deu a talha e o cinzel.  As dimensões do mundo mu-

daram. Aos meus olhos, ainda acostumados a missões de menor 

envergadura, o desafio era equivalente a pintar a Capela Sistina. A 

construção da primeira estação portuária da companhia estava lon-

ge de ser um projeto com a grandiosidade dos que viriam, mas de 

jeito nenhum se tratava de empreitada simples. A uma engenhosa 

concepção teórica somava-se um complexo processo de construção 

civil, dos quais participei nos detalhes. Foi meu batismo de fogo.

 Recordo-me, por exemplo, de algumas incursões ao interior 

do tubulão, pilar principal do cais. O artefato precisava do apoio de 

algum terreno sólido, seja rocha ou algo de consistência semelhante, 
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Presidente Castello Branco inaugura Tubarão, o maior porto do mundo naquela época
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Operários em fila: ambiente de Tubarão
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para atuar como sustentáculo às vigas da construção. Os operários de-

viam retirar constantemente, munidos de escavadeira, pás e baldes, os 

detritos que ingressavam em seu interior, de forma a evitar que a água 

prejudicasse sua estabilidade. Após o árduo trabalho, os responsáveis, 

completamente encobertos por uma mistura de lama e fuligem, diri-

giam-se a mim satisfeitos: “Está pronto, senhor. O pilar está firme!” 

Começava então minha jornada. Entre escadas bambas e aquela 

espécie de barro, sem falar no enorme temor de um desabamento, 

eu me via obrigado a entrar naquele gigantesco tubo de concreto.  

Uma vez comprovada sua firmeza, meu maior desejo era chegar à 

terra firme o mais rapidamente possível. Quando vejo hoje a Vale 

exportando centena de milhões de toneladas de minério, fico pen-

sando que coloquei um grão de areia na construção desse império.

Mas a lembrança mais impactante dessa minha passagem na 

companhia não está relacionada à minha missão de engenheiro 

strictu sensu, e sim ao conhecimento do cérebro mais fulgurante 

que jamais encontrei: a notável figura de Eliezer Batista. 

Mesmo conhecendo Eliezer por décadas, é difícil, às vezes, acre-

ditar que ele exista. Líder nato, afeito às grandes ideias e aos de-

safios, Eliezer capitaneava um grupo de jovens profissionais que 

operavam uma profunda mudança no perfil da empresa. Em meio 

a velhos diretores acomodados na infindável reiteração dos mean-

dros burocráticos, emergia uma nova força, obstinada em conferir 

à Vale uma relevância central no desenvolvimento do País. 

Os destinos da Vale e do Brasil estavam irreversivelmente vincu-

lados, inseparáveis em suas ambiciosas metas e enormes dificuldades. 

Eliezer, alguns anos mais velho que eu, não restringia sua inspiração 

à subordinação hierárquica, mas ampliava sua influência por meio de 

palavras e atos, sempre marcados por conduta intensamente seduto-

ra. Era um dirigente e pensador operístico. A transformação da Vale 

poderia muito bem ter acontecido no Teatro Alla Scala de Milão.

Sob a liderança do magnífico maestro, eu me tornaria um dos pro-

tagonistas do libreto, prestando modesta, mas apaixonada, colabora-

ção para que a empresa se transformasse em artífice do crescimento 

nacional. A partir daí, o Brasil, ainda que em águas turvas, navegaria 

em um rio doce.

Operários em fila: ambiente de Tubarão
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A descoberta 
de uma vocação

Muito satisfeito com meu trabalho à frente da construção 

do Porto de Vitória, Eliezer mandou que me convidas-

sem a ingressar na Vale, isso no final de 1956. Minhas perspectivas 

profissionais ganhavam outra dimensão, já que eu agora tomava 

parte, diretamente, na definição dos rumos da companhia, peça 

central do projeto de país que então se delineava. 

As oportunidades surgiam, no mesmo compasso da modificação 

de antigos dogmas e figuras. O crescimento da produtividade e a 

rápida substituição de antigos funcionários por novos profissio-

nais, repletos de ousadia, proporcionavam-me desde o princípio 

uma certeza: nós íamos tomar conta daquela empresa!

Iniciei como subchefe da Divisão Portuária, subordinado à che-

fia de Eliezer, na Superintendência de Estradas. Tive, mediante um 

enorme esforço e movido por uma empolgação genuína, ascensão 

vertiginosa, com a ousadia se transmutando em regra. Não havia 

lugar, ainda mais na cabeça de um jovem com sonhos grandiosos, 

para a paralisia, para a cautela excessiva, para o medo de errar. 

Eu tinha um trabalho a fazer e o encarava como missão, para a 

qual era preciso total dedicação, sem espaço para tergiversações. Na 

época, não havia problema para o qual eu não propusesse soluções e 

assumisse a responsabilidade de implementá-las. Com a santa irres-

ponsabilidade da juventude, era minha a primeira mão a ser levanta-

da quando um impasse qualquer ameaçava interromper os planos da 

Vale, da nova Vale que surgia sob o comando de Eliezer Batista.
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ferroviária da Vale
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Eu acreditava nas propostas, comungava do espírito realizador da 

empresa, de modo que as ideias aparentemente monumentais encon-

travam em mim um realizador inequívoco, que encampava projetos 

sem esmorecer ante quaisquer obstáculos. Não por arrogância, de for-

ma alguma, mas por uma obstinação pessoal que, por vezes certamente 

beirando o exagero, talvez se aproximasse do que chamamos de fé. Fé 

em um projeto que sabia não ser só meu, mas de todo um país. 

Assim, entre várias iniciativas, calculei e comandei, por exem-

plo, para surpresa de muitos, a execução de um suporte cravado no 

concreto, difícil estrutura que aumentava a rapidez no transporte 

de minério, servindo a todas as atividades da companhia. Depois, 

sempre buscando os ganhos de eficiência necessários para o salto 

que a Vale buscava dar, projetei uma abóboda, que suportava uma 

gigantesca quantidade de minério, e cujo transporte ficava a cargo 

de um sistema de correias, o que proporcionava maior agilidade. 

Recordo também, desse rico período inicial, a construção de 

uma linha circular que levaria o minério para a outra extremidade 

da ilha de Vitória. Impunha-se a edificação de um viaduto, de 100 

metros de extensão, para a consecução do trabalho. O tempo era 

fator crucial, o viaduto precisava estar pronto em três meses, qual-

quer que fosse o seu custo. Existia, contudo, um grande problema: 

na concorrência pública realizada, nenhuma empresa se propôs a 

tal façanha, o menor prazo oferecido era o de sete meses. Estáva-

mos “fritos”. No entanto, confiante como eu era, em mim e na 

estrutura da Vale, até de maneira temerária, exclamei: “Nós assu-

mimos! A empresa tem condições e recursos de cumprir o prazo e 

de realizar ela mesma a obra.” 

Aceitamos então um desafio que todas as grandes empreiteiras 

haviam recusado. A execução começou na mesma noite, com os 

operários organizados em três turnos de oito horas. Eu trabalha-

va o dia todo, dormindo pouco, em uma rotina que se iniciava às 

seis e meia da manhã e durava até as onze horas da noite. O início 

da obra, atribulado por natureza, deixava a todos algo incrédulos, 

mas, se dúvidas existiram, nunca se pensou em desistir.

 A fiscalização minuciosa era diretamente realizada por mim, 

buscando manter forte organização e garantir a eficiência e a pro-
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A ousadia de um grupo de jovens: nova geração de navios
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dutividade de todos os operários – que, é preciso ressaltar, traba-

lharam de forma heroica, quase inacreditável. Obstinação, confian-

ça e união de todos resultaram, graças a Deus, em sucesso, com o 

prazo perfeitamente cumprido.  

Os problemas, consequência direta dos ambiciosos objetivos 

perseguidos, passavam a ser invariavelmente confrontados com so-

luções inovadoras. A Vale se modernizava a passos largos. 

Outro exemplo pontual, mas significativo, desse espírito que to-

mou conta da empresa sob o comando de Eliezer, ocorreu durante 

a construção da Usiminas, também em idos de 1956. Transportá-

vamos diversos equipamentos superpesados e o meio utilizado era 

o trem. Certo dia, fui avisado de que um dos mais importantes 

instrumentos, uma caldeira, não passava pelo túnel. A ampliação 

do túnel, solução mais óbvia, seria desastrosa, com a perda de um 

tempo precioso, que não tínhamos, além de implicar fortes despe-

sas adicionais, encarecendo todo o processo. 

Em meio à preocupação generalizada, observei o suporte dos 

trilhos e perguntei ao encarregado qual era a espessura do las-

tro de brita abaixo deles. Os trinta centímetros representavam 

a diferença necessária para que a caldeira ultrapassasse o túnel. 

Determinei que o lastro de brita fosse retirado, com o trem 

se deslocando lentamente no trecho que contava somente com 

os trilhos, para depois recuperar velocidade. Sem perfurações 

nem dinamite, a carga seguiu tranquilamente e o cronograma, 

inalterado. 

Descrevo aqui com bastante orgulho, como não podia deixar de 

ser, os desafios que enfrentei, mas é imprescindível enfatizar a todo 

instante que, tudo o que fiz, as decisões que tomei, só foram pos-

síveis porque se vivia ambiente de renovação e crescente convicção 

de todo um corpo de funcionários na grandeza e na força manifesta 

da Vale. A empresa deixava de ser um empreendimento estatal para 

se tornar, na visão de cada um de nós, um símbolo nacional e um 

motivo de denso envolvimento pessoal.

Justamente, a radical transformação em curso teve seu impulso 

decisivo com a chegada de Eliezer à presidência da companhia, 

alguns anos depois, em 1961. Já no primeiro momento, o organo-
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Tubarão em 1989: uma obra que atravessa o tempo



53

M
V

grama da empresa foi completamente modificado, com a criação de 

três superintendências gerais diretamente subordinadas a ele. 

Passei então à Superintendência Geral de Desenvolvimento, res-

ponsável pelas áreas de portos, estradas e minas. Tive a honra de 

ser, assim, responsável por um dos pilares da nova dinâmica de 

crescimento da empresa. A melhoria das vias de escoamento cons-

tituíam etapas primordiais para o novo papel da Vale, uma vez que 

barateavam o custo da produção, permitindo o acesso rentável a 

outros mercados.

A Vale experimentou uma evolução nunca antes vista em uma 

estatal ou em uma empresa privada brasileira, à época. Os olhos da 

companhia se voltavam para o mundo, avidamente, com o aden-

samento das exportações elevado ao patamar de principal objeti-

vo. Tal desígnio já se destacava nos primeiros atos de Eliezer na 

presidência. Ele substituiu os representantes de venda no exterior, 

instalados na Inglaterra e nos Estados Unidos, e lá localizou escri-

tórios da empresa. As metas não eram modestas, Eliezer pretendia 

aumentar o volume exportado de dois milhões para seis milhões de 

toneladas, gerando entusiasmo inconteste dos jovens que, como eu, 

o assessoravam diretamente. 

A empresa passaria – como passou - para o primeiro plano do 

comércio internacional de minérios, competindo com as principais 

instituições do setor. A Vale não seria mais local, e sim global, pon-

ta de lança de um Brasil que queria se reinventar. 

Tal ampliação de objetivos, obviamente, acarretava e era conse-

quência, simultaneamente, de uma redefinição do papel da compa-

nhia nacionalmente. A Vale do Rio Doce era agora um dos princi-

pais instrumentos da política econômica do governo, uma legítima 

representante do ideário desenvolvimentista, creditado à CEPAL, 

que então vigorava. Para além da forte contribuição às exportações, 

gerava um número inédito de empregos, sem falar no desenvolvi-

mento de infraestrutura decorrente de sua permanente expansão.

O destino da Vale era ser um gigante.

Tubarão em 1989: uma obra que atravessa o tempo
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Tubarão 
engole o mundo 

Nesse ponto, o planejamento, que já parecia grandioso, alar-

gou seus limites. O Japão despontava no horizonte. Com o 

PIB crescendo 10% ao ano, entre o fim da década de 1950 e o começo 

da década de 1960, e a produção siderúrgica se elevando de 30 milhões 

para 100 milhões de toneladas, estava-se em pleno milagre japonês. 

A empresa anteviu as oportunidades implícitas e partiu rumo ao 

oriente. As negociações foram um sucesso, com a celebração de um 

contrato de exportação que alcançava cinco milhões de toneladas 

em quatro anos. No entanto, com essa conquista já consolidada, 

Eliezer, voltando da viagem na qual fechou o negócio, marcou uma 

reunião com a cúpula da Vale, a essa altura fortemente ocupada 

pelo grupo renovado que o acompanhava, e anunciou: a nova meta, 

a ser atingida ao longo de dez anos, aproximadamente, era comple-

tar 20 milhões de toneladas exportadas por ano. 

Dessa vez até nós, os mais jovens da companhia, entusiastas da 

nova empresa que se constituía e da ousadia de Eliezer, ficamos, não 

há outra descrição possível, “boquiabertos”. 

Os planos exigiam um enorme esforço operacional da Vale. A 

lucratividade do comércio com o Japão dependia de navios maiores 

que os então utilizados, os Liberty Ships, que variavam entre 15 mil 

e 17 mil toneladas. 

Em contato com o mais famoso engenheiro naval do mundo, o 

professor Shinto, japonês, Eliezer lançou então o projeto de um na-
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vio de 100 mil toneladas, que ultrapassava largamente os maiores da 

época, cativos da empresa norte-americana United States Steel, com 

capacidade de 60 mil toneladas. E que, mesmo assim, existiam em 

número reduzido, apenas quatro no mundo. Se conseguíssemos cons-

truir uma embarcação daquele porte os lucros teriam um aumento 

sem precedentes. Mas a questão era, todavia, bem mais complexa.

 Tal navio demandava uma radical reformulação do aparato 

portuário da Vale, já que o Porto de Vitória, com oito metros de 

profundidade, não comportaria a imensa embarcação, cujo cala-

do chegaria aos 16 metros. Aliás, nenhum porto estaria apto para 

tanto, no Brasil ou no exterior. Um novo porto era necessário. O 

maior porto do mundo.

 Iniciava-se o desafio de Tubarão. 

Eu recebi, em 1962, nada mais nada menos do que a incumbência 

de projetar a nova estação portuária. As dimensões monumentais 

exigiam especial cuidado na escolha do local que receberia o em-

preendimento, o que rapidamente levou a inúmeras especulações 

imobiliárias na região de Vitória. Conhecedor dos boatos e de seus 

autores, despistei-os logo na saída. 

Enviei alguns especialistas para uma sondagem geológica na 

Praia da Costa, acenando com a provável escolha daquela área. Ao 

mesmo tempo, sem alarde, comecei a negociar com um fazendeiro 

da Ponta de Tubarão. A discrição, claro, é elemento fundamental 

para o sucesso de iniciativas desse feitio. Munido com roupas sim-

ples e chapéu de palha, cheguei sorridente à casa do fazendeiro. 

Após alguns dedos de prosa fiz a proposta. Ninguém, muito menos 

o antigo dono, imaginava o destino da propriedade, de forma que 

a Vale conseguiu um preço justo, mas bem reduzido se comparado 

com o absurdo que seria pedido caso nossos planos vazassem. Ven-

cemos a especulação, viriam os percalços técnicos.

O local escolhido ficava na ponta mais externa daquela parte 

do continente, uma das poucas que atendiam aos requisitos ne-

cessários. Isso porque as dimensões do novo porto demandavam 

uma praia oceânica, já que a profundidade das enseadas também 

não comportava o calado dos navios projetados. Surgiam, contudo, 

alguns problemas preliminares. Em virtude das condições da re-
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gião, exigia-se, primeiramente, não só em função do projeto como 

um todo, mas para a viabilidade da própria obra, a construção de 

um quebra-mar, de modo a evitar que as intempéries do oceano 

viessem a prejudicar os trabalhos – e, posteriormente, o atraque de 

embarcações. O quebra-mar, não obstante, deveria se situar distan-

te da costa, de forma a permitir que a entrada do porto tivesse os 

18 metros necessários. 

Viajei até a Califórnia, em busca da expertise técnica que funda-

mentasse o primeiro esboço.  Enquanto a empresa consultora anali-

sava o projeto, encomendei a construção de um modelo reduzido do 

porto, que simulasse as condições do mar. A simulação, que ocupava 

dois quartos na empresa, permitia uma antevisão, incipiente, das fu-

turas dificuldades, tanto as mais evidentes quanto as improváveis.

O quebra-mar já era, em si, um colosso. Ele seria composto por 600 

mil metros cúbicos de rocha, distribuídos entre um núcleo de dez to-

neladas, resistente a qualquer pressão, e uma superfície de pedras mais 

finas, com o intuito de reduzir progressivamente a força das águas. 

Só que as maiores empreiteiras do ramo operavam com o limite 

de 60 mil toneladas por ano, dez vezes menos do que as 600 mil 

toneladas de que necessitávamos. A situação se tornava ainda mais 

preocupante em virtude da relevância e da urgência da construção, 

fundamental para o próprio início das obras do porto. Novamen-

te, fizeram-se necessárias criatividade e audácia. De novo, chamei 

à Vale – e a mim pessoalmente – tal responsabilidade. Encerrei a 

reunião com as empreiteiras exclamando: “Se vocês não quiserem 

fazer, não há problema, nós fazemos!” 

Assumimos então, autonomamente, a exploração das rochas. 

Adquirimos a pedreira mais próxima e requisitamos vinte cami-

nhões utilizados na exploração das minas de Itabira. E, ao inter-

nalizarmos uma atividade normalmente terceirizada, criamos um 

novo processo técnico, para a retirada direta da rocha. 

Tratava-se de procedimento inédito, distinto do corrente méto-

do de subtrair dos caminhões, com guindastes, uma pedra de cada 

vez. Todo o trabalho, tanto o transporte quanto a colocação minu-

ciosa do material na água para formar o quebra-mar, era realizado 

diretamente pelos caminhões, com fantástico ganho de tempo. Eu 

Embarque de minério em 1977
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coordenava tudo, presente da pedreira à ponta de Tubarão, atento 

aos menores detalhes. A inovação não somente salvou a obra como 

a acelerou, superado o maior entrave para a construção do porto. 

Justamente nessa época, Eliezer me convidou para uma conversa 

em seu gabinete : “Marcos, saiu daqui agora o professor Maurício 

Joppert e me disse que está tudo errado. Para ele, fazer quebra-

mar assim, nessa área, não existe, pois isso alterará até mesmo as 

correntes marítimas, com a possível extinção de toda a Praia do 

Canto” (que era a praia mais nobre de Vitória). 

Eu discordei, pelos meus cálculos não via tal efeito colateral, 

de forma que ele me sugeriu um diálogo: “Tudo bem, mas já que 

ele foi seu professor, faz uma visita e vocês conversam.” Retruquei: 

“Olha, Eliezer, eu posso ir, mas ele não foi meu professor.” Ao que 

ele me inquiriu: “Você não era da Escola Nacional de Engenharia?” 

Eu assenti algo reticente, de modo que ele tornou a perguntar: “Ele 

não é catedrático de Portos lá? Como você não foi aluno dele?” Eu 

então revelei que não fizera a cadeira de Portos por ser optativa. A 

primeira reação de Eliezer foi vociferar um palavrão e bater a cabe-

ça na mesa três vezes. Depois de um hiato de tempo ele se acalmou 

e me disse: “Então manda brasa!” 

Propus a criação de um grupo de análise para amparar nossas de-

cisões, mas ele se manteve firme, apoiando a continuação do projeto 

mesmo ante a objeção do professor. As razões eram muitas. Reme-

tiam tanto à ampla confiança que Eliezer depositava em mim quanto 

à sua notória intrepidez e coragem. Sem falar no exíguo prazo para a 

conclusão da obra, uma vez que o contrato com o Japão poderia ser 

unilateralmente rompido, caso a Vale não tivesse condições de expor-

tar o minério convencionado até o dia 31 de março de 1966. 

Ao fim das intempéries, mais um sucesso. O maior terminal portu-

ário do mundo, o único capaz de receber navios de até 150 mil tonela-

das, ficaria pronto após três anos e um sem-número de medidas difíceis 

e quase inevitavelmente arrojadas, tomadas muitas vezes no calor das 

circunstâncias. Paralelamente, ainda alcançamos outro recorde da épo-

ca, com a extração de 600 mil toneladas de rocha em um ano. 

A maior obra já realizada pela Vale abria ao Brasil as portas do 

mundo. E ao mundo, as portas do Brasil.
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A conquista 
da América

As inovações no projeto não se restringiram aos feitos técnicos: 

a engenharia financeira montada foi, sem dúvida, inédita. O 

capital nacional não supria um empreendimento daquele porte, era 

preciso forte auxílio externo. 

Nesse cenário, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

recém-criado, emergia como alternativa viável. Após uma atribulada 

viagem ao Japão, em 1963, na qual foram esmiuçados os detalhes téc-

nicos do contrato de exportação, partimos, Raimundo Mascarenhas e 

eu, para os Estados Unidos, com o intuito de conseguir o necessário 

financiamento. Minha maior fluência no idioma inglês – e unica-

mente isso, levando-se em conta o brilhantismo de Mascarenhas (que 

viria a ser presidente da Vale )  – tornou-me o principal interlocutor, 

aumentando, claro, a responsabilidade e a tensão envolvidas. 

A requisição foi ambiciosa, 100 milhões de dólares, valor que em 

muito suplantava o capital da companhia. O lucrativo contrato de ex-

portação com o Japão surgia como nosso principal instrumento de 

barganha, apresentado como a caução necessária para viabilizar o em-

preendimento. Rompemos, com talento diplomático, a primeira bar-

reira. Os representantes do BID aceitaram estudar nossa proposta.

Não bastavam, entretanto, as vias usuais. O prazo estipulado 

pelo contrato japonês se aproximava progressivamente. Não podí-

amos despender mais nenhum tempo. Oprimidos pela necessidade, 

tratamos francamente com os americanos: “Nós estamos com muita 

pressa, precisamos cumprir uma série de metas, vocês não poderiam 
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enviar uma equipe para o Brasil, ficando no Rio ou em Vitória, para 

avaliar o projeto ponto por ponto, in loco?” 

Surpresos, eles exclamaram: “Mas isso foge aos procedimentos de 

rotina, os trâmites técnicos não podem ser acelerados, nós nunca fize-

mos isso.” Prontamente respondi: “Mas o fato de nunca ter sido feito 

não significa que não possa ser feito!” Após um início relutante, eles 

finalmente consentiram. Outra vitória da nossa verve diplomática e 

da confiança que a Vale ganhava internacionalmente.

Em meu papel de diretor superintendente, montei então uma bela 

sala na sede da companhia, com a única função de servir à missão 

técnica do BID. A gentileza era imprescindível. Ao cabo da análise 

do projeto econômico, concederam-nos os 100 milhões de dólares, o 

maior volume emprestado pelo banco até então – posteriormente re-

cebemos também alguns suplementos, menores, mas aí já garantidos 

pelo aumento de produção efetivado. 

Havíamos conquistado o Japão e a América em uma só tacada. 
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O adeus 
inconformado

Termina em 1965 minha trajetória na Vale. A Hannah Mining, 

gigante mineradora norte-americana, divulgara naquele ano a 

aquisição de direitos de mineração e o contato, com uma empresa 

brasileira de engenharia, para construir um porto no Rio. O grande 

objetivo era um mineroduto. Os prejuízos para a Vale seriam, a meu 

ver, imensos. Mesmo sem a concorrência direta, o preço do minério 

poderia ser profundamente afetado. Tudo isso em meio ao grande sal-

to da empresa, com iminente início do fornecimento para o Japão.

Apesar dos cargos de prestígio que já havia alcançado, eu ainda 

era um garoto, jovem em minhas perspectivas e ideais. Desse modo, 

preocupado com o destino da empresa que eu ajudara a reinventar, 

não hesitei em procurar os militares, que já ocupavam o governo, 

após o golpe de 1964. Aliás, foi aí que tive a primeira conversa com 

Geisel – ele, no futuro, me recriminaria por sair da companhia. Meu 

intento era despertar o sentimento nacionalista dos detentores do 

poder. Esforço em vão, já que, por fim, decreto do presidente Castelo 

Branco abriu as portas para a Hannah construir um porto próprio. 

Na realidade, isso significava que a Hannah já possuía o seu porto. 

Descontente, um pouco revoltado, talvez até em demasia, penso hoje, 

levando-se em conta que aquele processo não interrompeu a ascensão 

nacional e internacional da Vale, afastei-me da diretoria, mantendo so-

mente meu vínculo como engenheiro de carreira. Um mês depois recebi 

um convite para trabalhar em Mogi das Cruzes, São Paulo. Seria diretor 

de uma indústria de aços especiais, a Aços Anhanguera.

A Vale e minha paixão por ela tinham ficado no passado.
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Riqueza escoada
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O grande desafio
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No centro do 
poder: Marcos e o 

então ministro dos 
Transportes Mário 

Andreazza
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A ideologia 
do servidor

Não sou político. Nunca fui. Excluindo-se minha desastrada can-

didatura à presidência do diretório da Faculdade de Direito, 

no auge dos meus 19 anos, jamais tentei ocupar qualquer cargo eletivo. 

Desde jovem me interessei pela esfera pública, mas me mantive afastado 

de qualquer filiação a partidos ou correntes ideológicas específicas. 

Assim, meu arcabouço intelectual foi se consolidando por meio de 

um conjunto de influências que contemplaram o apreço, quase instinti-

vo, por Getúlio Vargas, a opção pela Engenharia, a paixão pelas grandes 

obras e, finalmente, a rica experiência a serviço do Estado, resultando 

num forte pragmatismo aliado a arraigado nacionalismo. Justamente, 

por pragmático, o nacionalismo a que me refiro não implicou radicalis-

mos, atitudes xenófobas ou visões exacerbadas do papel governamental.

O que tal formação criou em mim foi a crença inabalável na ne-

cessidade de desenvolver o Brasil, de fazer com que nosso País al-

cançasse seu potencial manifesto. Pode-se dizer, então, que fui e sou, 

intrinsecamente, um desenvolvimentista.

Nesse sentido, meu foco pessoal sempre esteve no trabalho, e, mais 

especificamente, na paixão por empreendimentos de vulto, perspecti-

va que ganhou impulso decisivo quando entrei na Vale. A partir daí, 

e com o enorme aprendizado sob o comando de Eliezer Batista, tive 

o claro entendimento de que minha vocação era a gestão pública.

Não obstante, por herança paterna e pela experiência que obtive 

ao longo da vida, tanto quanto a convicção desenvolvimentista, desde 

cedo me foi cara a pluralidade de pensamento, em minha opinião a 

base da verdadeira democracia. 
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Por essa combinação de fatores, quando os militares tomaram o 

poder, em 1964, desaprovei inequivocamente a perseguição a figu-

ras que, comunistas ou não, haviam contribuído para o crescimento 

brasileiro. Particularmente, machucou-me o afastamento forçado de 

meu amigo e mestre Eliezer Batista da esfera pública. 

Eliezer, que era ministro de Jango, não foi preso, mas teve de 

abandonar sua maior paixão, a Vale do Rio Doce. Somente anos de-

pois, ainda durante o regime militar, a convite do então presidente 

Figueiredo, voltaria ao comando da empresa.

Eu, ainda muito novo, com passagem importante pela Vale, mas 

sem filiação a grupos políticos nem ligação alguma com o governo do 

PTB, não sofri qualquer represália. Ironicamente, ainda acabei sain-

do da estatal justamente por minha insatisfação com a falta de visão 

nacional estratégica do Governo Castelo Branco, ao abrir as portas 

para a construção do Porto da empresa norte-americana Hannah Mi-

ning, como já contei. No entanto, manteria o fascínio pelo setor pú-

blico e, posteriormente, a ele voltaria, primeiro como Secretário do 

Ministério do Planejamento, depois como presidente do BNDE.

 Justamente, teria então oportunidade de sentir diretamente a dificul-

dade de se conviver com a Ditadura. Nesse âmbito, o ano de 1972 foi, para 

mim, emblemático. Eu já estava à frente do banco e tinha boa reputação 

como administrador, mas não usufruía de proximidade alguma com o 

presidente Médici – ao contrário do que viria a ocorrer com Geisel. 

Vivia-se o ápice do fechamento institucional e do patrulhamen-

to político dentro da máquina governamental. Havia, em todos os 

órgãos públicos, representantes, declarados ou ocultos, do Serviço 

Nacional de Inteligência, popularmente conhecido como SNI.

O BNDE não era exceção.

Ao mesmo tempo, alguns dos funcionários mais competentes do ban-

co - desde jovens expoentes como Roberto Saturnino Braga até gestores 

reconhecidos como Juvenal Osório e Clemente de Oliveira – tinham, em 

maior ou menor grau, histórico ligado à esquerda e acabavam, por isso, 

tachados de comunistas. Muitos eram meus amigos, a ponto de chamá-

los, em tom de brincadeira, de “meus comunistas”, parafraseando sem 

saber Roberto Marinho, que daria à expressão grande notoriedade.

O problema é que, brincadeiras à parte, a fama de comunista, 

ainda mais dentro de um órgão da importância do banco, baseada ou 
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não em fatos concretos, era extremamente perigosa. O SNI promovia 

verdadeira caça às bruxas, buscando detectar – e retirar do serviço 

público – todos aqueles que eram vistos, nas palavras da época, como 

“ameaça à segurança nacional”.

 Já que o monitoramento minucioso de todos os funcionários do 

BNDE era muito complexo e obviamente falível, o serviço de inteli-

gência tomava duas medidas essenciais: buscava cooptar membros do 

alto escalão e tornava obrigatória a aprovação por seus diretores de 

qualquer nomeação para cargos de chefia.

Saturnino Braga, que exercia importantes funções de comando, 

nunca teria seu nome aceito pelo SNI. De modo a contar com sua 

participação na condução do banco, fui forçado a elaborar um sub-

terfúgio: designei-o para “responder pelo expediente”. Dessa forma, 

preservando sua atuação em sacrifício do cargo, ele praticamente só 

aparecia nos registros internos do BNDE, longe dos olhos do sistema 

de controle montado. Saturnino, futuro senador e prefeito do Rio de 

Janeiro, nunca deixou de “responder pelo expediente”.

  No cotidiano, para escapar da ingerência externa, eu contei com 

meu prestígio profissional, com o bom trânsito com o ministro Reis 

Velloso e com o fato de que nunca abrira espaço para permutas po-

líticas, clientelismo ou alianças de poder envolvendo a instituição. 

Mesmo assim não fiquei livre de ameaças. 

Um belo dia, naquele mesmo ano, Alberto dos Santos Abade, che-

fe de gabinete de meu antecessor, mantido por mim no cargo, entre-

gou-me um envelope com a assinatura do Serviço Nacional de Inte-

ligência e a inscrição: “Para o Sr. presidente do BNDE. Só pode ser 

aberto pelo destinatário.”  Peguei o envelope e, sem abri-lo, rasguei 

tudo em picadinhos e joguei no lixo. Abade, que tinha interlocutores 

no órgão, ficou estarrecido: “Está maluco, presidente?” 

Não pretendia, com meu gesto, marcar nenhuma posição heroica 

contra os militares. Apenas sabia que, se quisesse um BNDE livre de 

influências contrárias a seus objetivos, viessem de onde viessem, era 

preciso cortar o mal pela raiz. 

Expliquei a meu chefe de gabinete, homem honrado, que minha 

missão era servir ao País, não ao regime militar. 

Jamais me pautaria pelos recados do SNI. 
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O destino 
bate à porta

Não poderia imaginar que, no final de 1969, aquele inesperado 

telefonema do então ministro João Paulo dos Reis Velloso, 

seguido de um jantar, me traria de volta para o serviço público. 

Não o conhecia pessoalmente e não tinha a menor ideia da pau-

ta da conversa, embora soubesse que o ministro acabara de assu-

mir a pasta do Planejamento e provavelmente estava formando sua 

equipe. Durante o encontro, após abordarmos algumas amenidades, 

parte da etiqueta de tal ocasião, Velloso, fiel a seu estilo, de forma 

tranquila e serena, simplesmente disparou um convite para que eu 

assumisse a Secretaria Geral do seu Ministério.

Quase engasguei. Ora, tratava-se de um dos cargos mais relevantes 

da República, o segundo na hierarquia do Ministério do Planejamento. 

Isso em pleno milagre econômico, quando o País crescia a taxas alu-

cinantes. A proposta me parecia ainda mais inusitada uma vez que eu 

não tinha padrinho político algum e nem estava ligado diretamente à 

área econômica do governo.  Por que eu? 

Cheguei a confidenciar a um amigo: “O Reis Velloso é completa-

mente maluco! Como ele pode convidar alguém que mal conhece para 

um cargo desses?”

Até bem pouco tempo atrás não sabia a real motivação da minha es-

colha para o posto, e nunca havia tocado nesse assunto com o ministro. 

Só recentemente, numa conversa informal, ele me revelou que, à época, 

os postulantes mais óbvios à função tinham um perfil excessivamente 

teórico: eram ótimos economistas, mas inexperientes na concretização 

de grandes empreendimentos. 
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Reis Velloso, um intelectual requintado, precisava de alguém com 

forte perfil executivo, um administrador, para gerenciar projetos de 

vulto. Ele chegou a meu nome por recomendação de alguns membros 

do governo e executivos do setor privado, que ficaram bem impres-

sionados com a minha atuação à frente da Superintendência Geral de 

Desenvolvimento da Vale do Rio Doce. 

Outra vez senti aquela sensação de medo misturada com o gosto 

pelo desafio. Mas, claro, aceitei o convite. Ora, àquela altura, impul-

sionado pelas gigantescas tarefas que já assumira com sucesso em meus 

anos de Vale, tinha confiança no meu taco.

O Globo, 18/01/1973
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Viagem ao país 
da economia

A Secretaria de Planejamento era um mundo completamente 

novo para mim e, do ponto de vista intelectual, representava 

uma virada de 180 graus no que eu vinha fazendo até então. Estava 

deixando para trás as planilhas de custos e cálculos de engenharia 

para conviver com papers de teoria econômica e econometria. 

Os antigos encontros com operários nos canteiros de obras, ao ar 

livre, dariam lugar a reuniões em salas fechadas com engravatados 

Ph.Ds. em economia. O fato é que o novo cargo exigia um brutal 

aprofundamento em questões econômicas, sobretudo as conceituais, 

nas quais eu era totalmente leigo. 

Mas não havia tempo para digressões contemplativas. Entre o 

convite e a minha posse, Reis Velloso pôs em minhas mãos o Pro-

grama Estratégico de Desenvolvimento, o PED, um cartapácio con-

cebido no âmbito do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o 

IPEA, mas incompreensível para um engenheiro executor de obras. 

Apesar de voltado para o setor produtivo, o documento era den-

samente teórico e, para digeri-lo, tive que fazer uma espécie de 

retiro espiritual, isolando-me do resto do mundo por alguns dias. 

Dominar os conceitos ali expostos, devo admitir, requereu-me pro-

fundo esforço. 

Não fosse o bastante, como secretário-geral do ministério eu 

acumulava, justamente, a função de presidente do IPEA. O órgão 

tinha muito prestígio, mas era dominado, à época, por uma qua-

se totalidade de pesquisadores pós-graduados nos Estados Unidos. 
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Eram eles que davam o tom das discussões, marcadas por uma em-

polgação proporcional à complexidade da metodologia utilizada. 

Aliás, mesmo sem estar à altura daqueles sábios em termos de 

teoria econômica, ouso dizer que eles pareciam mais interessados na 

repercussão de seus estudos em revistas especializadas internacionais 

do que em efetivamente diagnosticar caminhos para o desenvolvi-

mento nacional.  

Eu tinha muitas ideias para pôr em prática no IPEA de modo a 

ajustá-lo à nova agenda de desenvolvimento do País, só que esbar-

rava em certa resistência à minha autoridade por parte dos intelec-

tuais que dominavam o órgão. Isso me incomodava. Como no meu 

peito ainda batia forte o pragmatismo do engenheiro, não raro era 

assombrado por dúvidas quanto a minha escolha profissional. O 

que estava fazendo ali? Como realizar o meu trabalho naquele am-

biente tão acadêmico? 

Entretanto, não era hora de indecisões. Melhor era pensar à fren-

te, planejar os próximos passos.

Um episódio envolvendo certo curso de gestão que seria minis-

trado pelo instituto para o governo de Mato Grosso acabaria re-

solvendo esse impasse de autoridade. Ao me inteirar do conteúdo, 

excessivamente teórico, cancelei o projeto – já teria pouco ou ne-

nhum aproveitamento prático no Rio de Janeiro e em São Paulo, 

que dirá num estado de economia, naquele período, pré-industrial. 

Porém, três dias depois, soube que o técnico responsável, de grande 

prestígio no IPEA, desobedecera-me: ainda estava em Mato Grosso 

tratando da iniciativa. 

Contrariado, no calor do momento não pensei duas vezes: cha-

mei-o de volta ao Rio e, para perplexidade geral, o demiti imediata-

mente. Posteriormente, tive momentos de arrependimento e dúvida 

por ter tomado aquela decisão tão drástica, mas prevaleceu a crença 

na minha linha de trabalho e a medida acabou sendo fundamental 

para que eu me impusesse na instituição. 

Restavam, contudo, outros dois grandes desafios que, inevitavel-

mente, teria de enfrentar simultaneamente: buscar uma nova inflexão 

nos estudos do IPEA e desvendar satisfatoriamente os mistérios da 

teoria econômica. Não foi fácil. Mas, ao passo que me fortalecia inte-
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lectualmente, passei a desenvolver uma visão crítica e abalizada com 

relação ao trabalho que vinha sendo implementado. 

Avaliei, por exemplo, que o formato dos relatórios do instituto 

não condizia com a missão de um órgão público, que precisava 

funcionar como braço auxiliar na detecção e solução de problemas 

brasileiros. Os relatórios eram peças herméticas, de puro caboti-

nismo intelectual. Serviam mais ao ego de seus autores do que ao 

interesse nacional. 

Combati enfaticamente tal orientação, a partir de uma deta-

lhada análise de todos os estudos produzidos, ao mesmo tempo 

em que provocava a reorientação dos objetivos. Estava disposto 

a comprar aquela briga e utilizar todas as prerrogativas possíveis 

para que o IPEA assumisse o potencial que tinha – e que efetiva-

mente viria a atingir posteriormente, já sob outra direção.

Fundamental salientar, eu não desprezava a teoria, pelo con-

trário, mas via nela um poderoso suporte para a adoção de polí-

ticas públicas, não um fim em si.  Assim, dediquei boa parte do 

meu tempo ao aprofundamento intelectual. Quase todas as minhas 

noites e finais de semana passaram a ser voltados à minuciosa lei-

tura de livros e mais livros de economia. Eu revirava, infatigável, 

aquelas páginas repletas de cálculos e mastigava, muitas vezes com 

gosto amargo, os densos relatórios que, semanalmente, chegavam 

à minha mesa. 

A propósito, meu “analfabetismo” econômico, em última ins-

tância, constituiu-se em vantagem: em vez de percorrer os textos 

com preconceitos cristalizados, estudei as mais diversas tendências 

e perspectivas, transitando entre ortodoxos e heterodoxos. 

Fiquei na Secretaria do Planejamento apenas oito meses, mas 

aproveitei essa experiência para, na condição de leigo, fazer uma 

verdadeira pós-graduação em Economia. 

Quando deixei o órgão, me sentia efetivamente habilitado para 

assumir tarefas de maior expressão na área. 



79

M
V

Vestindo a armadura

 

O País estava mudando e havia disposição de trabalho entre os 

que conduziam o processo de crescimento. No Planejamen-

to tive a rara oportunidade de acompanhar e, mais do que isso, par-

ticipar da implementação dos grandes planos econômicos. O desti-

no, no entanto, reservava-me responsabilidades ainda maiores. 

Em setembro de 1970, o ministro Reis Velloso me surpreende-

ria outra vez com um convite para assumir a presidência do prin-

cipal banco de financiamento e fomento do País, o BNDE. Ali, 

sim, nos anos seguintes, eu aglutinaria a visão do engenheiro com 

a do economista, para gerir, à frente de uma equipe brilhante e sob 

o comando direto do presidente Geisel, um dos maiores processos 

de transformação industrial da História brasileira. 

Mas comecemos do começo. As múltiplas dificuldades de co-

mandar uma instituição daquele porte, não só técnicas como po-

líticas, ficaram evidentes desde o primeiro instante. O processo 

que levou à minha nomeação já fora uma prévia do que eu viria a 

enfrentar. 

Explico. Meu antecessor, Jayme Magrassi de Sá, em momen-

to de certa irritação e buscando, suponho, exercer algum tipo de 

pressão externa, publicara uma série de artigos questionando a 

correção monetária e outros assuntos da área da Fazenda. O pior 

é que ele, na sua diatribe, dava a entender que Velloso, de quem 

era amigo, estava por trás de tais opiniões, gerando uma situação 

desconfortável para o ministério. 

A substituição era essencial, àquela altura, para evitar um des-

gaste político, mas precisava ser conduzida com cuidado, de modo 
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a não alimentar uma disputa pelo cargo, que poderia, por sua 

vez, incentivar novos embates dentro da pasta. O ministro, que já 

estava contrariado com o processo de fritura do seu colaborador 

e amigo, não queria correr o risco de ter no BNDE um nome im-

posto por influência de terceiros. Ou seja, para não dar espaço a 

essas articulações, ele apresentou meu nome ao presidente Médici, 

quase simultaneamente à exoneração de meu antecessor. 

A minha indicação para o cargo foi uma nova virada profis-

sional. Eu já vinha em carreira ascendente, mas a presidência do 

BNDE era um salto qualitativo para a esfera mais alta do poder. 

De fato, o cargo me levou ao centro dos debates econômicos do 

governo, com enorme e permanente contato com diversos minis-

tros e com a própria Presidência da República. 

A postura discreta e elegante de Reis Velloso, sempre avesso às 

disputas políticas, fez com que eu, na condição de presidente do 

BNDE, assumisse a condução do projeto de desenvolvimento na-

cional em gestação. Era uma missão das mais nobres e de enorme 

impacto político, social e econômico, mas, àquela altura, eu ainda 

não sabia as mudanças que se processariam no banco e que o al-

çariam ao papel de protagonista na engrenagem macroeconômica 

do País, culminando com o II Plano Nacional de Desenvolvimento 

(II PND). 

O BNDE, no início dos 70, era uma instituição sem autonomia, 

não tinha recursos próprios e dependia das dotações orçamen-

tárias anuais, o que obviamente impedia uma atuação efetiva no 

financiamento de projetos essenciais. 

Se o banco aprovasse empréstimo para, digamos, um projeto de 

construção de uma siderúrgica, ou de um polo petroquímico com 

prazos de meia década para serem finalizados – ações efetivamente 

empreendidas alguns anos depois – teria que trabalhar, ano a ano, 

com o Executivo e o Legislativo, para conseguir a concessão dos 

recursos. Algo, claro, totalmente inviável hoje em dia. 

Se a verba não saísse, simplesmente os projetos seriam cance-

lados, a despeito de seu valor estratégico para o País. Nenhuma 

garantia, nenhuma possibilidade de planejamento consistente. O 

fato, então, é que o BNDE não tinha voz ativa e praticamente fica-
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Reunião na Usiminas: o banco foi fundamental para o setor siderúrgico
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va à margem das decisões orçamentárias. Ora, pensava, se o ob-

jetivo era tornar o banco um artífice do crescimento econômico 

e industrial, algo teria que mudar. Seria a principal das muitas 

batalhas a serem travadas, mas não a primeira.

Isso porque eu tinha consciência de que os problemas não 

se restringiam ao volume de recursos disponíveis.  Para ganhar 

espaço nas decisões de investimento do País, o BNDE precisava 

se modernizar, ganhar agilidade, estrutura técnica, confiança e, 

sobretudo, renovar-se. 

Ao assumir tarefas de maior amplitude, com um espectro 

maior de atuação, a instituição precisaria de um comando mais 

centrado e um planejamento de longo prazo, que não ficasse 

restrito a simplesmente atender a demandas pontuais. Era ne-

cessário conceber um outro banco para o novo Brasil que se 

anunciava.

Ao mesmo tempo, o BNDE contava com excelentes funcioná-

rios, alguns com muita experiência e outros, jovens, com grande 

gabarito e uma enorme capacidade de trabalho. Essas pessoas, 

que tinham a marca do espírito público, não podiam ser alija-

das do processo de renovação. A participação, a delegação e o 

diálogo foram os principais instrumentos dos quais me utilizei 

no intuito de trazer esses valorosos quadros para o meu lado. 

Estava convicto de que, tão importante quanto ter um pla-

no de ação era conquistá-los. Mas eu tinha de trabalhar com 

cuidado para ganhar a confiança dos técnicos e dos executivos, 

de forma que se cristalizasse a ideia, absolutamente verdadeira, 

aliás, de que eu trabalhava pela instituição e não por qualquer 

veleidade pessoal. Afinal, sem eles seria inviável empreender a 

hercúlea tarefa de transformar o BNDE num dos principais ór-

gãos de fomento ao desenvolvimento nacional.
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Afinando a orquestra

 
Uma de minhas primeiras medidas foi a contratação de uma 

consultoria para fazer novo desenho da administração do 

banco. Em órgão com abundante quantidade de economistas, ad-

ministradores, engenheiros e outros profissionais competentes, 

essa iniciativa, se mal conduzida, poderia ferir suscetibilidades e 

passar a impressão de desprestígio aos quadros da casa. A solução 

estava numa recente e bem-sucedida experiência na reestruturação 

administrativa e na expansão da Usiminas, na qual o BNDE, que 

já era um de seus acionistas, envolveu-se profundamente.

Soube, por meio de comentários da “rádio corredor” e mes-

mo de membros do alto escalão, que tal processo, conduzido de 

forma extremamente eficaz, havia gerado excelentes resultados 

para a siderúrgica. Era consenso que boa parte desse sucesso se 

devera à norte-americana Booz Allen, consultoria de renome in-

ternacional responsável pela realização, à época, de um amplo 

estudo de gestão e um plano de reforma administrativa na es-

tatal. Identificava-se na Booz Allen, portanto, o conhecimento 

organizacional necessário aliado à abertura ao diálogo com os 

quadros funcionais. Era justamente o que eu precisava. Por que 

reinventar a roda?

Não tive dúvidas em contratar a empresa, o que, por si só, pas-

sou para o público interno do banco a ideia de modernização, 

associada ao caráter democrático da medida. Seria uma reforma 

que, antes de ser imposta de cima para baixo, teria, na origem, a 

participação e a anuência dos funcionários. É verdade que, se não 

havia dúvidas sobre a competência da Booz Allen, eu já tinha, de-
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Marcos e Antônio Carlos Magalhães, o eterno governador da Bahia, em Salvador: busca pelo crescimento regional
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vidamente auxiliado por alguns executivos brilhantes do BNDE, 

uma noção muito clara dos caminhos a serem trilhados. O diag-

nóstico da consultora serviria para confirmá-los e legitimá-los.   

Sob minha recomendação expressa, a Bozz Allen, mediante 

entrevistas diárias, colheu sugestões de todos os funcionários 

do BNDE sobre gargalos na atuação do banco. Assim, todos se 

sentiram representados e, ao verem as novas medidas tomando 

corpo, puderam comentar, com sinceridade, que participaram da 

decisão. Essa prática, adotada posteriormente por empresas mais 

modernas, não era comum à época, e muito menos numa insti-

tuição pública. 

O trabalho era acompanhado diariamente por um homem de 

minha total confiança, que faria carreira no BNDE e se torna-

ria uma figura pública amplamente conhecida: Roberto Saturnino 

Braga, posteriormente prefeito do Rio e, antes, senador pelo esta-

do. Ele observava cada detalhe, cada entrevista, e se reunia comigo 

toda sexta-feira para apresentar um balanço do que estava sendo 

feito. No sábado, na reunião da diretoria com os representantes da 

Booz Allen, eu já sabia quais os objetivos mencionados e a estraté-

gia aventada para alcançá-los. 

Não desmerecendo ou diminuindo a expertise da empresa nor-

te-americana, pelo contrário, podíamos utilizá-la, dessa forma, 

ativamente, sem uma subordinação automática que não levaria às 

melhores decisões.

Baseando-nos em tais medidas conseguimos levar à frente uma 

profunda modernização na gestão do banco, com expressiva am-

pliação da área de planejamento, que ganhou maior autonomia e 

densidade técnica. Também houve estruturação de setores específi-

cos, que se interligaram para operar os diferentes tipos de projetos 

avaliados e assumidos pelo órgão. E obtivemos enorme permea-

bilidade entre o comando do BNDE, as diretorias e o corpo de 

funcionários como um todo. 

A reforma em parceria com a Bozz Allen foi concluída em me-

ados de 1971 e, a partir daí, já era possível reconfigurar de forma 

perene o funcionamento da instituição. Não só em função de me-

tas de curto e médio prazos como, tão importante quanto, para 

Marcos e Antônio Carlos Magalhães, o eterno governador da Bahia, em Salvador: busca pelo crescimento regional
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criar mecanismos que garantissem a renovação eficiente de seus 

quadros, afastando as ingerências políticas deletérias. 

Era imprescindível, para tanto, capacitar o BNDE com o me-

lhor corpo de profissionais existentes no mercado. Com essa meta, 

no começo de 1972, após alguns meses de estudos, fizemos uma 

reunião decisiva com as cabeças pensantes do banco – nomes como 

Ignácio Rangel, José Clemente de Oliveira, o já mencionado Ro-

berto Saturnino Braga e Juvenal Osório Gomes – e partimos então 

para a segunda etapa do processo de reestruturação.

Concluímos que o BNDE deveria promover um concurso, 

aquele que seria o primeiro de verdadeira amplitude e organi-

cidade na história do banco. Uma comissão composta por esse 

núcleo central e os principais técnicos da instituição – utilizan-

do-se também de dados gerados pela Booz Allen – estabeleceu as 

necessidades do órgão e o perfil dos profissionais a serem con-

tratados. O objetivo era instituir procedimentos definitivos, que, 

por sua transparência e eficácia, tornar-se-iam parâmetros para 

as próximas décadas. 

Para ministrar o concurso contratamos a Pontifícia Universi-

dade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO), instituição concei-

tuada e insuspeita, que daria credibilidade a todo o processo. 

Foi um sucesso absoluto, tanto no que tange ao imenso número 

de inscrições como à qualidade dos postulantes – e sobretudo 

dos aprovados. 

O ingresso no banco foi também objeto de um cuidadoso 

programa de planejamento: cada um dos novos concursados era 

acompanhado e orientado pelos funcionários mais gabaritados. 

Resguardava-se, desse modo, não somente a excelência téc-

nica, mas também o modus operandi do BNDE, sua cultura e 

seus valores.
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reinventado
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Marcos Vianna e 
Mario Henrique 

Simonsen: amigos 
desde sempre
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A máquina se move

 

Em 1973, a economia brasileira, sob a batuta do ministro 

Delfim Netto, estava pautada no aumento das exportações 

agrícolas e na expansão da indústria. Já havia três anos que eu as-

sumira a presidência do BNDE e, àquela altura, para acompanhar 

o crescimento febril do País, havia promovido mudanças profun-

das na estrutura do banco que resultaram em grandes melhorias 

operacionais. 

Apesar das limitações orçamentárias, já era possível fazer pla-

nejamento mais consistente, identificar a fonte dos recursos a se-

rem utilizados e trabalhar com sinergia entre os vários setores do 

banco. A garra da nova e competente geração de técnicos aliada à 

valiosa e imprescindível experiência dos seus quadros históricos 

havia possibilitado um avanço decisivo.  

E isso sem que praticamente houvesse aumento de recursos, 

uma vez que não foi criada qualquer fonte adicional de capita-

lização. Pelo contrário, enfrentávamos uma forte resistência de 

Delfim Netto, o mais poderoso ministro do governo Médici, que, 

efetivamente, não via o BNDE como um agente de fomento eco-

nômico relevante. Essa visão, que predominava no governo como 

um todo, era um senhor obstáculo para o desenvolvimento do 

banco. 

De modo que o BNDE, mesmo com a rápida evolução, ain-

da permanecia extremamente tolhido pela falta de alavancagem: 

como não havia uma fonte contínua e garantida de verbas, era 

praticamente impossível se trabalhar em grandes projetos de lon-

go prazo. O banco não era o principal operador do governo na 
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área econômica, e continuava a depender da aprovação de recur-

sos anuais pelo governo, o que restringia suas iniciativas com ob-

jetivos macroeconômicos, em escala nacional. 

O BNDE crescia e estava preparado para alçar novos voos, mas 

operava com uma agenda subdimensionada, por projeto, sem a 

capacidade de implementar uma política de desenvolvimento. 

Pior, não havia muita expectativa de que essa lógica se alteras-

se. O presidente Médici era um militar de caserna, com envolvi-

mento bastante limitado nas formulações e decisões econômicas. 

Como não tinha visão técnica e muito menos administrativa, en-

tregou a gestão da economia do País para o grupo capitaneado 

pelo ministro Delfim. Ao receber um documento qualquer, de 

teor mais analítico, o presidente o repassava ao seu chefe de gabi-

nete ou consultava a equipe econômica. 

Era esse o inexorável processo decisório nessa seara.  
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A era Geisel 

 
Quando o general Ernesto Geisel foi eleito pelo Congresso 

Nacional, em 1973, ficou logo demonstrado que não se 

tratava apenas de mais uma alternância entre a cúpula de mi-

litares que governava o País. Expoente máximo da tecnocracia 

militar, Geisel era dono de um estilo pragmático de administrar, 

que influenciaria decisivamente todas as instâncias de governo. 

Era o antípoda de seu antecessor. 

A começar pela sua densa história política, marcada pela par-

ticipação na Revolução de 30 e presença nas fileiras do tenentis-

mo. Ainda, era um técnico com considerável experiência no setor 

público, marcada, durante o governo Médici, pela sua gestão à 

frente da Petrobras, quando a estatal teve grande expansão e foi 

criada a Petroquisa, peça fundamental para o desenvolvimento 

da indústria petroquímica brasileira. 

Geisel, na verdade, retomava, com mais ousadia, a ideia que 

existira no governo Castelo Branco, de quem fora próximo, de 

um projeto de longo prazo para o País.

Minha relação com ele era antiga, iniciada por contatos na-

quele episódio da autorização para o porto da Hanna, em idos de 

1965, que acabou motivando minha saída da Vale do Rio Doce. 

Nossa afinidade foi crescendo ao longo dos anos, sobretudo no 

período entre 1970 e 1972, durante o qual Geisel presidia a Petro-

bras, cargo de nível semelhante ao meu no BNDE. Convivíamos 

constantemente nos principais círculos do governo e, embora 

evidentemente a estatura militar lhe desse um relevo especial, 

não havia entre nós subordinação hierárquica. 
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Essa equanimidade no nosso relacionamento dentro da má-

quina pública permitiu que se criasse entre nós um respeito pro-

fissional e pessoal baseado no trabalho. Fortalecido, inclusive, 

pela visão que ambos tínhamos do papel a ser exercido pelos 

órgãos de governo, qual seja a de fomentadores da atividade eco-

nômica. 

A índole marcadamente empreendedora e nacionalista de 

Geisel se alinhava perfeitamente ao meu histórico profissional, 

muito mais ligado à ousadia, com os erros que isso comportar, é 

claro, do que à prudência exagerada, à passividade diante de de-

safios que se anunciam difíceis ou quase intransponíveis.  

A proximidade institucional entre a Petrobras e o BNDE fa-

voreceu a realização de diversos projetos em comum, entre eles 

o desenvolvimento do setor petroquímico brasileiro, no qual se 

adotou o modelo de financiamento compartilhado. Nesse âmbi-

to, a parceria do banco com a Petroquisa foi de tal forma em-

blemática que serviu de modelo às subsidiárias posteriormente 

implementadas pelo BNDE para impulsionar setores nos quais a 

presença e o interesse do capital privado eram ainda incipientes.  

O sistema de financiamento compartilhado instituiu um novo 

modelo de negócios que influenciaria profundamente a relação 

entre iniciativa privada, poder público e capital internacional, 

inspirando políticas de Estado até os dias de hoje. Trata-se do 

chamado modelo tripartite, no qual o controle acionário das em-

presas era dividido entre o Estado, uma empresa nacional e uma 

empresa estrangeira, que fazia o aporte de tecnologia. Constituía-

se assim uma sociedade que, dependendo do ângulo que se qui-

sesse ver, atenderia, ao mesmo tempo, nacionalistas, privatistas 

e os defensores da presença do Estado na economia. O controle 

majoritário cabia inexoravelmente ao capital nacional – órgão 

público somado à empresa privada – e, simultaneamente, ao ca-

pital privado – empresa nacional somada à empresa estrangeira.
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A oportunidade 
de ouro

 

O desenvolvimentismo nacionalista do presidente Geisel 

estenderia seus tentáculos por toda a máquina pública e, 

na política econômica, traduzir-se-ia em ações estratégicas, como 

o processo de substituição de importações. Esse tipo de gestão 

soava como música aos meus ouvidos. Se, de fato, a afirmação do 

banco como instrumento central de gestão, que sempre defendi, 

dependia então de uma nova conjuntura, o momento era aquele. 

A chegada de Geisel à Presidência significava uma oportunidade 

ímpar para a concretização de uma nova etapa em minha vida. 
Era o momento de revolucionar o BNDE, de transformá-lo 

em instituição capaz de planejar e induzir à modernização do 

parque produtivo brasileiro, aproveitando as oportunidades e as 

vantagens estratégicas existentes, muitas das quais já havíamos 

identificado, mas não podíamos explorar pela já explicada limi-

tação financeira e política do banco. Não tinha dúvidas de que, 

com Geisel, o BNDE poderia se tornar o principal agente finan-

ceiro da política econômica estatal. 

Tudo conspirava a nosso favor. A mudança de governo levou 

a uma alteração significativa no status do Ministério do Planeja-

mento, ao qual o BNDE era ligado, que passou a ser Secretaria 

de Planejamento, estando então diretamente subordinado à Pre-

sidência e ocupando, fisicamente, espaço contíguo ao do presi-

dente no Palácio do Planalto. 
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98

MARCOS VIANNA
Memórias de uma revolução industrial

No entanto, mesmo com o acesso diário a Geisel, o já referido 

perfil mais teórico e intelectual de Reis Velloso, então secretário, 

prejudicava sua participação nas disputas políticas por verbas ou 

reestruturações administrativas. 

Já durante o governo Médici, embora defendesse uma maior 

capitalização do BNDE, ele sempre evitara um enfrentamento 

direto com o ministro Delfim, receoso do desgaste interno que 

pudesse ser gerado. Embora tivesse uma grande capacidade de 

formulação e planejamento na área econômica, não era do seu 

feitio participar ativamente da briga de foices que era a disputa 

dos ministérios por recursos. 

Caberia a mim, portanto, balizado pelas convicções empreen-

dedoras que sabia serem cultivadas pelo presidente Geisel, buscar 

os meios para alçar o BNDE a um novo patamar, de autonomia 

orçamentária. 

Amparado pelo corpo técnico do banco, eu mirava em duas 

grandes fontes duradouras de recursos: o PIS, fundo dos traba-

lhadores do setor privado; e o PASEP, fundo dos funcionários 

do setor público. Ambos estavam vinculados, respectivamente, à 

Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, órgãos do Minis-

tério da Fazenda. 

Mas, para tirar esses recursos da seara do ministro Delfim, só 

indo a Deus. Geisel era o meu aliado de primeira hora para essa 

empreitada
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O pulo do gato

 

D esde os tempos do governo Médici eu e Geisel tínhamos, 

além das tratativas no âmbito público, conversas eventu-

ais, por telefone ou, cara a cara, em seu pequeno apartamento no 

Leblon, no Rio. 

No começo de 1974, já escolhido como o substituto de Médici, 

mas ainda sem ter tomado posse na Presidência da República, 

Geisel tinha se mudado para um imóvel no Horto Florestal, pró-

ximo ao Jardim Botânico. Lá, num encontro que jamais esque-

cerei, após algumas amenidades, Geisel foi bem direto quanto à 

minha situação no novo governo: “Quero que você continue na 

presidência do BNDE.” 

Diante de tal demonstração de confiança, senti-me livre, es-

timulado até, a deixar clara minha percepção sobre a situação 

orçamentária insustentável do banco, embora também ressaltasse 

as imensas possibilidades para o futuro, sinalizadas, entre outros 

fatores, pelos bons resultados da parceria com a Petroquisa. 

Enfatizei para o presidente o ganho imediato a ser proporcio-

nado com a incorporação de uma linha fixa de recursos de longo 

prazo, sem a necessidade, absurdamente restritiva, de negocia-

ções orçamentárias anuais. 

Geisel sabia que não me interessava o poder pelo poder. Havia 

testemunhado meu pedido de demissão da Vale após o insucesso 

em convencer o governo do prejuízo gerado pela autorização da 

construção de um porto privado pela Hanna. Por conta disso, 

com todo o respeito pessoal que por ele nutria e com a devida 

deferência pelo cargo que ele ocupava, não me furtei a dizer: só 
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Marcos analisando projeto do Centro Industrial U.E.B do Rio Grande do Norte: o engenheiro queria saber de tudo 
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achava útil minha permanência, à sua administração e ao País, se 

houvesse uma alteração na forma de o BNDE operar. 

Não posso afirmar que tenha imposto condições, o que seria 

inadmissível diante de um presidente da República, mas mostrei, 

em linguagem técnica inclusive – o que agradava a Geisel pro-

fundamente – que só ficaria se acreditasse ser possível dar uma 

contribuição efetiva para a gestão econômica do seu governo. 

Não cobrei do presidente a incorporação do PIS/PASEP, o 

momento não era propício. Mas expus detalhadamente a falta 

de sentido em aquele volume de recursos ser gerido no âmbito 

de instituições cujas iniciativas eram pontuais, limitadas a um ou 

outro setor, sem capacidade de planejamento de longo prazo nem 

objetivos macroeconômicos. 

Também não falei como um político – o que não era – ou 

como quem queria apenas ampliar sua área de influência. Falei 

como o engenheiro que sempre fui e como o executivo em que 

já me tornara. Como alguém que tinha e sempre teve verdadeiro 

apreço pelo bem público. Disse, acho, o que o presidente, no 

fundo, já esperava ouvir. 

Geisel me escutou atentamente, fez uma pergunta ou outra, 

invariavelmente pertinentes, como eram todos os seus questiona-

mentos, e, por fim, respondeu calmamente, sem maiores exageros 

ou elucubrações: “Sim, você tem razão, mas não se preocupe, 

Marcos, haverá uma solução adequada para esse problema.” Para 

mim, que sabia a maneira de ser e agir de Geisel, foi o suficiente. 

Nenhuma garantia foi posta na mesa, mas tive a certeza de que 

minha empreitada teria sucesso. 

Essa conversa, cujo teor detalhei de acordo com o que minha 

memória conseguiu guardar, até hoje nunca veio a público, nem 

mesmo nos círculos mais internos do governo ou do BNDE. Ja-

mais comentei com alguém que havia me encontrado com o pre-

sidente pouco antes de sua posse, muito menos mencionei que já 

tinha uma nítida indicação dos desígnios de Geisel para o banco. 

Não sou, e à época, ainda jovem, menos ainda, desprovido de vai-

dade, de orgulho pelos acertos que acredito ter alcançado, mas 

também jamais fui motivado ou pautado por esse sentimento. 
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Não me interessava expor o presidente, e sobretudo a mim 

mesmo, ao intenso jogo de pressões e ciúmes algo mesquinhos 

que são inevitáveis em qualquer grande instituição, que dirá 

dentro da máquina pública. Também queria evitar a impres-

são de me sobrepor ao ministro Velloso, por quem sempre tive 

grande apreço. 

Queria, isso sim, fazer do BNDE o que eu sabia ser o seu des-

tino manifesto. Isso seria o meu maior legado, e não o reconhe-

cimento banal e passageiro de aduladores ou a raiva destrutiva 

de sanguessugas de plantão. Calei-me e me preparei para uma 

cartada final.

Por diversas ocasiões conversara com o ministro Reis Velloso 

sobre os gargalos do banco. Inclusive, ao final do governo Médi-

ci, já havia revelado a ele que não desejava permanecer naquela 

situação. Velloso, de seu lado, concordava com minha avaliação, 

mas respondia negativamente à possibilidade de qualquer au-

mento de recursos, e manteve a posição mesmo ao me comunicar 

que Geisel já havia lhe solicitado minha permanência. 

Ao ministro, no entanto, eu disse, com toda a polidez, mas de 

forma taxativa: “Só fico se o BNDE receber o PIS e o PASEP, ou 

pelo menos um desses.” Ele retrucou, pela enésima vez: “Mas isso 

é absolutamente impossível”. Tinha sentido a negativa. Delfim, 

embora de saída, continuava a pairar ameaçador com seus vastos 

poderes no Ministério da Fazenda, desencorajando qualquer que-

rela sobre o tema. E não se tinha ideia da disposição de Geisel, 

ainda não empossado, acerca da questão.

Só que, após o contato com o presidente na residência provi-

sória do Horto Florestal, consciente de que tinha o seu apreço e 

sua confiança, eu passara a ter um trunfo nas mãos. 

Assim, aproveitando-me da receptividade de Geisel, tomei 

uma medida ousada: dias antes da posse, redigi um ato comple-

mentar, no qual os recursos do PIS e do PASEP eram transferidos 

ao BNDE, e pedi a Reis Velloso que o apresentasse à Presidência 

da República. 

Ao passar os olhos pelo conteúdo ele foi mais uma vez enfá-

tico: “Impossível, Marcos, o presidente nunca assinará isto.” Eu 
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então demandei: “Ministro, só lhe peço que apresente ao presi-

dente, não que ele assine. Se ele recusar, não há problema, eu saio 

do BNDE e o ajudo, se necessário, na escolha de outro nome para 

me substituir.” Reis Velloso, que, reitero, na essência concordava 

com o pleito, aceitou meu pedido, absolutamente descrente em 

qualquer possibilidade de sucesso. 

Pouco após assumir, o presidente Geisel recebeu o documen-

to, já adaptado a todas as necessidades burocráticas. Bem ao seu 

estilo, sem alarde, o assinou.

Embora perplexo, o ministro Reis Velloso, autor do I e do 

II PND, formulador da tese do Estado como indutor do de-

senvolvimento nacional, ficou satisfeitíssimo, encantado com a 

generosidade para com seu ministério, ao qual o BNDE era su-

bordinado. Porém, mesmo após a vitória, aliás justamente por 

causa dela, não mencionei qualquer tipo de contato anterior 

com Geisel. 

A política, que não era a minha área, mas cujos meandros co-

nhecia desde garoto, poucas vezes perdoa a falta de discrição.
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A tartaruga 
que virou lebre

 

A entrada dos recursos do PIS/PASEP no orçamento do 

BNDE acarretou um brutal aumento das responsabilida-

des do banco. Era preciso se adequar imediatamente aos novos 

parâmetros, levando-se em conta que, entre 1973 e 1974, o volume 

financiado pela instituição simplesmente triplicara.

Nesse contexto, a grande reorganização implementada nos pri-

meiros anos do meu mandato não afastava a necessidade de novas 

medidas, principalmente nas áreas de avaliação e capitalização de 

projetos. Tornava-se imprescindível ampliar o quadro técnico, me-

xer na estrutura operacional e agilizar o planejamento. 

Por essa razão, ainda em 1974, o banco criou as subsidiárias EM-

BRAMEC, FIBASE e IBRASA, que passaram a funcionar como 

agentes catalisadores, respectivamente, nas áreas de bens de capital, 

insumos básicos e indústrias de importância regional e setorial. 

EMBRAMEC, FIBASE e IBRASA foram instrumentos voltados 

justamente para consolidar e, sobretudo, administrar, em múlti-

plas frentes, o poder de alavancagem do capital privado brasilei-

ro. As subsidiárias atuaram em projetos considerados estratégicos 

para a economia e para a balança comercial – tanto na subscrição 

de ações preferenciais como, eventualmente, assumindo parte do 

capital ordinário. 

Tiveram, assim, papel decisivo para se enfrentar o maior en-

trave ao crescimento de empresas nacionais, em esferas nas quais 
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poderiam ter competitividade: a necessidade de se investir em pro-

jetos de amplo alcance. 

Para que o País ganhasse posição relevante, por exemplo, na 

produção de celulose – que abordarei mais detidamente no pró-

ximo capítulo – era imperativo que se construísse uma estrutura 

industrial com escala de produção suficiente para abastecer o mer-

cado interno e exportar. O mesmo se dava em relação ao setor de 

bens de capital, siderurgia ou fertilizantes – que também serão 

descritos mais profundamente ao longo do presente livro. 

Não se buscava levar a cabo uma política estatizante, em que o 

poder público criasse e mantivesse a gestão de um sem-número de 

empreendimentos, nem entregar negócios de enorme potencial ao 

controle de conglomerados internacionais. 

Desse modo, por intermédio das subsidiárias, que operavam 

baseadas em intenso e minucioso trabalho de avaliação, o BNDE 

pôde efetivar a capitalização direta de uma série de empresas pri-

vadas brasileiras, sem assumir qualquer controle acionário ou ad-

ministrativo. 
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O preço do 
crescimento

 
Para encerrar a exposição da enorme mudança de atuação 

do BNDE ocorrida no início do governo Geisel, é funda-

mental abordar a medida que foi, possivelmente, a mais contro-

versa da minha gestão. Refiro-me à decisão, tomada também em 

1974, de fixar um teto de 20% para a correção monetária cobrada 

sobre os empréstimos concedidos pelo banco.

Por essa iniciativa, sofri pesadas críticas. Fui acusado de des-

perdiçar o dinheiro público, intervir artificialmente na economia, 

promover a concentração de renda e favorecer a indústria paulista.  

Pela ótica fria dos números, tratava-se, sem dúvida, de um sub-

sídio, uma vez que a inflação, à época, beirava os 30%. Mas foi a 

forma encontrada de se criar um processo continuado de investi-

mentos do setor privado em segmentos praticamente inexplorados 

no País. Sem esses incentivos, a curto prazo o Brasil acabaria que-

brando, ou se tornando, com o tempo, uma economia marginal.

Para se implementar uma série de projetos de grande porte  – 

não um ou dois, mas dezenas, como era a meta do BNDE – e efeti-

vamente lançar a indústria brasileira a outro patamar, era impres-

cindível fortalecê-la. O empresariado nacional, sozinho, dificil-

mente conseguiria sustentar empreendimentos de tamanho vulto, 

muito menos na quantidade e na qualidade almejadas. 

Sim, o ideal seria deixar que o mercado funcionasse de forma 

independente, que os projetos surgissem naturalmente, de acordo 

com as oportunidades que se apresentassem. Seria fantástico. Con-
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tudo, não era essa a realidade brasileira. Esperar que tal processo 

ocorresse espontaneamente era inviável e utópico.

Inviável porque havia urgência inadiável para a substituição de 

importações, que pesavam como chumbo na balança comercial 

brasileira. Utópico porque historicamente a empresa privada na-

cional, salvo algumas exceções, não tendia a assumir grandes ris-

cos. Tanto que, mesmo com as condições oferecidas pelo BNDE, 

em áreas com nítido potencial, inúmeros financiamentos só se 

concretizaram a partir da iniciativa do banco.

Nesse sentido, assumir o ônus de incentivar a indústria era, a 

meu ver, amplamente preferível à omissão. Olhando retrospecti-

vamente, talvez se pudesse ter pensado em outro mecanismo, mas 

sempre é mais fácil reescrever a história a posteriori, quando as 

consequências são de natureza meramente teórica. O que estava 

em jogo, naqueles anos, era o presente e o futuro do País. 

Os gargalos estruturais da economia brasileira, potencializados 

pelo choque do petróleo, não eram matéria-prima acadêmica e sim 

uma realidade dramática. Era preciso agir, e rápido. 

Assim, ao se pôr na mesa os prós e os contras dessa decisão, tenho 

até hoje a convicção de que foi acertada. Pagou-se um preço, mas os 

ganhos foram muito maiores e mais duradouros do que os prejuízos. 

O subsídio assumido pelo Estado acarretou apenas parte dos pro-

blemas subsequentes nas contas públicas, afetadas posteriormente pela 

gestão equivocada de sucessivos governantes, somada à deterioração 

da situação internacional. Por outro lado, o Brasil sobreviveu e deu 

um salto decisivo em termos de infraestrutura produtiva numa década 

complexa, na qual se revolucionou toda a geopolítica internacional. 

Não é exagero dizer que o País poderia simplesmente ter falido, 

comprometendo o seu destino 50 anos à frente. Se tal visão hoje pa-

rece exagerada, basta lembrar a reação do governo norte-americano 

diante da recente crise global. Para proteger sua economia, os Estados 

Unidos abandonaram qualquer preocupação com o déficit público. 

Em ação inimaginável alguns anos atrás, o Tesouro dos EUA 

encampou, aberta ou disfarçadamente, algumas das mais impor-

tantes instituições privadas do país. 

No nosso caso fizemos escolhas difíceis, que tecnicamente po-

dem ser questionadas, claro. Mas as fizemos. E em prol do Brasil.
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O caixeiro-viajante: 
com pose de galã, 
em visita ao Banco 

do Nordeste
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A virada da 
ampulheta 

 
Com renovada e profundamente ampliada capacidade de atu-

ação, o BNDE alcançou nova dimensão, nacional e interna-

cionalmente, na segunda metade dos anos 1970, exercendo amplo 

protagonismo no Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (II 

PND). Os incentivos estratégicos ao setor privado, concentrados 

nas áreas em que o País tinha maior potencial de competitividade, 

alçaram o banco à função de principal agente de política econô-

mica do governo. 

O planejamento, palavra tão em voga à época, vinculou-se, pri-

mordialmente, à iniciativa da instituição, que contribuiu de modo 

fundamental para a inversão da balança comercial brasileira. O 

Brasil passaria de importador a exportador e obteria destaque 

mundial em segmentos nos quais, até então, era amplamente de-

pendente da produção externa. 

O BNDE foi, de fato, a peça central no processo de moderniza-

ção da indústria naquela década, período responsável pelo maior 

salto na estrutura produtiva da História do País. O órgão, sob a 

minha gestão e com o aval do presidente Geisel, transformou-se, 

em caráter definitivo, no mais importante vetor do desenvolvi-

mento nacional. 

Concretizava-se, em última instância e em uma época já muito 

diferente, a tarefa que lhe fora destinada desde a sua criação por 

Getúlio Vargas, o homem por quem, ironicamente, em um arrou-

bo juvenil, eu quase perdera meu primeiro emprego. 
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Vianna em coletiva no banco: a mídia lhe foi favorável
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PARTE 5

Uma pérola 
na floresta

Vianna em coletiva no banco: a mídia lhe foi favorável
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assinatura do 

contrato de 
financiamento da 

Aracruz
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Um banco chamado 
desenvolvimento 

 
Quando o presidente Geisel assumiu o manche da nação, em 

1974, o Brasil vivia o brutal impacto da crise do petróleo, 

que acelerou a necessidade de nova inflexão na política econômica 

e catapultou definitivamente o BNDE ao centro das decisões go-

vernamentais. 

A Organização dos Países Exportadores  de Petróleo (OPEP), 

que concentrava a quase totalidade da produção global, surpreen-

dendo o mundo inteiro, inclusive os Estados Unidos, resolvera, do 

dia para a noite, deixar de tratar o produto como uma commodity 

para formar um cartel, que passou a negociar tendo em mente seu 

valor estratégico – e incontornável – para a economia internacio-

nal.  O valor unitário do barril simplesmente triplicara, passando, 

em um ano, de 3,86 para 12,44 dólares.

 Ao elevar seus preços a patamares alpinos, a OPEP abalara os 

alicerces da economia internacional. 

No Brasil, ainda com total dependência externa na área, os gas-

tos passaram então a pressionar de maneira insuportável a balança 

comercial que, mês a mês, se tornava perigosamente deficitária. 

Mais do que qualquer descrição, os números são enfáticos: en-

tre 1973 e 1974 o custo das importações brasileiras, abruptamente, 

mais do que dobrou, indo de 6,207 bilhões para 12,5 bilhões de 

dólares.

Justamente nessa época, o País vinha de um processo inten-

sivo de crescimento, produto da política econômica dos tempos 
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Ainda na década de 1960: primeiros trabalhadores e primeiras árvores da Aracruz
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do milagre, que priorizava o controle da inflação e o aumento de 

escala de produção de bens não duráveis. Mas, apesar da prosperi-

dade atingida, com a consequente geração de empregos e uma base 

ampliada de consumo, a indústria nacional pouco havia se desen-

volvido, principalmente em setores estruturantes, como energia e 

bens de capital. O Brasil ainda dependia muito das importações.

A nova conjuntura mundial exigia medidas de larga escala e em 

tempo curto. 

Para evitar uma recessão que, ao contrário do que muitos di-

zem hoje, não significaria qualquer ajuste saudável e sim uma re-

tração desastrosa da base de produção e dos pilares de crescimento 

econômico futuro, era preciso enfrentar os gargalos do setor pro-

dutivo nacional.

Tornava-se necessário dar um novo salto, criar uma indústria de 

base que servisse de plataforma sólida para o crescimento. 

O País tinha que ousar e se libertar da eterna fragilidade tec-

nológica em segmentos que, sem dúvida, tinha competência para 

desenvolver.

Nesse sentido, o espírito empreendedor do novo governo era, 

para mim, um sinal inequívoco de que o Brasil não ficaria passivo 

diante da crise mundial – expectativa que, felizmente, acabou se 

confirmando. 

O aumento orçamentário do BNDE, proporcionado pela ges-

tão dos recursos do PIS e do PASEP, impulsionou assim uma série 

de grandes projetos que mudariam para sempre a fisionomia da 

economia brasileira. 

O banco, ao se transformar no órgão responsável por opera-

cionalizar o II PND, formulado pelo ministro Reis Velloso, final-

mente passou a funcionar como uma instituição de fomento ao 

crescimento e não mais como um financiador pontual e limitado 

de projetos específicos. 

A política econômica do novo governo privilegiava, como se sabe, a 

substituição de importações, o que tornaria viável a inserção do Brasil 

no mercado mundial e alavancaria decisivamente a estrutura interna 

de produção. Essa estratégia, além de evitar que o brutal crescimento 

nos custos – derivado do aumento nos preços do petróleo – levasse o 

Ainda na década de 1960: primeiros trabalhadores e primeiras árvores da Aracruz
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País à insolvência, possibilitou a eliminação de deficiências históricas, 

garantindo um desenvolvimento sustentável. 

Naquele momento, o BNDE, fortalecido pelas reformas feitas 

anteriormente, estava plenamente habilitado para os novos tem-

pos. Sua missão era, a partir de minuciosa apuração dos principais 

gargalos de produção, detectar oportunidades setoriais na econo-

mia – e concretizá-las. O planejamento direcionava os investimen-

tos a partir de dois critérios: o potencial de competitividade do 

projeto, nacional e internacionalmente; a possibilidade de romper 

com a dependência externa. 

Foi com esse espírito que o BNDE passou a selecionar as ações 

que teriam impacto decisivo na balança comercial, a médio e curto 

prazos, e, simultaneamente, na consolidação do parque industrial 

brasileiro.

O banco, na verdade, fazia aquilo que, embrionariamente, pre-

tendi implantar no IPEA durante minha breve passagem por lá: 

criava uma estrutura de análise que servisse à implementação de 

um processo de desenvolvimento estratégico. 

Ao conjugar as diretrizes estatais com as necessidades do empre-

sariado, mediante concessão de recursos financeiros e até da partici-

pação na gerência e na negociação dos empreendimentos, o BNDE 

se afirmava como instrumento essencial de política industrial.

O fato é que, àquela altura, o BNDE deixara de ser passivo. 

Em vez de ser procurado pelas empresas, o banco identificava, 

ele mesmo, as necessidades e possibilidades internas, e induzia o 

respectivo setor a agir. 

Perdi a conta das vezes que convoquei empresários para se reuni-

rem com o corpo técnico do banco e, juntos, discutirem projetos de 

expansão de seus negócios. Tal iniciativa, não raro, era recebida com 

espanto pelo empresariado, tão desacostumado que estava de ver o Es-

tado voluntariamente investir no setor produtivo e, mais do que isso, 

de vislumbrar potencial de crescimento em sua própria atividade. 

Ao aplicar seus recursos em áreas essenciais, o BNDE fazia jus 

ao nome, transformando-se efetivamente em um banco de desen-

volvimento, que assumia, sem nenhuma veleidade estatizante, a 

tarefa de estimular a economia nacional.
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Transporte rápido: ganho de eficiência era indispensável
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As duas faces 
da moeda 

 
Coube a dois visionários, Antonio Dias Leite e Eliezer Ba-

tista, a concretização de um dos mais emblemáticos proje-

tos industriais brasileiros, do qual, na condição de presidente do 

BNDE, tive a felicidade de participar. 

Refiro-me à Aracruz Celulose, que considero um modelo da 

melhor parceria entre Estado e iniciativa privada. Mas, é impres-

cindível ressaltar, a despeito de ser vitorioso o empreendimento 

representou uma das maiores e mais arriscadas apostas da minha 

gestão.

O embrião do que viria ser a Aracruz Celulose começou a se 

formar em 1965, no início do governo Castelo Branco, quando eu 

sequer sonhava em trabalhar no BNDE. Naquele momento, o ob-

jetivo era implantar, no Espírito Santo, uma fábrica de cavacos de 

eucalipto (mundialmente conhecidos como chips), matéria-prima 

da celulose fortemente demandada no mercado internacional, par-

ticularmente no Japão. 

Todavia, a estrutura tarifária, à época, não era propícia para 

o investimento. Mesmo assim, decididos a levar adiante o pro-

jeto, Eliezer e Dias Leite procuraram o então ministro da Fa-

zenda, Octávio Gouvêa de Bulhões – que comandava o plane-

jamento econômico em dobradinha com o ministro do Plane-

jamento, Roberto Campos –, para pedir incentivos ao projeto. 

Conseguiram. 

O ministro ficou convencido de que o empreendimento era vi-

ável e poderia ter efeitos positivos para o País, já que, além de 
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contar com matéria-prima renovável, seria implementado em um 

estado pouco desenvolvido e tinha potencial de exportação. 

Assim, dado o caráter estratégico do negócio, que atendia tan-

to ao viés empresarial quanto ao interesse nacional, obteve-se o 

apoio governamental para o plantio de florestas de eucalipto vol-

tadas para a produção industrial. Superada essa etapa, o empreen-

dimento começou a ser estruturado a partir da compra de terras e 

da busca por investidores.

Um dentista, por incrível que pareça, liderou a etapa se-

guinte. Na procura de um especialista no assunto, Dias Leite 

e Eliezer chegaram a Leopoldo Brandão Correa, que, cansado 

de obturações e dentaduras, começava a se aventurar por ou-

tras áreas de atuação profissional. Coube a ele comandar todo o 

processo de compra de lotes no Espírito Santo, com o objetivo 

de construir a reserva florestal almejada, e, simultaneamente, 

de buscar um tipo de eucalipto mais adaptado às condições do 

empreendimento. 

Leopoldo correu o mundo e entrou em contato com os mais 

diversos produtores, até conseguir, finalmente, selecionar a se-

mente e o modelo de plantio que, submetidos ao clima brasileiro, 

possibilitariam uma produção muito acima da média mundial. 

O novo sistema incluía ainda a reprodução permanente da 

floresta com o replantio das mudas. Explico: como o eucalipto 

se desenvolve na medida do aproveitamento da luz solar, uma 

árvore mais forte pode provocar o atrofiamento da outra, ao seu 

lado. Já no caso do plantio selecionado das mudas, o crescimento 

se torna uniforme, fazendo com que todos os eucaliptos se desen-

volvam como clones, na mesma proporção, possibilitando maior 

produtividade. 

 Aliado a esse esforço técnico, Dias Leite e Eliezer conseguiram 

recrutar um bom número de investidores, a maioria deles, como 

Walter Moreira Salles, do Banco Moreira Salles (futuro Uniban-

co), e Otávio Lacombe, da Paranapanema, é verdade, mais interes-

sada em deduzir do Imposto de Renda o dinheiro aplicado. 

O único empreendedor que efetivamente entrou com recursos 

diretos, demonstrando ousadia e confiança no negócio, foi o no-
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Ferro e cimento: esqueleto da indústria
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rueguês Erling Lorentzen, que estava capitalizado em virtude da 

venda da sua participação na Gasbrás. 

Homem de muita garra, Lorentzen chegou a comandar, na 

Noruega, a resistência armada ao nazismo, vindo para o Brasil 

após o término da guerra. Posteriormente nos tornamos ami-

gos, e, embora não fosse pessoa ligada à esfera pública, via nele 

– e acredito, ele em mim – firmeza de caráter e de propósitos 

que me inspiravam grande confiança, tanto em termos pessoais 

como empresariais. 

Era um homem decidido, que sabia planejar e concretizar os 

passos necessários para a construção de um projeto. Nos anos 

vindouros, tornar-se-ia, não sem enfrentar inúmeros percalços, o 

símbolo maior do sucesso da Aracruz.

Ferro e cimento: esqueleto da indústria
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O parto da Aracruz

 
Mas o sucesso demorou a chegar. Nos primeiros anos da 

década de 1970 o empreendimento Aracruz já continha 

a reserva florestal, mas como a planta industrial ainda não tinha 

saído do papel, as perspectivas eram incertas. 

Ocorreu então uma decisiva mudança de rumos.

Na busca de soluções que viabilizassem o negócio, Lorentzen con-

tratou a empresa finlandesa Jako Pöyry, uma das maiores do mundo 

em engenharia de projetos de papel e celulose. O diagnóstico, feito 

após incansáveis estudos, resultaria numa virada de 180 graus no pro-

jeto original. 

Ao analisar o empreendimento, à luz de um profundo conhecimen-

to técnico e de mercado, os finlandeses viram um problema incontor-

nável em relação à exportação de cavacos de eucalipto: tratava-se de 

um produto barato, de pouco valor agregado, e que, ao mesmo tempo, 

até por seu volume, geraria fortes encargos no frete, especialmente na 

exportação para os países orientais. 

A consultoria apontou, entretanto, outra nova, ousada – e poten-

cialmente muito mais lucrativa – possibilidade. Por que então não fa-

bricar a celulose, produto de maior valor agregado?

Fazia todo sentido. O Brasil, apesar de ter enormes vantagens na-

turais para a produção de matéria-prima, tanto em termos de clima 

quanto em áreas disponíveis para o plantio, importava quase toda a 

celulose utilizada internamente - e só isso já se constituía em um mer-

cado considerável. 

Não havia no País qualquer grande estrutura voltada para o plantio 

de árvores adequadas, muito menos um projeto industrial para produ-

zir esse insumo. Tanto que, mesmo Eliezer e Dias Leite, empreendedo-
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Erling Lorentzen e o então governador do Espírito Santo, Arthur Carlos Santos, 
fixam a pedra fundamental da Fábrica A  

As obras avançam 

Sonho cada vez mais real
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res inegavelmente ousados, não tinham vislumbrado a possibilidade de 

fabricar a celulose em si, o que demandava sistema muito mais com-

plexo – e caro. 

Assim, as condições favoráveis – recursos naturais, financiamento e 

mercado – abriam, de fato, perspectivas alvissareiras para uma comer-

cialização interna e externa do produto, em larga escala. 

O empreendimento da Aracruz, a essa altura revitalizado, era tudo 

o que o Brasil precisava naqueles tempos de crise do petróleo e II PND. 

Mais do que isso, encaixava-se à perfeição no formato de investimento a 

ser encampado pelo BNDE: tinha enorme potencial natural e exporta-

dor, em segmento industrial de base praticamente inexplorado no País. 

Tratava-se, na verdade, de uma das maiores apostas da história do 

setor privado nacional. Era sem dúvida um portento.

Havia riscos, claro. Se existia confiança na lucratividade que seria 

gerada com o empreendimento, sua implementação partia quase do 

zero – era executada por empresários competentes, mas sem grande 

experiência no ramo, e demandava enormes aportes financeiros. 

Por isso, mesmo com toda a ousadia do mundo, não seria viável dar 

continuação ao processo sem outro parceiro que garantisse densa apli-

cação de verbas e que também contribuísse, em termos de planejamen-

to, para a criação da empresa. Esse parceiro só poderia ser o BNDE.

Eu já tinha conhecimento do andamento do projeto, até pelos laços 

de amizade que me ligavam aos seus condutores. Mas, convenhamos, en-

trar como financiador, só pela soma envolvida, era uma decisão difícil. 

Foi, então, com forte convicção e não menos tensão, após detida 

análise do quadro técnico do banco e minha, pessoalmente, que o 

BNDE aprovou um aporte de US$ 150 milhões, o que representava 

aproximadamente 50% do capital total do empreendimento. 

Com isso, a Aracruz saía definitivamente do papel e seguia adiante 

– para o bem ou para o mal, ressalte-se, já que, em caso de insucesso, 

se multiplicavam exponencialmente os prejuízos para todos os envol-

vidos, em particular para o Estado brasileiro, em momento extrema-

mente delicado.  

Obviamente, tal medida, à época quase inimaginável para um órgão 

estatal de financiamento, assustou a muitos no governo e mesmo den-

tro do banco, mas isso não impediu que a parceria fosse viabilizada. 
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Como já ficou claro, a integração do PIS-PASEP, mais do que decisão 

administrativa, foi mensagem enfática do presidente Geisel quanto à 

função e à independência que se buscava dar ao BNDE.

Independência que, afirmo com orgulho, nunca foi efetivamente 

revogada, nem mesmo contestada. 

Garantidos os recursos e montado o plano essencial de negócios, 

fazia-se necessário então constituir o núcleo executivo da Aracruz. Evi-

dentemente, dada sua expressiva participação no empreendimento, o 

BNDE influenciou na escolha dos gestores – sem, entretanto, questio-

nar o controle privado do negócio. 

Estava tudo acertado para que o comando da empresa ficasse a cargo 

de Dias Leite, mas eventos de caráter pessoal impediram, na última hora, 

que ele assumisse a função. Para substituir Dias Leite, na minha compre-

ensão, o melhor nome seria o do meu amigo Ernane Galvêas, que havia 

sido um dos principais articuladores da entrada do BNDE no negócio. 

Galvêas era quadro de excelência, com profunda experiência na 

área pública, tendo ocupado inclusive o cargo de presidente do Banco 

Central. Posteriormente, em 1980, viria a ser ministro da Fazenda do 

governo do presidente Figueiredo. Só que, após breve hesitação, ele 

recusou a oferta. Pela confiança que nele depositava e pela intimidade 

que tínhamos, cheguei a ironizar sua posição, tentando mexer-lhe com 

os brios: “Você está é sem coragem!” 

Brincadeiras à parte, coragem nunca lhe faltou, pelo contrário, 

dado sua ligação com a esfera governamental, a recusa foi demonstra-

ção de uma rara preocupação em evitar qualquer questionamento à 

integridade do projeto, mesmo diante de prejuízo pessoal. 

No entanto, nós dois, cada um a seu modo e à época já com consi-

derável experiência de mercado, acreditávamos no sucesso da emprei-

tada. De modo que, após longa conversa, alcançamos, por fim, solução 

conciliadora: assumiria Cyro Guimarães, que Galvêas conhecia e eu 

indiquei em razão da manifesta competência para administrar obras 

de grande envergadura, demonstrada durante nossos tempos de Aços 

Anhanguera, quando ele assumiu, com ótimos resultados, a presidên-

cia da empresa durante o período de reforma da fábrica.         

Ficou então acertado que a posse de Galvêas ficaria reservada para a 

época em que a Aracruz já estivesse plenamente consolidada. 
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Estrutura pronta e marcas do trabalho
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Estrutura pronta e marcas do trabalho

Remando contra a maré 

 
Quando tudo parecia nos trilhos, novamente, apesar de toda a 

minúcia com que se planejou o andamento dos trabalhos, a 
realidade suplantou qualquer previsão. A crise do petróleo modificara 
toda a estrutura econômica mundial, gerando alterações contínuas e 
voláteis dos parâmetros para qualquer empreendimento. 

O orçamento definido – e já enorme – beirando US$ 400 mi-
lhões, tornava-se insuficiente diante dos custos adicionais advin-
dos da conjuntura internacional. 

De fato, duas dificuldades centrais aumentaram, quase de uma 
hora para a outra, os recursos necessários para o projeto: o cres-
cimento vertiginoso do preço do frete, diretamente vinculado ao 
petróleo, e – devido à incerteza instaurada ao redor do globo – a 
queda na cotação da celulose no mercado internacional. 

Como se não bastasse, a subsequente desvalorização do câmbio 
onerou ainda mais os custos, uma vez que, devido às suas ino-
vações técnicas, toda a cadeia produtiva do empreendimento, do 
plantio à fábrica, fazia uso de um grande número de equipamen-
tos importados – cuja aquisição, aliás, só era permitida mediante 
autorização especial da CACEX, órgão que, até 1990, controlava a 
entrada de produtos estrangeiros no País.   

 Apesar do inegável risco envolvido, minha convicção – apoiada 
obviamente em análises técnicas feitas com os mais gabaritados pro-
fissionais – era de que a Aracruz daria fortes lucros e significaria um 
decisivo salto na produção industrial. Seria, com o tempo, um sus-
tentável polo de desenvolvimento, atuando, interna e externamente, 
de maneira extremamente competitiva, sem necessidade de medidas 
artificiais de proteção de mercado. 

A empresa não só era viável como representava uma excelente 
oportunidade para o setor privado nacional e a economia brasilei-

ra, a curto, médio e longo prazos. 
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Mesmo assim, naquele momento enfrentávamos uma série de 

questionamentos ao projeto. Pairava no horizonte a possibilidade 

de um brutal fracasso, que levaria a um prejuízo sem precedentes 

para todos os investidores, sobretudo o maior deles, o BNDE. 

 A despeito da confiança com que trabalhávamos, era emocio-

nalmente impossível não se temer a transformação da Aracruz 

num elefante branco, que seria o maior da história do banco. To-

dos os que arriscaram reputação e dinheiro na empreitada – eu, 

inclusive, claro – estavam sob pressão constante. 

Galvêas e Lorentzen, entre úlceras e enxaquecas, já consultavam ad-

vogados para planejar as renegociações com financiadores, fornecedores 

e os milhares de operários contratados. Vivia-se tensão palpável no ar.

 Foi justamente aí que a atuação do BNDE se tornou preponde-

rante para a continuação e o futuro sucesso do empreendimento. A 

instituição não apenas manteve seus investimentos como se mos-

trou disposta a assumir uma maior participação no projeto. 

Não era hora de deixar o receio sobrepujar a firmeza de propó-

sito, sob pena de um desastre retumbante.

Em meio à incerteza da situação, quando todos buscavam solu-

ções diversas, propus, a partir da percepção das novas configura-

ções do mercado e das possibilidades de financiamento, questões 

que eram necessariamente monitoradas pelo banco, que se tentasse 

a obtenção de recursos adicionais no Kuwait, país capitalizado por 

conta do petróleo e que já investia na Volkswagen, por intermédio 

do grupo Monteiro Aranha. 

Como, mesmo com todo suporte do BNDE, mantínhamos a 

linha de incentivar a ação dos entes privados, embora lhes dando, 

nesse caso específico, consultoria permanente, não tomei parte nes-

sa primeira reunião, na qual se decidiu pela aceitação da proposta. 

Estavam presentes apenas Galvêas, Lorentzen e um representante 

da Souza Cruz, empresa que entrara no projeto pouco antes do 

adensamento dos riscos gerados pela crise do petróleo. 

Viu-se, entretanto, que, para se adotar tal solução, havia um longo 

caminho a ser percorrido: o banco de investimentos do Kuwait condi-

cionou sua participação à entrada da International Finance Corporation 

(IFC), um dos braços do Banco Mundial, no pool de financiadores.  
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Observado por Calmon de Sá, Lorentzen cumprimenta Geisel: homens de ação
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Observado por Calmon de Sá, Lorentzen cumprimenta Geisel: homens de ação

Um burocrata 
sem alma 

 
O s sócios da Aracruz, precisando levantar verbas num prazo 

cada vez mais exíguo, não tardaram a agendar outro encon-

tro, desta vez em Washington, com dirigentes do Banco Mundial e 

do Kuwait Investment Fund (KIF). 

Galvêas, convicto de que seria fundamental demonstrar para 

ambas as instituições que havia total confiança do governo bra-

sileiro no projeto, fez-me um apelo veemente: “Marcos, preciso 

que você vá à reunião e apresente o empreendimento aos finan-

ciadores.”

Eu retruquei, até porque conhecia a competência tanto dele 

quanto do próprio Lorentzen: “Mas o que eu vou fazer lá? As 

garantias do BNDE estão dadas. Agora vocês negociam.”  Ele 

insistiu: “Não, você representa hoje o maior sócio da empre-

sa, é o maior financiador, tem que mostrar um apoio pessoal, 

até por uma questão simbólica. Você é o presidente do maior 

banco de fomento do País, sua presença lá já é uma mensagem 

decisiva.”

Terminou por me convencer. 

Partimos para Washington, eu e os três outros partícipes da 

última reunião. Lá chegando, fiz apresentação entusiasmada, uma 

vez que acreditava no projeto, mas também com amplo emba-

samento técnico. Falei das vantagens comparativas da produção 

brasileira, explicitei as condições propícias de comercialização e – 

ponto sensível da pauta de uma instituição como o Banco Mundial 

– salientei os ganhos sociais embutidos no empreendimento. 
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Infelizmente, o presidente do IFC, um alemão muito rígido, 

com  expressão facial fria como a de um androide, não ficou sen-

sibilizado com a minha argumentação. 

Com arrogância e certo enfado que me irritaram profundamen-

te, desdenhando as garantias ofertadas, ele listou uma série de em-

pecilhos – alto custo, situação difícil do mercado internacional e 

até mesmo a inexperiência dos envolvidos em uma empreitada de 

tal espécie. 

Os US$ 60 milhões esperados, que apontariam uma saída para 

a difícil situação em vigor, pareciam cada vez mais distantes na ex-

pressão sem vida de um burocrata. 

Toda aquela antipatia, mais do que empáfia, significava absurda 

falta de visão, muito provavelmente até preconceito em relação à 

capacidade do setor produtivo brasileiro. Aquilo foi me incomo-

dando crescentemente. Ora, não estávamos ali como aventureiros 

em busca de recursos para viabilizar uma aposta qualquer e, sim, 

apresentando uma excelente oportunidade de negócios. 

A certa altura, o alemão fez uma afirmação que me tirou do 

sério. Após pontificar sobre todos os defeitos que via no empre-

endimento, declarou peremptório e em tom glacial: “After all the 

Project it is not a gold mine.” Quis dizer que se tratava de um pro-

jetinho, algo menor e sem grandes perspectivas, mesmo que tudo 

desse certo. Era o cúmulo do desprezo. 

Não me contive. 

Para espanto de todos, num rompante evidentemente pouco usu-

al naquele tipo de reunião, levantei-me da cadeira e retruquei ime-

diatamente: “Lamento, não vou poder continuar a discussão porque 

tenho um almoço marcado. Mas antes queria ressaltar que, embora 

esse projeto seja privado, tem todo o apoio do governo brasileiro.” 

“Se vocês não participarem não faz diferença, o governo do Brasil 

banca esse projeto porque são gritantes as vantagens que ele oferece 

do ponto de vista comercial, de exportação e importação, geração 

de divisas, balanço de pagamentos e desenvolvimento econômico. 

Não tenho a menor dúvida de que a Aracruz será extremamente 

bem-sucedida.”

Ninguém entendeu muito bem o que estava acontecendo. 
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O complexo em funcionamento: a Aracruz deu certo
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O alemão não disse uma palavra enquanto eu me dirigia à saída, 

também sem maiores explicações. 

Já Galvêas, sabedor de que não existia almoço algum, seguiu-

me num pulo e, na porta da sala, tenso, disse-me ao pé do ouvido: 

“Marcos, você assumiu um compromisso dos diabos, de enormes 

proporções.” Eu mantive minha posição: “Não tem importância, 

nós vamos bancar isso: quando chegar ao Brasil vou falar com o 

Simonsen e com o Velloso.” Ele ainda assim mostrou preocupa-

ção: “Você tem certeza de que esse volume de financiamento vai ser 

aprovado assim, com os custos aumentando?” Respondi: “Tenho!”, 

e saí da sala.

Tive não apenas o apoio do ministro Velloso, mas também do 

presidente Geisel para que o restante dos recursos fosse bancado 

pelo governo. 

Sem os aportes do IFC e do Kuwait, viabilizamos o empreendi-

mento, a um custo total de aproximadamente U$S 600 milhões, o 

que representava o maior financiamento da história do BNDE e do 

Estado brasileiro para uma empresa privada. Em 1978, quatro anos 

depois, a Aracruz inaugurou sua fábrica, revolucionando a indústria 

nacional de celulose e gerando grande impacto nas exportações e no 

mercado mundial, inclusive pela tecnologia adotada. 

Contribuiu assim, decisivamente, para o desenvolvimento ver-

tiginoso de toda a produção do setor, que cresceu nada mais nada 

menos que 201% entre 1973 e 1979.

A história da Aracruz demonstra que, na economia como na 

vida, as grandes ideias não se materializam apenas pela razão, em-

bora dela não possam prescindir. 

Ao contrário, precisam ser alimentadas com a emoção, com a 

paixão que só existe com o do envolvimento pessoal, o desejo de ver 

nascer um sonho no qual se acredita.

 Esse sonho, graças a Deus e ao esforço de todos nós, tornou-se 

realidade. 

O complexo em funcionamento: a Aracruz deu certo
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Visão de um mundo fabril à noite 2

Visão de um mundo fabril à noite 1
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A construção 
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O operário segue 
o conselho da 

placa: pensa e faz 
surgir uma nova 

indústria nacional
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Um projeto de país

 
A criação da gigante da celulose, exemplo emblemático da 

ação do BNDE à época, foi apenas parte de uma política 

muito mais ampla de desenvolvimento industrial.

Tratava-se não de assumir a tarefa de movimentar a economia 

através de estatizações ou intervenções artificiais, como alguns afir-

maram naqueles anos e continuam a fazê-lo até hoje, mas de perceber 

o Estado como indutor e facilitador de um processo de crescimento e 

ampliação das bases e da diversidade da planta industrial brasileira. 

Um Estado que pensasse o Brasil. Que buscasse o fortalecimento 

– não o controle – das empresas privadas brasileiras, para torná-las 

pujantes e competitivas interna e externamente.

Daí o meu incômodo com análises negativas e estereotipadas que 

são  feitas sobre a ação do BNDE na década de 1970. É óbvio que 

erros foram cometidos, que, retrospectivamente, várias correções 

poderiam ser feitas, como não poderia deixar de ser no contexto de 

uma iniciativa de tamanha magnitude. É claro que alguns projetos 

se mostraram mais viáveis e perenes do que outros. 

Mas ao se elevar os problemas a símbolos da política do banco – e 

mesmo do governo Geisel – como fazem alguns analistas, oblitera-se o 

sentido maior daquele processo e cujo sucesso é inegável ao observar-

mos com o mínimo de atenção o brutal salto de complexidade propor-

cionado para a indústria e a economia brasileiras como um todo. 

Não fosse a ousadia da política adotada, inclusive em termos 

financeiros, o Brasil teria sofrido uma hecatombe econômica. Isso 

sem falar nos reflexos políticos, já que, para além da sempre men-

cionada oposição do MDB, mais do que legítima e em prol da aber-

tura, havia forte pressão – nada legítima – da linha dura do regime 

militar, que nunca foi favorável ao presidente Geisel e, assim como 

fez com Castelo Branco, tentou a ele se impor. 
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Sem o processo de substituição de importações, os problemas da 

década de 80, que em boa parte se devem, também, à situação in-

ternacional do período e ao segundo choque do petróleo, em 1979, 

teriam significado não uma estagnação, mas um retrocesso de déca-

das, pelo qual estaríamos até hoje pagando – e alto. 

Foi a política industrial, formulada no âmbito do II PND com 

decisivo envolvimento do presidente Geisel e executada pelo BNDE, 

que tornou a economia brasileira capaz de passar por brutal turbu-

lência internacional e alçar, posteriormente, voos mais altos. 

A modernização e a exponencial ampliação das bases de produção 

– verdadeira revolução nos segmentos de bens de capital, insumos bá-

sicos e geração de energia – fizeram do Brasil um caso único em toda 

a América do Sul. 

E, fundamental ressaltar, não obstante os erros que reconheço, 

os critérios para selecionar todo e qualquer projeto sempre tive-

ram forte embasamento técnico. Não havia, nunca houve, durante 

a minha administração, agenda política que se sobrepusesse a um 

planejamento econômico minucioso.

Nesse sentido, a despeito de qualquer análise, favorável ou não, 

que se faça do modelo adotado, é preciso reconhecer – e se orgulhar 

– da qualidade intelectual dos quadros do BNDE, que figura entre 

as mais eficientes instituições de fomento do mundo.  

Estavam em jogo empreendimentos em múltiplas frentes, a se-

rem implementados com enorme agilidade e intenso acompanha-

mento, ao longo de cinco, sete, dez anos. 

Nesse contexto, a equipe de analistas e gestores do banco atuou 

– e não tenho dúvidas de que ainda atua – com incansável espíri-

to público, trabalhando exaustivamente e recebendo ganhos muito 

abaixo do que se pagava na esfera privada. Têm eles grande parcela 

de responsabilidade pelo que, acredito, foi uma das mais decisivas 

políticas de Estado jamais implementadas, no Brasil e no mundo.

Justamente, mesmo que abrindo mão de cansativas explanações  

e cálculos econométricos, é imprescindível então destacar três gran-

des áreas estratégicas da ação do BNDE ao longo da década de 1970, 

as quais, o tempo confirmou, resultaram em expressivo fortaleci-

mento da iniciativa privada nacional. 

Refiro-me às indústrias petroquímica, siderúrgica e de bens de ca-

pital, matrizes, até hoje, do desenvolvimento econômico brasileiro.



151

M
V

Representando o governo na Cosipa (também na foto o ministro Albuquerque Lima): planejamento e firmeza
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A petroquímica 
de Todos os Santos

 
Oavanço, na verdade a criação efetiva, de maneira competiti-

va, da indústria petroquímica no País se dá com o estabele-

cimento do Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia. Antes dele 

o setor se restringia a um arcaico e insustentável polo em Cubatão, 

problemático sob todos os pontos de vista. 

Tenho certeza de que nenhum brasileiro, ao menos aqueles com 

mais de 30 anos, esquece-se dos terríveis efeitos sofridos pela popu-

lação da região e dos danos ambientais ocasionados pelo funciona-

mento daquela estrutura, que deixou marcas indeléveis no imaginário 

nacional devido ao nascimento de inúmeros bebês com graves defor-

mações e pela transformação do município em sinônimo de baixa 

qualidade de vida e de um céu permanentemente acinzentado. 

Desde a minha chegada à presidência do BNDE, no início da década 

de 1970, havia a percepção entre bom número de especialistas e gesto-

res, nos quais me incluo assim como o ministro Reis Velloso, acerca da 

inevitabilidade de se criar um novo polo, moderno, com tecnologia que, 

além de garantir segurança para os cidadãos, fosse eficiente e possibili-

tasse expansão de acordo com as necessidades da economia nacional. 

No entanto, tal processo se materializou lentamente, mediante 

intenso jogo de pressões e interesses regionais. Tornou-se realidade 

apenas em razão do comprometimento com o planejamento econô-

mico do quadro profissional brilhante do BNDE e, pessoalmente, 

do presidente Geisel, criador, durante o período em que comandou 

a Petrobras, da Petroquisa, subsidiária voltada justamente para o 

setor petroquímico. 
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Inicialmente, em processo que começou aos “trancos e barran-

cos”, no governo Médici, era necessário que se escolhesse o local onde 

seria construído o novo polo, decisão essa que se revestia de enorme 

importância. Havia, por um lado, observações estritamente técnicas, 

ligadas à produção, por outro, considerações macroeconômicas, li-

gadas à importância de se alavancar o crescimento de regiões com 

denso potencial, mas ainda carentes de infraestrutura industrial. 

Em ambos os sentidos, as vantagens naturais de Camaçari eram 

evidentes: a área tinha amplas reservas de gás, e a implantação do 

polo daria forte contribuição para o desenvolvimento de um esta-

do que, se não era o mais pobre do País, proporcionalmente a sua 

população, dimensão e história, era economicamente esquálido e 

estava a anos-luz dos estados do Sudeste.

Entretanto, apesar dessas gigantescas vantagens comparativas, 

não eram poucos os defensores de novos investimentos no modelo 

completamente falido de Cubatão, em detrimento da criação de um 

novo polo. Para esses grupos, ancorados umbilicalmente em São 

Paulo, a concentração industrial naquele estado era uma vantagem 

estratégica.  Movidos por demandas regionais, legítimas que fos-

sem, advogavam o absurdo. 

Que fique claro, sou um admirador da pujança da indústria paulista, 

construída a partir da ação corajosa e da competência de grande empreen-

dedores nacionais e essencial para o desenvolvimento brasileiro. E, aliás, 

fui até muito criticado durante minha passagem pelo BNDE por supostos 

privilégios que teria dado aos empresários do estado, com o financiamen-

to de inúmeros projetos, sobretudo no campo dos bens de capital.

No entanto, a tarefa primordial do gestor público é diferenciar 

o que corresponde ao interesse de poucos, cuja visão não ultrapassa 

seus próprios calcanhares, do interesse de todo um país. 

São Paulo não precisava de um polo petroquímico e, ainda mais 

grave, não tinha, nem de longe, entre os candidatos que se apresen-

tavam, as melhores condições, muito pelo contrário, até porque a 

única proposta que surgira fora a expansão do polo de Cubatão, que 

corresponderia a um equívoco impensável. Estava em jogo, assim, 

justamente, o principal parâmetro que marcaria a atuação do banco 

e minha presidência: autonomia e independência.
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Tal luta não se travava apenas no campo dos argumentos, da 

discussão lógica e analítica sobre o planejamento econômico. A 

guerra política, inerente à esfera pública e, a bem da verdade, a 

todos os embates humanos, como já dizia Aristóteles, fazia-se pre-

sente a cada momento, e muitas vezes de forma agressiva. A força 

do empresariado paulista era naturalmente assimilada por setores 

governamentais, alguns por acreditarem na causa, outros, os mais 

perigosos, por buscarem vantagens pessoais. 

Da minha parte, certo de que a melhor opção era Camaçari, pre-

cisei buscar aliados. Nesse campo, encontrei grande apoio no então 

governador Antônio Carlos Magalhães, com quem já mantinha uma 

forte amizade, embora nossa relação na esfera pública fosse quase 

inexistente à época. Minha ação foi muito facilitada, claro, pelo fato 

de que, nesse caso, os interesses da Bahia – e os interesses políticos 

do próprio Antônio Carlos – identificavam-se aos nacionais. 

Não houve necessidade, assim, para o bem da minha biografia, nem 

mesmo de aventar concessões ou negociar acordos com o então governa-

dor, já que eu tinha a oferecer, por convicção pessoal e de toda a equipe 

técnica do BNDE, um salto sem precedentes para o seu estado, a mola 

mestra de um reposicionamento nacional e internacional da região. 

O Polo Petroquímico de Camaçari representava a revolução in-

dustrial baiana, com efeitos diretos em todo o Nordeste brasileiro. 

Lembrando-me desse período me imponho partilhar uma refle-

xão: como o tempo torna o improvável em óbvio, o impossível em 

inevitável! No início da década de 1970, a construção de tamanho 

empreendimento fora de São Paulo e, ainda mais impensável, fora 

do Sudeste, gerava forte indignação. Hoje é percebida como solução, 

como início de um processo (ainda em curso, diga-se de passagem) 

para tornar relevante industrialmente todo o Nordeste brasileiro.

Mas, voltando ao calor do embate político, um evento foi fun-

damental para a consolidação do projeto. Aliás, nunca deixo de 

me impressionar com o fato de que pequenos acontecimentos, que 

decisões aparentemente pontuais e restritas, podem gerar efeitos 

enormes, como se acionassem molas subterrâneas, invisíveis, do 

processo histórico. 

Como numa tragédia grega ou numa ópera de Wagner, às vezes 

um detalhe, uma coincidência, uma palavra, têm, sem que os en-
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Estrada para a Bahia do século XXI
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volvidos vislumbrem ou intencionem, seu papel em mudanças que 

afetam todo um país.

Tal processo, de forma certamente bem mais modesta que a das 

grandes obras teatrais que citei, ocorreu, justamente, naquele ano 

de 1973. O presidente Médici havia programado visita à Bahia, sem 

nenhum anúncio específico a fazer, mas para evidenciar, creio eu, a 

presença do Estado no Nordeste, que à época não tinha, na verdade, 

projetos mais amplos de desenvolvimento em curso. 

Recebi, então, telefonema do ministro Reis Velloso, perguntan-

do-me se eu gostaria de incluir alguma informação relevante para 

o banco no discurso que Médici faria. Repentinamente, percebi a 

oportunidade de criar tom político que fortalecesse decisivamente a 

opção por Camaçari. O local e o momento eram perfeitos. 

Assim, armei um sutil estratagema – talvez menos sutil do que eu, 

longe de ser um articulador político, tenha imaginado, mas que se re-

velou eficiente. Escrevi um parágrafo, apenas um parágrafo, que pode-

ria ser visto sem maiores preocupações, de forma a não ser cortado por 

algum redator de última hora, anunciando o estudo do governo sobre 

a implantação de um novo polo petroquímico na região. Isto feito, 

e enviada ao ministro a minha despretensiosa contribuição, telefonei 

imediatamente para o governador Antônio Carlos Magalhães. 

Expliquei-lhe o teor do discurso e, em seguida, tivemos breve ne-

gociação: “Governador, é uma oportunidade de ouro, mas o senhor 

precisa agir, temos que chamar atenção, mostrar a mobilização do 

povo da Bahia.” Ele retrucou: “Mas, Marcos, qual é a sua ideia?” Eu, 

embora tenha certeza de que Antônio Carlos, brilhante político, 

qualquer que seja a opinião pessoal que se possa ter dele, já tinha 

entendido tudo e mais um pouco, propus: “Você precisa instruir a 

plateia para que, logo quando o presidente citar o projeto do polo, 

todos comecem a aplaudi-lo. Isso certamente fará vista.”

Dito e feito. Quando Médici citou o projeto em análise a pla-

teia veio abaixo em ruidosos aplausos, um verdadeiro clamor – era 

o governador da Bahia em ação. Todos na comitiva do presidente 

ficaram surpresos com a reação, totalmente inesperada, já que não 

havia tamanho conhecimento público sobre a intenção de se cons-

truir o empreendimento em Camaçari. 
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Imprescindível se ter em mente que estávamos em período de res-

trita liberdade de imprensa, para dizer o mínimo, de modo que os de-

bates econômicos, mesmo em relação a iniciativas de grande enverga-

dura, não eram amplos como seriam nos dias de hoje, pelo contrário, 

restringiam-se aos círculos governamentais – algo que, pessoalmente, 

nunca aceitei e combati, no que tange à comunicação do BNDE. 

O evento, que seria essencialmente anódino e cuja cobertura jor-

nalística se resumiria quase a descrições burocráticas no estilo do 

Diário Oficial, transformou-se em símbolo da mobilização da po-

pulação baiana pelo crescimento econômico, expresso pelo Polo.

O presidente contraíra publicamente, de forma inadvertida, uma 

dívida política, alimentando fortemente a demanda nordestina. Tal 

abertura, claro, foi aproveitada por gestores, parlamentares e empre-

sários do estado que, embora sem o poder da máquina de São Paulo, 

também tinham importante articulação nacional. O lobby paulista, 

pouco afeito a discussões mais abertas, dado sua fragilidade técnica, 

via se enfraquecer seu grande trunfo, que era a possibilidade de resol-

ver a questão por meio de injunções internas à burocracia. 

Esse episódio, embora apenas parte de um intrincado processo 

de enfrentamentos políticos, ilustra os meandros de uma decisão 

entre as mais importantes da história econômica brasileira. 

O Polo de Camaçari começou a operar em 1978, tendo recebido 

investimentos da ordem de 1,3 bilhão de dólares. Foi motor de cres-

cimento exponencial da indústria nacional, impulsionando toda a 

cadeia ligada aos derivados de petróleo, dos combustíveis à produ-

ção de qualquer material feito a partir do plástico – pneus, automó-

veis, construção civil, embalagens, entre diversos exemplos. 

Transcendendo largamente suas metas iniciais, tornou-se vértice 

emanante de uma ampla política econômica. Significou salto de um 

século no planejamento para o setor petroquímico, centralizando 

produção moderna e profundamente eficiente e viabilizando vultosa 

e contínua aplicação de recursos estruturantes, públicos e privados. 

Hoje o polo atende a mais de 50% da demanda nacional no seg-

mento, com volume de exportações superior a U$$ 2 bilhões por ano. 

Ainda emprega diretamente 20 mil trabalhadores e contribui com 

mais de dois bilhões de dólares em ICMS para o estado da Bahia.
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A grandeza do projeto: visão estratégica
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 Camaçari em 
funcionamento: as 
torres do progresso
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Máquinas que 
fazem máquinas 

 
Hoje, pelo retrovisor, pode parecer que o crescimento sem 

precedentes da indústria de bens de capital ao longo da 

década de 70 fez parte de um processo natural, inevitável. Não foi 

bem assim. 

Além de bancar o risco que representava despender recursos mo-

numentais, o governo, por intermédio do BNDE, precisava conven-

cer o próprio empresariado nacional de que o setor era viável. De que 

valia a pena. De que podia se expandir. De que podia ser lucrativo.

A indústria brasileira de bens de capital, assim como a petro-

química, constituía área estratégica não apenas por gerar efeito 

multiplicador sobre toda a atividade econômica, mas pela sua ca-

pacidade, como substituto de importações, de aliviar consideravel-

mente a balança comercial brasileira. Ao mesmo tempo,  também 

era atividade exercida de forma absolutamente precária em relação 

às necessidades do País. 

Por isso tornou-se prioridade absoluta.

Se a criação de uma indústria petroquímica era imprescindível 

para o fornecimento de matéria-prima a enorme parcela da cadeia 

industrial, a consolidação de uma indústria de bens de capital, en-

tão inexistente em termos macroeconômicos, era necessária para 

levar a economia brasileira a um novo patamar.

A atuação do banco nessa esfera econômica expressa inequivo-

camente, desse modo, o caráter desenvolvimentista que marcou a 

instituição no período e que, na verdade, é sua característica funda-

mental, historicamente.



164

MARCOS VIANNA
Memórias de uma revolução industrial

Seria impensável a constituição sustentável, em situação compe-

titiva com empresas internacionais, de qualquer grande projeto em 

solo brasileiro se não fôssemos capazes de gerar internamente as 

condições necessárias à produção de bens industrializados – ou ao 

menos parte delas. 

Como tornar factíveis – e sobretudo duráveis – empreendimen-

tos como a Aracruz, se tivéssemos eternamente de importar todas as 

máquinas que possibilitassem produção eficiente da celulose?

Como continuar a expansão da Vale do Rio Doce e consolidar a 

Petrobras, hoje duas das maiores empresas do mundo em suas respec-

tivas áreas, se não tivéssemos tecnologia de produção brasileira? 

E quando me refiro à tecnologia, não falo somente de uma es-

trutura moderna, mas, tão importante quanto, a um sistema que 

permitisse injeção contínua de investimentos no segmento, públicos 

e privados. 

Ainda, às projeções econômicas de longo prazo que o banco for-

mulava e executava, no âmbito do II PND, somava-se a constatação 

de que o País simplesmente não tinha como manter o nível de im-

portações no setor que prevalecia à época. 

Em tal contexto, era clara a tarefa do BNDE, de acordo com 

sua lógica de atuação: detectar, entre o empresariado nacional – e 

mesmo o internacional, no que tange a parcerias que envolvessem 

cessão de tecnologia – oportunidades de investimento que se mos-

trassem promissoras e torná-las realidade. 

Nesse sentido, no que se refere às ferramentas internas da institui-

ção, foi preponderante a ação do Finame (Fundo de Financiamento 

da Aquisição de Máquinas e Equipamentos Industriais), órgão subsi-

diário do banco criado em 1966, mas que adquiriu nova e mais ampla 

dimensão já no começo da minha gestão e, de maneira muito acelera-

da, a partir de 1974, em decorrência do choque do petróleo. 

Foi por meio do Finame que se executou a maior fatia do fi-

nanciamento para a área entre 1974 e 1979, tendo a subsidiária se 

tornado peça central da engrenagem que impulsionou a indústria 

brasileira durante o governo Geisel. 

A partir dessa abertura de consistente e inédito acesso ao crédi-

to, de maneira planejada, proporcionou-se aos fabricantes nacionais 
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Marcos Vianna com Sérgio Quintella e Geisel: proximidade com o presidente até em avaliações técnicas
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O paletó não disfarça: Marcos com a mão na massa
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de máquinas e equipamentos expansão logística e tecnológica deci-

siva, cujos impactos são perenes em nossa economia. 

Para se ter uma ideia da velocidade e da profundidade com que 

o banco deu um salto no direcionamento de recursos, um dado 

é interessante: o investimento no setor de bens de capital cresceu 

aproximadamente 600% entre 1973 e 1975, ano no qual foi aprovada 

a aplicação de inéditos 1,8 bilhão de dólares. 

E tal tendência foi mantida ao longo de toda a década. Entre 

1973 e 1979, quando saí da presidência, aprovou-se um total de 5,8 

bilhões de dólares, o que representava aumento inimaginável em 

relação a qualquer política pregressa.

As condições de financiamento dadas pelo BNDE passaram rapi-

damente a ser muito mais favoráveis do que as linhas estrangeiras, do 

Banco Mundial e do BID, essencialmente as únicas à disposição do 

empresariado nacional anteriormente, para iniciativas de larga escala.

Como resultado desse processo e demonstração de seu sucesso, 

entre 1971 e 1976 o índice de nacionalização, percentual de equipa-

mentos fabricados no País comprados pela própria indústria nacio-

nal, aumentou de 22% para 65%. 

Fora dada a largada para o reposicionamento da economia 

brasileira.

O paletó não disfarça: Marcos com a mão na massa
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Harmonia à 
base do aço  

A credito que, ao abordar o planejamento e a iniciativa do 

BNDE nos setores petroquímico e de bens de capital, já 

explicitei o sentido de nosso trabalho – meu e do brilhante quadro 

do banco, com o apoio do ministro Reis Velloso e, sobretudo, do 

presidente Geisel – ao longo da década de 1970, especialmente a 

partir de 1974. 

Mas não poderia deixar de expor o denso processo levado à fren-

te em outro setor essencial para o País: a siderurgia.

Era – e é – área de enorme representatividade para a economia, 

tanto assim que inclui atualmente algumas das maiores empresas do 

mundo, presentes em todo o globo e que, com o tempo, se tornaram 

verdadeiras pátrias internacionais, transcendendo largamente suas 

origens locais. Basta ver que a antiga Arcelor, uma das mais tradi-

cionais indústrias da França e, hoje, o maior empreendimento do 

ramo, há alguns anos passou a se chamar Arcelor Mittal, agregando 

o nome de seu comprador, o bilionário indiano Mittal.

Tal relevância levou o governo a criar, em 1974, a Siderbrás, hol-

ding estatal que incluía participações acionárias do BNDE e do Ban-

co do Brasil, entre outros órgãos de menor expressão. O objetivo 

era centralizar o planejamento e os investimentos governamentais, de 

modo a evitar pulverização de recursos e possibilitar aplicações que 

gerassem retorno significativo para a produção industrial do País. 

Em termos macroeconômicos, a diferença em relação aos seg-

mentos que discuti anteriormente é que tínhamos, sim, estrutura 

interna, capitaneada pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), 
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Geisel chega à Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST)

Alto-forno da CST: uma das maiores siderúrgicas nacionais

Estrutura para produção em escala internacional
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CST: sucesso absoluto e a todo vapor
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conquista do governo Vargas, que tanto admirei na minha juventu-

de. Nesse sentido, a meta do BNDE não era criar, praticamente do 

nada, produção nacional eficiente, mas evitar estagnação que seria 

desastrosa, jogando por terra políticas bem-sucedidas de décadas.

Para tanto precisávamos, primeiramente, fortalecer o que já exis-

tia, expandindo a CSN, a Cosipa e a Usiminas, de modo a que se 

tornassem mais competitivas e avançassem, dentro e fora do País. 

Tais empresas contavam com grande sucesso de mercado – logo 

potencial inegável de crescimento, condição essencial para os inves-

timentos executados pelo banco. Eram importantes para o adensa-

mento da indústria pesada nacional e fundamentais, também, para 

a descompressão da balança comercial. 

Por isso, ao longo de uma década, foram alvo de constante linha 

de capital, que permitiu intenso crescimento, com aumento decisi-

vo na produção, na renovação de equipamentos e na consolidação 

de novas tecnologias. Com o amparo do BNDE, as três, posterior-

mente privatizadas, tornaram-se verdadeiros colossos industriais, 

de expressão mundial.

No entanto, houve também empreendimento gestado na própria 

década de 1970, iniciado já quando eu era presidente do banco, que 

se tornou referência nacional e internacional: a Companhia Side-

rúrgica de Tubarão (CST), empresa que foi montada sob o controle 

da Siderbrás, mas com 49% de capital privado. 

Tenho apreço algo emocional pela companhia, não só porque a vi 

nascer como porque, ao me lembrar de minha carreira e de minha 

vida, penso nela como continuidade de um processo que iniciei ain-

da na Vale do Rio Doce, quando, sob o comando de Eliezer Batista, 

coordenei a construção do maior porto do mundo à época, iniciativa 

revolucionária e, para muitos, ensandecida: o Porto de Tubarão.

Foram dois marcos em minha história profissional e pessoal, 

pela dificuldade e o risco envolvidos nos projetos, bem como pela 

importância estrutural que vieram a ter para a economia brasileira. 

Não só isso, ambos – a siderúrgica e o porto – tiveram profundo 

impacto em minha terra natal, o Espírito Santo. 

Posso dizer, sabendo, claro, que, com todo o meu trabalho, fui 

um entre muitos que se dedicaram incansavelmente a tirar tais ini-
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ciativas do papel, que representaram marca minha no lugar onde 

nasci e no povo que me viu crescer, ainda um garoto de pernas finas, 

pelas ruas de Vitória. Parecem a mim hoje como duas pontas de um 

belo ciclo, do qual tenho imenso orgulho. 

Voltando a questões concretas, a Companhia Siderúrgica de 

Tubarão foi constituída inicialmente em 1976, com total apoio 

financeiro do BNDE, que, tão importante quanto, articulou a 

montagem do negócio, envolvendo capitais estatal e externo, 

sobretudo japonês.  Era projeto monumental – mais um. Mo-

numental pelos expressivos gastos implicados, pela necessidade 

de se manter equilíbrio entre capitais nacional e internacional e 

pela dimensão almejada.

Para se ter uma ideia mais precisa da amplitude da iniciativa, 

em 1972 o Brasil se tornou o 17º maior produtor de aço do mun-

do, um marco para o País, com um total de 6,2 milhões de tone-

ladas produzidas. A capacidade prevista para a CST, efetivamente 

atingida em 1983, quando foi inaugurada, era de 3,5 milhões de 

toneladas. Quer dizer, somente o empreendimento significaria 

aumento de mais de 50% na produção nacional em apenas uma 

década. Como se não bastasse, o custo total do projeto chegou a 

mais de 2,9 bilhões de dólares.

Hoje a companhia, totalmente absorvida pela iniciativa priva-

da em 1992, tem uma planta industrial de impressionantes sete 

milhões de metros quadrados, produz 7,5 milhões de toneladas 

de placas de aço por ano e é um dos maiores grupos empresariais 

brasileiros.

Aliás, a despeito de diferentes opiniões que se possa ter sobre a 

política do BNDE no período, os dados do setor siderúrgico como 

um todo são de uma inegável eloquência. Entre o marcante ano de 

1972 e o início de 1980 a produção de aço simplesmente foi duplica-

da, chegando a 15,3 milhões de toneladas. 

E o Brasil passou a ser o décimo maior produtor do mundo na área.
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O presidente não disfarça o sorriso

Minério de ferro: a matéria-prima

A roda da indústria girava rapidamente
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Marcos e Paulo Villares (à direita) em visita à siderúrgica Villares, patrocinada pelo BNDE: concentrados 



175

M
V

O adubo 
do progresso

 
À primeira vista, pode parecer que a indústria de fertilizantes, 

outro ramo fortemente alavancado pelo II PND, seja pouco 

significativa como vetor estruturante da economia. Garanto que é 

um juízo apressado. 

Se pensarmos na importância atual do agronegócio, fica evidente 

que tal desenvolvimento foi fundamental à modernização da agri-

cultura brasileira, abrindo as portas para que nos tornássemos a 

potência exportadora que hoje somos.

É bom lembrar que os fertilizantes têm conexão direta com a 

produtividade agrícola. São compostos, minerais ou orgânicos, que 

visam, justamente, a suprir deficiências em substâncias vitais à so-

brevivência dos cultivos. Não à toa esse setor é um dos que mais 

crescem no mundo, inclusive em países com grandes extensões de 

terras agriculturáveis, como o Brasil.

No entanto, à época tratava-se de área praticamente inexplorada in-

ternamente, com a importação de absurdos 100% do material utilizado. 

Não tínhamos indústria, nem existia qualquer projeto sendo 

montado com tal fim, mesmo diante de condições profundamente 

favoráveis, já que havia, no Planalto Central e nas regiões de Araxá 

e Poços de Caldas, amplas concentrações dos minérios que consti-

tuem a matéria-prima do segmento.

Somava-se a isso o fato de que, após o primeiro choque do petró-

leo, o preço do produto foi um dos mais afetados, com um aumento 

de custo de quase 1.000%, problema que afetava decisivamente a já 

combalida situação da balança comercial. 
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Agir era imperativo.

Assim, ante tal cenário, o BNDE financiou uma série de empre-

endimentos por meio da FIBASE, tendo como principais critérios 

a proximidade das unidades de consumo e a sinergia com os polos 

químicos e petroquímicos – evidenciando novamente o denso pla-

nejamento integrado que envolvia todas as ações do banco.

Foram aplicados diretamente, entre 1975 e 1979, US$ 1,3 bilhão, 

em iniciativa que, não é exagero dizer, criou, como o tempo prova-

ria, um novo e prolífico vetor empresarial.

Mais uma vez o BNDE privilegiava um investimento estratégico, 

que se aproveitava de condições naturais e econômicas favoráveis.
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Fertilizantes: investimentos em Minas Gerais
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A História não mente

 
A atuação do BNDE, protagonista do II PND, não se restringiu ao 

que mencionei neste capítulo, embora tenha exposto iniciativas 

de enorme significado para o desenvolvimento econômico brasileiro. 

O banco contribuiu, financeira e logisticamente, com diversos outros 

projetos, promovendo verdadeira revolução na indústria nacional.

Seja através do inédito aporte de recursos, ou da participação em 

múltiplas negociações, o BNDE planejou e executou uma ampla trans-

formação na relação do País com o mundo. Esse trabalho, além de 

equacionar insustentável déficit na balança comercial produzido pelo 

choque do petróleo, gerou uma decisiva base exportadora e um mer-

cado interno incomparavelmente mais forte e menos dependente de 

recursos e tecnologia estrangeiros. 

Procurei detalhar tal processo com embasamento técnico, assim 

como procedi ao longo de minha gestão no BNDE, mas com grande 

preocupação em mostrar ao leitor, particularmente aos mais jovens, 

que não viveram os fatos que aqui relato, os objetivos e as conquistas 

alcançadas, todas fruto, sim, de incontáveis cálculos, projeções e aná-

lises matemáticas, mas também da doação e da convicção de muitas e 

admiráveis figuras públicas.

Se os números, com os quais lidei durante toda a minha vida e pelos 

quais tenho grande apreço, mostram a grandeza desse esforço, as palavras, 

por sua vez, são menos frias e nos permitem expor não apenas conclusões 

peremptórias, como está muito em voga nos dias de hoje, mas um mo-

vimento histórico, que, percebo constantemente, é deixado de lado em 

tantas das análises feitas sobre a época que discuto no presente livro. 

Minha intenção, dessa forma, foi delinear os símbolos desse mo-

mento, não abstratamente, em tabelas e gráficos, mas por meio de 

exemplos concretos.

Exemplos que nasceram como ideias e se transformaram em obras.

Exemplos de ferro, cimento e aço.
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criava infraestrutura: 
construção da ponte 

de Vitória, em Vila 
Velha (ES)
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E surge o S

 
Após minha saída da presidência do BNDE a instituição, de 

múltiplas formas e de acordo com momentos e concepções 

diferentes, manteve sua vocação de pensar e fomentar o crescimento 

da indústria privada nacional. 

Hoje mesmo ganha novo impulso um amplo processo de de-

tecção e estímulo a setores estratégicos de nossa economia, em-

bora o Brasil, de 1979 para cá, tenha mudado profundamente e 

as bases das quais partimos, assim como os objetivos a serem 

perseguidos, são, desse modo, ainda mais amplos e globais.

No entanto, há um aspecto dessa evolução, que não foi imple-

mentado em minha gestão, mas do qual acredito ter participado, 

que gostaria de destacar: a inclusão do viés social no planejamen-

to do banco, simbolizado pelo acréscimo da letra S que transfor-

mou o BNDE do meu tempo no BNDES atual.

Se o órgão, por investir pesado em áreas diretamente ligadas 

à geração de empregos e infraestrutura, sempre teve impacto nas 

condições de vida do brasileiro, esse processo ganhou novo im-

pulso a partir dessa decisão.

De minha parte, contribuí ao montar instrumentos que per-

mitissem verdadeira profissionalização na análise de iniciativas 

em tal âmbito. Na esfera governamental existiam, claro, inúme-

ras ações, mas eram realizadas de maneira pontual, difusa e sem 

um controle centralizado. 

O Estado implementava apenas uma série de programas, cujos 

financiamentos chegavam a ínfimos 5% dos destinatários. Os 95% 

restantes se perdiam nos meandros burocráticos, fazendo com 

que se desperdiçassem enormes somas do erário e gerando efeitos 

laterais, quase insignificantes.
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 Não havia verdadeira política para o financiamento público 

de empreendimentos sociais. 

Baseado em tal diagnóstico, durante minha administração, es-

pecialmente na segunda metade da década de 1970, busquei im-

plantar nesse segmento toda a expertise e o rigor de organização 

que havia sido estabelecida para viabilizar o esforço de substi-

tuição de importações. A expertise de uma escola de análise de 

projetos.

Começamos a tratar das medidas nessa esfera com o mesmo 

sentido estratégico que se adotava no setor industrial, buscando 

a determinação de densos critérios, metas ambiciosas e o alcance 

da máxima eficiência, com minuciosa fiscalização.

Iniciamos, dessa forma, uma estruturação interna que, poste-

riormente, fortemente ampliada e institucionalizada, alargaria 

de maneira emblemática os horizontes do banco.
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trás da História
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Escrever e pensar: 
tarefas do dia a dia
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O diabo mora 
nos detalhes

 
A trajetória de um homem público, na verdade de qualquer 

homem, do mais famoso ao mais discreto, é constituída 

tanto por suas maiores conquistas e fracassos quanto por aconte-

cimentos que, se parecem pontuais, determinam os rumos de toda 

uma vida.

Tais momentos implicam escolhas decisivas, encontros inesque-

cíveis, experiências que nos marcam de forma indelével e se tornam 

paradigmas de nossa conduta.

No âmbito de um governo, esses episódios, por vezes conhecidos 

apenas por uma ou duas pessoas, podem, por um lado, influenciar 

processos amplos, interferir na continuação de um projeto impor-

tante, ou, mais restritamente, gerar amizades e desafetos profundos 

e com duradouras consequências

Assim, acredito que, tão interessante quanto mapear grandes in-

tervenções, empreendimentos monumentais, é observar a relação 

entre os indivíduos que deles tomam parte, qualquer que seja o 

papel que tenham exercido. 

Ademais, a mim, particularmente, sempre fascinaram as histó-

rias por trás da História, que percebia estarem ocultas em livros 

didáticos, fotos de jornais, discursos políticos.

Por isso abro espaço aqui para contar alguns “causos” que, de 

maior ou menor monta, ficaram na minha memória.

Como as histórias por trás da minha história. 
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Elegância em mais uma inauguração
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O homem 
que falava russo

 
E stávamos em 1970, no governo Médici, já passados mais de 

seis anos do Golpe de 1964, e eu havia assumido poucos me-

ses atrás a presidência do BNDE. À época, o ministro da Fazenda, 

Delfim Netto, economista de enorme talento e agressivo articulador 

político, era a figura mais proeminente de Brasília. Para jornalistas 

do período e, posteriormente, historiadores, era verdadeira emi-

nência parda da gestão federal. 

Na esfera econômica, toda decisão importante passava por ele e, 

se não passasse, não tinha sido realmente tomada.

De minha parte, não busquei desentendimentos pessoais com 

Delfim, mas ao mesmo tempo nunca tive com ele proximidade algu-

ma. Por outro lado, a natureza do meu cargo me levava, em termos 

administrativos, a um atrito natural, indisfarçável. 

O BNDE estava sob o comando do Ministério do Planejamento, 

ocupado pelo ministro Reis Velloso e, se em 1970 não tinha ainda o 

escopo de atuação que ganharia a partir do governo Geisel, operava 

a começar de diretrizes que fugiam do controle direto da Fazenda. 

Nesse âmbito, eu, como representante do banco, não prestava contas 

a ele diretamente, e sim ao ministro Reis Velloso, mas acabava sofren-

do limitações de difícil transposição para a obtenção de recursos.

Não era à toa que o capital do PIS-PASEP, capaz de financiar 

ampla política de investimentos, fora alocado na Caixa Econômica 

e no Banco do Brasil, órgãos que nunca tiveram o papel de fomenta-

dor industrial para o qual o BNDE fora criado – mas eram ligados 

ao Ministério da Fazenda.

Elegância em mais uma inauguração
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Tal atrito, que permaneceu a maior parte do tempo no âmbito 

institucional, uma vez se manifestou claramente em termos pesso-

ais. Hoje, décadas depois, quando vivemos período democrático, 

esse episódio é até engraçado, mas revela a pressão a que foram 

submetidos grandes nomes de nosso País.

Pois bem, estávamos em um jantar comemorativo na Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN), o presidente Médici sentado à minha 

frente, ao lado do ministro Delfim, todos envolvidos em conversas 

paralelas e despretensiosas, como geralmente ocorre em eventos do 

gênero. A certa altura, falávamos genericamente sobre uma ou outra 

ação governamental pregressa, comentando a atuação desse ou da-

quele gestor de maneira bastante coloquial, e eu citei, sem maiores 

contextualizações, o nome de Eliezer Batista.

Diante de meu comentário, Delfim fez breve pausa e me per-

guntou: “Mas, Marcos, você mencionou o Eliezer Batista, você o 

conhece?” Eu respondi tranquilamente: “Conheço, não, sou muito 

amigo dele.” Então, em tom algo dramático, ele retrucou: “E você 

é amigo de comunista?” 

Eliezer sempre havia sido um ferrenho nacionalista, defensor de 

atuação moderna e internacionalizada das estatais brasileiras e, com 

essa mentalidade, transformara a Vale do Rio Doce. Era essencial-

mente um técnico, sem ligações diretas a correntes ou a partidos 

políticos, mas, por ter sido ministro de Minas e Energia do governo 

João Goulart, fora afastado do serviço público pelos militares. Não 

chegara a ser preso, entretanto era visto como figura, digamos as-

sim, suspeita. 

Como eu nunca me pautei pelas paranoias da Ditadura Militar, 

jamais escondi que nutria por ele grande admiração e amizade, o 

que, se possivelmente não gerava muita satisfação, também não me 

trouxera qualquer problema maior. 

Portanto, fiquei bastante irritado com a atitude do ministro, 

que, inteligente, não fizera a observação gratuitamente. Tam-

bém não me importaria em nada se Eliezer fosse comunista, mas 

a história era tão despropositada que exclamei, enfaticamente: 

“O que, Delfim? O Eliezer comunista? Ele não tem nada de co-

munista.” 
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Com empresários, em Nova Iorque
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Para minha total surpresa, Delfim, finalmente, concluiu com 

uma associação maldosa, mas quase farsesca: “Como não é comu-

nista? ele fala até russo!” 

Confesso que, nesse instante, minha irritação se misturou a um 

riso contido.

Eliezer efetivamente falava russo, mas era difícil crer que alguém 

com a cultura e a inegável capacidade de Delfim vinculasse seria-

mente, sem mais nem menos, o conhecimento de uma língua com 

qualquer ligação político-partidária. Até porque Delfim certamente 

sabia que Eliezer, figura notória por sua brilhante carreira, jamais 

fora considerado pelo próprio regime como um quadro de orga-

nizações comunistas – se o fosse não teria mantido os importantes 

cargos que exerceu na iniciativa privada.

 Seu objetivo, imagino, era criar alguma dúvida acerca da minha 

pessoa no presidente Médici, sobre quem exercia considerável influ-

ência e que, não é segredo para ninguém, fazia parte de grupo com 

visão extremamente rígida e militarizada, a chamada “linha dura” 

das Forças Armadas. 

Não acredito que Delfim quisesse me causar grande prejuízo, 

apenas certificar-se de que eu não buscaria qualquer contato com o 

presidente sem antes passar por ele. Cioso de um controle o mais 

centralizado possível da gestão econômica, sob seu comando, ajuda-

ria assim a evitar que o BNDE ampliasse seu espectro de atuação. 

Eu podia até não concordar muito com os métodos do ministro, 

mas é preciso reconhecer que era incansável.

Com empresários, em Nova Iorque



192

MARCOS VIANNA
Memórias de uma revolução industrial

Discurso e convencimento: assim se avançava
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Travessuras 
verde-amarelas

 
S empre prezei por minha reputação, evitando ações que pu-

dessem ser mal interpretadas ou, levando em conta que tra-

balhei anos a fio em estreito contato com grandes empresários e ad-

ministrando enormes somas de dinheiro, relações que levantassem 

contra mim quaisquer dúvidas. Dúvidas essas que acabariam por 

prejudicar a instituição BNDE.

No entanto, nunca fui ou pretendi ser santo. Assim como eu en-

frentava as manobras inerentes à máquina pública, também tomava 

minhas iniciativas. Nesse sentido, para que não me venham a acusar 

de descrever-me apenas como um injustiçado, cabe contar aqui uma 

outra história, na qual, embora de maneira diferente, o meu papel e 

o do ministro Delfim se inverteram.

Como já relatei, antes do governo Geisel a luta por recursos era 

inglória. Para garantir a continuação dos projetos iniciados e o in-

vestimento em novos, eram necessárias penosas negociações dentro 

do governo e a aprovação de verbas, ano a ano, no Conselho Mone-

tário Nacional. 

Conselho presidido, durante o governo Médici, pelo ministro da 

Fazenda, Antônio Delfim Netto

  Bom, em uma dessas ocasiões, discutia-se uma série de medidas 

e as demandas do BNDE ficaram para o final da pauta, juntamente 

com a solicitação do então presidente do Banco do Brasil, Nestor 

Jost, também presente ao encontro, para que o órgão fosse autori-

zado a abrir novas agências em grandes centros urbanos, como parte 

de uma política de expansão que almejava.

Discurso e convencimento: assim se avançava
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Entretanto, tal iniciativa contrariava diretriz recém-determinada 

pelo ministério, que buscava restringir a abertura de novas agências 

de bancos públicos somente a locais que não estivessem contempla-

dos pelos bancos privados. 

Quando eu e Nestor expusemos nossas questões, a reunião já chegava 

à madrugada, para a mais completa exaustão de todos os participantes.  

Delfim contestou diretamente os dois pleitos. 

De maneira enfática e sem muitas considerações, apontou a falta 

de recursos no orçamento para atender ao BNDE e a contradição 

entre o projeto do presidente do Banco do Brasil e a política vi-

gente. O ministro poderia até ceder, dado que não haveria tamanho 

impacto para sua pasta, mas caso nada de extraordinário ocorresse, 

a votação, pelo horário tardio e as objeções salientadas, seria adia-

da, o que alimentaria a insegurança do mercado no que tange aos 

empreendimentos financiados pelo banco. 

Ao mesmo tempo, tanto eu como Jost acreditávamos que, postas 

em votação naquele momento, nossas propostas seriam aprovadas.

Nós dois, então, que tínhamos uma boa relação e já havíamos 

alinhado nossos interesses em diversas outras ocasiões, montamos 

instintivamente um rápido estratagema. Como estávamos sentados 

um ao lado do outro, dei-lhe uma joelhada e comecei a criticar 

agressivamente o Banco do Brasil. O objetivo era criar um certo tu-

multo, tirando o foco da argumentação de Delfim e impedindo que, 

diante de suas observações, se encerrasse o encontro – desejo nitida-

mente presente nos rostos e nas expressões de todos os envolvidos. 

Nestor era um homem experiente e, mais importante, sabia que 

eu não tinha reparo algum à sua posição, quanto mais à atuação 

do Banco do Brasil à época. Assim, compreendeu instantaneamente 

minha intenção e, por sua vez, como se estivesse profundamente 

irritado com a minha explanação, também começou a me contestar, 

vociferando argumentos contra algumas políticas do BNDE, tais 

quais os repasses aos bancos estaduais de desenvolvimento. 

O debate se tornou mais e mais acalorado e, em determinado 

momento, parecia beirar a agressão física, obrigando Delfim, já 

exasperado, a apaziguar os ânimos. Para encerrar a história, o mi-

nistro achou por bem votar os projetos de uma vez. 

Como esperávamos, ambos foram aprovados.
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O Bruxo desafeto

 
S e Delfim fora o homem forte do presidente Médici na área 

econômica, no governo Geisel era o general Golbery do 

Couto e Silva que despontava como figura central.

Golbery, criador do SNI, tinha densos laços pessoais com Geisel. 

Tanto em termos políticos quanto militares, eram os dois maiores 

expoentes do grupo derrotado na sucessão do general Castelo Bran-

co, em 1966. Assim, em 1974, com a saída de Médici, viria a ser no-

meado chefe da Casa Civil da Presidência da República, tornando-

se o grande articulador do governo. Chamavam-no de “o Bruxo”.

Qual não foi meu espanto quando, em meados de 1973, com o 

novo governo ainda em formação, o general solicitou um encontro 

comigo, na sede do BNDE. Fato inusitado, já que, dado a hierarquia 

da administração, era de praxe que ele convocasse e recebesse em 

seu gabinete quem quer que fosse, inclusive ministros.

 A fama de Golbery como político maquiavélico e sua proximidade 

com o presidente eram mais do que notórias. Receber um chamado seu 

representava certeza de que algo importante estava para acontecer. 

No fim de tarde de uma sexta-feira chuvosa, acolhi o Bruxo na 

sala da presidência, com toda a educação e presteza. Sem muito 

rodeios, Golbery me relatou o motivo da inesperada visita: a Dow 

Chemical, gigante norte-americana do ramo petroquímico, da qual 

ele era presidente no Brasil até poucos meses antes, tinha a intenção 

de construir um polo na cidade de Aratu, na Bahia. 

Ele acreditava que seria um excelente empreendimento para o 

País e queria o envolvimento do BNDE em seu financiamento. 

Ouvi atentamente sua explanação, feita com a firmeza pela qual 

ele era conhecido, e, também sem muitas delongas, expus a posição 



197

M
V

Marcos e Marcílio Marques Moreira em momento de descontração: visões semelhantes



198

MARCOS VIANNA
Memórias de uma revolução industrial

do banco, buscando deixar claro que a resposta seria rápida – fosse 

para lhe agradar ou contrariá-lo, quanto mais imediata fosse a de-

cisão, melhor.

 “Olha, general, vou, pessoalmente, analisar a sua proposta, deta-

lhadamente, de acordo com os requisitos técnicos do banco, e, já na 

segunda-feira lhe dou uma posição mais concreta. No entanto, pos-

so lhe adiantar que tal projeto contraria o planejamento estratégico 

do BNDE e do governo, já que está em vias de implantação o Polo 

Petroquímico de Camaçari, também na Bahia, com participação di-

reta de capital estatal.”

Efetivamente, aceitar o empreendimento aventado por Golbery 

seria um absurdo tão grande quanto investir no modelo de Cuba-

tão. Para viabilizar Camaçari, havia sido montada pelo banco, em 

parceria com a Petroquisa, com enorme e demorado esforço, uma 

estrutura de negócios complexa e muito bem organizada, o já refe-

rido modelo tripartite, no qual se dividia o controle entre Estado, 

iniciativa privada nacional e iniciativa privada internacional.

Nesse sentido, permitir a construção independente de um outro 

polo, na mesma região, sem obedecer a nenhuma diretriz do plane-

jamento governamental e, ainda, com financiamento do BNDE, não 

teria a mais remota lógica. 

Golbery, evidentemente, inclusive por já estar acostumado a cer-

ta subserviência, não gostou da minha resposta, mas, na hora, acre-

dito, pensando que eu voltaria atrás, não discutiu. De cara fechada, 

afirmou que aguardaria então a posição oficial do banco.

Como prometera, debrucei-me sobre sua proposta, mas sabia de 

antemão que não existia a menor chance de que o BNDE a encam-

passe, a não ser por decisão que abandonasse qualquer vestígio de 

critério.

Os quadros técnicos do órgão jamais aprovariam aquela ideia e 

eu, que desde o início de minha gestão tinha lutado para fortalecer 

a excelência e a autonomia da instituição, muito menos.

Ademais, o modelo do Polo de Camaçari, que representava um 

amplo projeto de desenvolvimento, fora concebido com direta par-

ticipação do presidente Geisel, desde a época em que ainda estava 

no comando da Petrobras. 



199

M
V

A foto parece ilustrar 
a história de Marcos 

e Velloso: por trás 
dos homens, a obra 

monumental



200

MARCOS VIANNA
Memórias de uma revolução industrial

Por esse motivo, tive até alguma dificuldade para entender a 

demanda de Golbery, dado sua ligação pessoal com o presidente. 

Acho difícil que  desconhecesse sua posição, mas, de toda forma, 

não competia a mim tal avaliação.

Assim, na segunda feira, enviei ao general uma carta polida, mas 

dura, expondo ponto a ponto a análise do banco. Comunique-lhe 

que o BNDE não se envolveria no financiamento do Polo da Dow 

e que tal negócio era contrário aos interesses do Estado brasileiro 

naquele momento.

Ele argumentou, tentou me dissuadir, irritou-se, mas, entre nós, 

o assunto ali se encerrou. Não sei se buscou algum outro expediente, 

nos bastidores do regime, mas, se o fez, nada chegou até mim, fosse 

por intermédio da Secretaria de Planejamento, à qual o BNDE era 

subordinado, fosse pelo residente Geisel, com quem sempre manti-

ve estreito contato.

Por outro lado, criou-se, de parte a parte, inimizade que per-

durou ao longo de toda a minha administração. Incomodou-me a 

tentativa de ingerência de Golbery no banco, sabe-se lá com quais 

interesses. A ele, o que deve ter interpretado como intransigência 

ou mesmo arrogância de um garoto – à época eu tinha menos de 

40 anos.

Meses depois, em uma das primeiras cerimônias do novo go-

verno, o general, com olhar provocativo, estendeu a mão para me 

cumprimentar e eu virei o rosto, fingindo não ter percebido. Aliás, 

esse episódio foi invertido por Elio Gaspari, em sua fantástica série 

sobre a Ditadura, que li com imenso prazer – Gaspari relatou que 

Golbery recusara o meu cumprimento.

Nunca mais nos falamos.
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O embaixador 
esgrimista

 
Para completar então esse panorama de encontros e desen-

contros pessoais, fundamental abordar um terceiro caso, 

por ter se dado frente a um gigante de porte semelhante aos an-

teriormente mencionados, pela inteligência, pela firmeza e, claro, 

pelo poder: refiro-me a Roberto Campos.

Forma-se assim, embora não tenha sido essa minha intenção inicial, 

exposição de meu relacionamento com uma tríade de ícones públicos 

que, cada um a sua maneira, exerceram funções de liderança durante os 

principais governos do regime militar. Se Delfim fora o grande nome 

da Administração Médici e Golbery o da Administração Geisel, Cam-

pos tivera tal papel junto ao presidente Castelo Branco, comandando o 

primeiro plano econômico após a queda de João Goulart.

Corria o início do ano de 1975 e eu fazia parte de uma numerosa 

comitiva do governo brasileiro em visita à Inglaterra, chefiada pelo 

próprio presidente. O ex-ministro Roberto Campos, cuja linha de pen-

samento, fortemente liberal, ligada à corrente posteriormente deno-

minada de monetarista, distanciava-se das concepções de Geisel, não 

havia sido chamado a participar da gestão econômica, mas mantinha 

reputação ilibada. Por isso fora designado embaixador brasileiro na-

quele país, posto que demonstrava, claro, seu enorme prestígio.

O objetivo de nossa estada era tanto diplomático, parte de 

processo para estreitar os laços com a Europa, quanto financei-

ro, de abrir as portas para maior aporte de investimentos. Isso 

levando em conta que, naquele momento, o Brasil tinha, no 

exterior, imagem muito positiva na área econômica, mas sofria 

críticas pelo recrudescimento da repressão no governo Médici.
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No Banco Mundial: presença no exterior fortalecia o BNDE internamente
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Dado a presença do presidente da República, fomos recebidos já 

no aeroporto com a característica pompa inglesa, e Geisel foi convi-

dado a se hospedar no Palácio de Buckingham, residência oficial da 

Família Real. Enquanto isso, eu e os demais membros da comitiva fo-

mos alojados em um excelente hotel, em região central de Londres. 

Tal disposição naturalmente favorecia as discussões internas da 

equipe e diminuía um pouco, pela distância física, a participação do 

presidente em certos contatos iniciais visando às metas comerciais 

da viagem.

Assim, logo em nosso primeiro dia, o embaixador Campos so-

licitou uma reunião para as cinco horas da tarde, pedindo a pre-

sença, entre outros, do ministro da Fazenda, Mário Henrique Si-

monsen, e a minha. 

Durante o encontro, Campos, sempre muito bem informado, 

detalhou e defendeu o projeto Açominas, que previa a construção, 

com financiamento compartilhado entre capital inglês e do BNDE, 

de indústria siderúrgica em Minas Gerais. Eu já havia estudado o 

empreendimento e não acreditava que, naqueles moldes, fosse acei-

tável, opinião partilhada pelo ministro Simonsen, com quem já ha-

via conversado sobre a questão. 

O local escolhido era inapropriado, com difícil e custoso acesso, 

longe da matéria-prima e das vias de transporte. Somava-se a isso o 

fato de que, seguindo tal modelo de negócios, o banco acabaria se 

envolvendo em um investimento que entregaria o controle da em-

presa diretamente a um grupo estrangeiro.

O ex-ministro, todavia, era um ferrenho defensor da ideia – e 

um incansável debatedor. Sentamo-nos a uma ampla mesa de ma-

deira, eu e Simonsen de um lado, física e ideologicamente falando, 

e o embaixador de outro. Além de não concordar com os gargalos 

técnicos que eu via na Açominas, ele insistia em que parte central 

do processo fosse realizada unilateralmente por instituições inter-

nacionais. Propunha envolver uma firma americana de engenharia 

na formulação e na construção da planta industrial, e um banco in-

glês na organização do financiamento, o que iria contra o cerne do 

planejamento governamental e do II PND, como eu o entendia. 

A certa altura, Campos, exaltado, diante de nossas objeções ao 

que víamos como total perda de ingerência nacional sobre os rumos 

No Banco Mundial: presença no exterior fortalecia o BNDE internamente
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Dentro do governo, defesa intransigente dos interesses do banco



207

M
V

do empreendimento, fez uma afirmação que se tornou folclórica e 

que expressava bem o seu ponto de vista – bem como o motivo pelo 

qual eu, certo ou errado, dele discordava: “Isso é um absurdo. Vocês 

têm essa mania que o Brasil já sabe fazer essas coisas. Não sabe.”

Estabelecido impasse insuperável, decidimos então por consulta 

ao presidente, o único com cacife para tomar uma posição definitiva 

– pessoalmente, eu acreditava que, por suas convicções na área econô-

mica, ele não corroboraria o projeto, da forma como fora montado. 

Peremptório e algo descontente com o desentendimento, antes 

mesmo de entrar no debate, Geisel ressaltou a necessidade de se che-

gar a uma posição conjunta do governo brasileiro: “Como podemos 

negociar com os ingleses se nem mesmo concordamos entre nós?”

Após ouvir as argumentações de ambas as partes, o Presidente ma-

nifestou suas próprias dúvidas quanto à adequação da iniciativa ao inte-

resse do País e aos parâmetros de financiamento vigentes, convergindo 

para a nossa percepção. Ao mesmo tempo, havia considerações políticas 

a serem feitas, fato habilmente sublinhado pelo ex-ministro Simonsen. 

Campos obtemperou que questões técnicas poderiam e, se necessá-

rio, seriam corrigidas, inclusive pela ação das empresas internacionais 

que tinham ampla experiência no ramo. E acrescentou que, devido às 

dificuldades internas geradas pela recente eleição brasileira, em 1974, 

na qual o MDB tivera resultados muito acima do esperado, seria forte-

mente positivo para o governo anunciar, na volta de uma viagem como 

aquela, um financiamento de vulto. Os europeus tinham a intenção de 

conceder em torno de US$ 600 milhões para a Açominas, soma efeti-

vamente impressionante, ainda mais para os padrões da época. 

A série de compromissos diplomáticos de Geisel impediu que se 

chegasse a uma decisão – o consenso, claramente, seria impossível. 

De minha parte, tinha como prioridade evitar a qualquer custo que 

o BNDE entrasse no projeto, fosse ele realizado ou não. 

Como o presidente não mais estaria disponível naquela noite, 

articulei para as onze novo encontro no quarto de Simonsen, com 

todos os envolvidos. Os debates foram novamente acalorados, mas 

recebi o apoio enfático do ministro da Fazenda, que tinha grande 

força no governo e cuja capacidade era inatacável.

Em Londres, o BNDE não se casou com Açominas.

Dentro do governo, defesa intransigente dos interesses do banco
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Ouvir antes, agir depois
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O banco é o limite

 
A crônica dos bastidores do BNDE não poderia deixar de in-

cluir o “escândalo” Luftalla, ocorrido na segunda metade 

da década de 1970. Diferentemente dos episódios já relatados, que, 

mesmo no âmbito da esfera pública, são de conhecimento mais res-

trito, ou mesmo totalmente desconhecidos, esse gerou enorme con-

trovérsia e duras acusações de corrupção e favorecimento. 

No entanto, como foi reconhecido posteriormente, acabou sen-

do um emblema da atuação independente do banco.

A Luftalla era empresa paulista do ramo têxtil, que pertencia, 

formalmente, à esposa de Paulo Salim Maluf, prefeito de São Paulo 

entre 1969 e 1971, por nomeação do regime militar. Em 1972 a in-

dústria recebeu, mediante uma série de compromissos, um emprés-

timo do BNDE para equacionar algumas dificuldades e  executar 

novos investimentos.

Em 1974/1975, a Luftalla voltou ao banco, dessa vez pedindo cré-

dito para sanar o passivo acumulado, mas, constatou-se após breve 

análise, não tinha tomado qualquer das medidas recomendadas e 

estava em regime de insolvência. Tecnicamente, não fazia o menor 

sentido que se estudasse novo aporte financeiro. 

Por um lado, era evidente que a administração do negócio fora 

desastrosa e havia visado a benefícios pessoais em detrimento da re-

estruturação da empresa. Por outro, a Luftalla, mesmo que tal pas-

sado suspeito não existisse, estava quebrada, não tinha condições de 

se viabilizar mediante um segundo financiamento do BNDE. Seria 

desperdício certo de recursos.

Só que Maluf era figura política importante para os militares, 

por representar liderança civil no maior e mais rico estado da Fe-

Ouvir antes, agir depois
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deração. Se não era próximo do Presidente Geisel, tinha forte in-

fluência nos  altos círculos das Forças Armadas, círculos esses mais 

preocupados com a manutenção do poder do que com a preserva-

ção do bem público. 

Como a empresa, mal ou bem, gerava empregos e cumpria assim 

um papel social de alguma relevância, abria-se espaço para pesadas 

tentativas de manipulação. Assim, o BNDE foi instado enfatica-

mente a avaliar cuidadosamente o pleito e o ex-prefeito, a quem eu 

só conhecera protocolarmente, demandou audiência com a presi-

dência para expor sua argumentação.

A única saída era enfrentar as articulações obscuras que se cons-

truíam com a sólida reputação da própria instituição. Se quisessem 

lesar o erário, teriam de passar por cima do BNDE. A mim caberia 

deixar isso claro.

De modo que nos reunimos na sede do órgão e, antes de mais 

nada, mostrei a Maluf a opinião dos analistas. Diante de sua in-

sistência, propus então outro encontro, nos próximos dias, mas 

acompanhados pelo corpo técnico do banco e da Luftalla, para que 

fossem detalhados, ponto a ponto, todos os gargalos identificados. 

Se ficássemos convencidos de que era possível reerguer o empreen-

dimento, o empréstimo seria concedido. Dito e feito.

Realizou-se a reunião, abriu-se espaço para ampla discussão e, 

como eu esperava, ficou patente, sem a menor sombra de dúvidas,  

que não havia como reverter a situação. Apesar de todo o esforço, 

os especialistas da empresa não foram capazes de contrapor nossos 

argumentos. As cartas estavam na mesa.

Maluf, claro, não ficou satisfeito e manteve sua demanda, alegan-

do que alterações no mercado internacional, sobre as quais havia 

sido informado, tornariam a empresa lucrativa e que garantia mu-

dança de rumos administrativos. Era uma conversa para boi dormir. 

Não havia qualquer indicação de mudança no mercado, e a Luftalla 

perdera qualquer resquício de credibilidade. Tratava-se apenas de 

nova manobra para justificar o injustificável e mobilizar os milita-

res que o apoiavam, tentando pôr o banco contra a parede.

Fazia-se necessário responder na mesma moeda, por o dedo na 

ferida. Se queriam intimidar o BNDE, o BNDE também os intimi-

Marcos e o lendário Henry Kissinger: encontro social em escola de samba
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Marcos e o lendário Henry Kissinger: encontro social em escola de samba
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Explicar, explicar, explicar: o olhar para o futuro
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daria. Apresentei então uma última possibilidade: “Paulo, façamos 

o seguinte: você é empresário, seu irmão também, se vocês se com-

prometerem a capitalizar pessoalmente o negócio, para tirá-lo da 

insolvência, nós abriremos uma nova linha de financiamento.”

Maluf tergiversou, disse que não podia tomar uma decisão da-

quelas, que seria uma iniciativa difícil. Era, óbvio, resposta incon-

tornável, já que, empresário inteligente, não queimaria dinheiro. 

Ao menos não o dele. Foi a brecha de que eu precisava. Ressaltando 

que esperaria sua resposta, encerrei a conversa de chofre, cumpri-

mentei-o e me despedi, sem que ele tivesse tempo de reagir. 

O estratagema deu certo momentaneamente. Ganhei tempo, 

mas, como era inevitável, ele não aceitou a ideia e continuou a fazer 

pressão interna utilizando-se de seu prestígio político. 

Ao fim e ao cabo, as forças que o apoiavam, incluindo generais 

e parte da plutocracia paulista, fizeram valer seu poder. O gover-

no, alegando também receio de um eventual efeito em cadeia da 

falência da Luftalla sobre todo o setor têxtil, mesmo após o pare-

cer contrário já concluído, recomendou ao BNDE que concedesse 

o empréstimo – comunicação que me foi transmitida diretamente 

pelo Ministério do Planejamento. 

Era a hora do tudo ou nada. Se não reagíssemos imediatamente 

a batalha estaria perdida. Com isso em mente, no instante em que 

recebi o comunicado reuni toda a diretoria e reiterei meu entendi-

mento contrário à medida. Fui apoiado por unanimidade.

A posição foi logo em seguida repassada, via sedex, às instâncias 

superiores e, após reunião do Conselho Monetário Nacional, mes-

mo com todas as articulações políticas em curso, a decisão do ban-

co terminou sendo acatada. Havia profissionais sérios que também 

operavam e, sobretudo, um presidente da República cuja honestida-

de nunca foi posta em questão. 

O BNDE fez valer sua autonomia, mas não pôde impedir um 

certo acomodamento de interesses, que transcendeu a sua órbita de 

atuação. A instituição não realizaria empréstimo algum, mas, para 

garantir que fosse ressarcida a folha de pagamentos e fazer frente às 

dívidas acumuladas, haveria transferência direta da reserva mone-

tária do Tesouro. 
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A meu pedido, o banco foi designado para ser o executor da 

tarefa. Maluf conseguira parte do que queria, mas sofreria consequ-

ências inesperadas.

O BNDE, ao assumir a função de agente do Tesouro, foi muito 

além de suas obrigações burocráticas. Realizou uma verdadeira in-

tervenção na Luftalla. Foram escolhidos, propositalmente, os dois 

especialistas mais rígidos para conduzir o processo. Com acesso 

ampliado aos balanços e dados financeiros, em alguns meses foi es-

crito novo relatório, demonstrando de maneira cabal que a melhor 

forma de diminuir o impacto social do problema era liquidar de 

uma vez o negócio. 

Não paramos por aí. Tendo sido verificada enorme quantidade 

de irregularidades fiscais e desvios de verbas, acionamos a Polícia 

Federal e instamos com sucesso a Comissão Geral de Investigações 

para que utilizasse legislação de exceção, recentemente criada pelo 

presidente Geisel, com o intuito de buscar a recuperação do di-

nheiro concedido por meio  do confisco de bens, inclusive bens 

pessoais dos gestores envolvidos, que perderam aplicações, imóveis 

e até fazendas.

O banco manteve-se firme às suas convicções.
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Saber viver
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Um pai carinhoso
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Uma constelação 
de três estrelas

 
M inha vida profissional foi repleta de desafios, amizades e 

realizações das quais me lembro com satisfação, mas me 

traz também um pesar. Embora nutra amor incondicional por mi-

nha família, cimentado desde a infância pela proximidade que tinha 

com meus pais, muitas vezes não pude estar tão presente quanto 

gostaria no dia a dia de meus filhos, Flávia, Patrícia e Marcelo.

Fui, acredito, um pai amoroso e construí com eles sólida relação, 

baseada em carinho profundo e mútua admiração. Eduquei-os de 

acordo com os valores nos quais creio, transmitindo o apreço pelos 

laços afetivos, pela cultura, pelo bom humor e, claro, pelo Brasil. 

Aliás, lembro-me  até de algumas manhãs em que os acordei com 

versões alternativas do Hino Nacional, o que sempre resultava em 

boas risadas.

No entanto, as exigências da vida pública, repleta de emergên-

cias e reuniões inadiáveis,  privaram-me de alguns momentos dos 

quais queria ter participado e impediu um convívio tão permanente 

quanto desejei. Tentei sempre compensar essas ausências vivendo 

com grande intensidade cada segundo que passávamos juntos e te-

nho a certeza de que, apesar dos pesares, criamos memórias ines-

quecíveis e nos divertimos genuinamente.

Posso dizer, sem pestanejar, que, mesmo com o orgulho inque-

brantável pelos serviços que julgo ter prestado ao meu País, de tudo 

o que fiz, de todas as minhas lembranças, aquelas com meus filhos 

são as mais importantes.  
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Com Marcelo, Patrícia e Flávia, as três estrelas da constelação
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Descoberta de 
um balzaquiano

 
Ao abrir espaço para algumas digressões puramente pessoais, 

inclino-me a citar duas atividades que, em épocas distintas 

de minha vida, proporcionaram-me, com a companhia de familiares 

e amigos, horas agradáveis, longe das preocupações mais sérias dos 

assuntos do Estado.

A primeira delas foi o tênis, a segunda a música erudita. Claro, 

como bom brasileiro, sou também um apaixonado pelo fute-

bol, fervoroso flamenguista, e ainda assisto aos embates entre 

os grandes times nacionais e internacionais. Recordo-me viva-

mente dos magníficos clássicos entre Flamengo e Botafogo aos 

quais compareci no Maracanã da década de 1960. Só parei de ir 

ao estádio ao presenciar alguns episódios de violência sobre os 

quais não vale a pena me estender e que geraram desgosto nunca 

totalmente superado.

Mas era jogando tênis que eu conseguia me afastar um pou-

co das tensões do cotidiano e exercer de formas mais brandas 

uma saudável competitividade. Aprendi a jogar quando já tinha 

40 anos, mas rapidamente me tornei assíduo frequentador das 

quadras do condomínio Nova Ipanema, na Barra da Tijuca e, em 

seguida, do clube Caiçaras, na Lagoa. Tenho grande fascínio pe-

los contornos psicológicos desse esporte que, por opor somente 

duas pessoas, sem equipes, é travado talvez até mais no campo 

mental do que no físico. 

A época em que morei no Nova Ipanema foi a mais prolí-

fica, já que a  amizade estabelecida entre os vizinhos era um 
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ingrediente especial. Cheguei inclusive a ganhar um torneio in-

terno, o que me levou à expectativa de me tornar uma espécie 

de celebridade entre os condôminos. Entretanto, minhas ilusões 

foram rapidamente desfeitas quando, apenas uma semana após mi-

nha emblemática vitória, fui convidado para uma partida com um 

novo morador, que acabara de se mudar. O resultado não poderia 

ser pior: 6x0, 6x0 para ele. Um pneu, como se diz na linguagem do 

tênis. Saí do jogo acabado, mas me consolei um pouco ao ser in-

formado, por meu próprio adversário, de que ele fora profissional 

alguns anos antes. 

Ao me mudar para a Lagoa continuei a jogar no Caiçaras, com 

novos e ótimos companheiros, até que minha carreira se encerrou 

prematuramente devido a problemas físicos. 

Eu já caminhava para os 70 anos e, um belo dia, partida já mar-

cada, fui acometido por dores agudas na região do tornozelo. Exa-

gerado como tendo a ser, não pensei duas vezes antes de tomar por 

conta própria um antiinflamatório e entrar em quadra. Infelizmen-

te, o efeito analgésico do medicamento me impediu de perceber a 

real medida do incômodo e ao menos dosar o esforço. O resultado 

foi um tendão de aquiles rompido, lesão praticamente irrecuperável 

para um jogador da minha idade.
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Com os amigos da turma de engenharia: 57 anos depois
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Tardio 
arrebatamento  

 
A música erudita foi uma de minhas paixões mais tardias e 

mais profundas. Contudo, ao escutar uma das tantas sinfo-

nias e óperas com as quais me familiarizei, vejo um espelho de todas 

as experiências que tive. Das perdas, das vitórias, do amor. 

Tal percepção, no entanto, cresceu em mim com o tempo. Du-

rante anos, na juventude e mesmo já mais maduro, tinha grande 

dificuldade em entender o fascínio que esse estilo provocava em 

alguns de meus amigos. Lembro-me, por exemplo, de um episódio 

que me impressionou, mas que tratei com certa superficialidade, ao 

menos à luz do que eu viria a sentir posteriormente.

Estávamos, eu e dois colegas, estudando para uma das difíceis 

provas da Faculdade de Engenharia, logo no primeiro ou no se-

gundo ano. Ao fundo soava o rádio. Subitamente ambos, que eram 

irmãos gêmeos, quase simultaneamente interromperam por um se-

gundo sua concentração para um comentário, com ar despretensio-

so, ressaltando que certamente se tratava do Opus 622 de Bach. 

Surpreso com tamanha facilidade para identificar a origem da 

melodia, perguntei, curioso, se eles gostavam particularmente da-

quela composição, o que eles negaram. Quis então saber como eram 

capazes de reconhecê-la, ao que me explicaram: conheciam todas as 

obras de um determinado período da vida de Bach, o período Coch, 

menos uma, o Opus 622. Como sabiam se tratar de obra daquele 

período e não a haviam escutado anteriormente, só poderia ser a 

referida peça. Tamanho era o gosto que tinham pela música que a 

identificavam por não conhecê-la! Fiquei impressionado, mas por 
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Na Alemanha para assistir ao Festival de Bayreuth
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questão puramente intelectual. A sonoridade, em si, ainda me pare-

cia repetitiva e algo entediante. 

Somente décadas mais tarde comecei a realmente abrir os olhos 

para a beleza que eu deixava escapar entre minhas mãos. A mudan-

ça aconteceu na segunda metade da década de 1970. Fui convida-

do para a reinauguração do Teatro Municipal do Rio, após ampla 

reforma realizada no governo Geisel. O espetáculo encenado era 

a ópera Turandot, de Puccinni, que se tornaria uma de minhas 

favoritas, mas que à época não me despertava qualquer interes-

se particular. Pelo contrário, compareci a contragosto, apenas em 

virtude de obrigações protocolares. Preparava-me para uma noite 

enfadonha. Só que, talvez pela providência divina, tive a sorte de 

me sentar ao lado de Mário Henrique Simonsen, então ministro da 

Fazenda e amante inveterado daquele gênero musical.

Pois bem, no decorrer da ópera, eu, distraído, entre olhadelas 

para o chão e o teto, virei-me em dado momento para o assento de 

Simonsen. Lágrimas escorriam em profusão de seu rosto, enquanto 

ele acompanhava todas as participações dos papéis masculinos que, 

percebi, sabia de cor. Fui tocado pela emoção de meu amigo, por 

quem nutria enorme admiração. 

Ainda demoraria um pouco a explorar tal sentimento, mas ali, naquela 

noite, uma semente fora plantada e dela brotaria árvore frondosa.

Assim, comecei a me deter mais e mais em algumas obras e, uma 

vez aposentado do serviço público, com o súbito aumento de meu 

tempo livre, adentrei de vez o mundo da música erudita. Decidi, 

numa tarde, buscar maneira de adensar meu conhecimento e com 

tal propósito fui à Academia Brasileira de Música, da qual tinha 

ouvido falar muito bem. 

Lá chegando, indaguei sobre a existência de algum curso de Ini-

ciação à Teoria Musical. Haviam extinguido a cadeira, mas me in-

dicaram a Academia Lourenço Fernandes, o que se revelou ótima 

sugestão. Durante um ano fui a duas aulas por semana, na hora do 

almoço. Relembrando minha imersão nos livros de Monteiro Loba-

to, na infância e, mais tarde, nos meandros da economia, à frente 

do IPEA, aliei ao curso intensas leituras sobre o tema, indo desde as 

sonatas de Beethoven até o trabalho completo de Mozart. 
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Os netos Giulia, Daniela, Rafael, Felipe, Rodrigo e Daniel: comemoração dos 70 anos
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Iniciava-se para mim uma nova e inesgotável fase de descober-

ta cultural e emocional. Atualmente monto um extenso programa, 

acompanhando o circuito mundial de óperas, com enxertos de al-

gumas sinfonias, e, uma vez por mês, recebo em minha casa amigos 

fraternos, entre eles alguns que mencionei no presente livro, como 

Saturnino Braga. Passamos toda a tarde e às vezes o início da noite 

ouvindo o material selecionado e depois conversando animadamen-

te. Posso não ter atingido a erudição artística de Mário Henrique, 

mas acho que cheguei perto.

Entretanto, entre tudo o que descobri e continuo a descobrir, 

adquiri apreço incomparável por aquele que, em minha opinião, 

é um gênio sem paralelos na história: o alemão Richard Wagner. 

Em Wagner, a simbiose entre música e história levou a linguagem 

operística a um novo patamar e gerou influência indelével na cena 

musical e teatral, que permanece até os dias atuais. Som e narrativa 

são parte de um mesmo e inseparável processo, cuja grandiosidade 

e ousadia transcendem o inteligível e atingem a perfeição. 

O enlevo em mim provocado por esse artista é tamanho que me 

empenhei para acompanhar, em várias partes do mundo, diferentes 

montagens do Anel dos Nibelungo, sua obra-prima, formada por 

quatro óperas (O ouro do Reno, A Valquíria, Siegfried, Crepúsculo 

dos Deuses), compostas ao longo de 24 anos e cuja encenação pode 

durar até 16 horas. Fui várias vezes ao Metropolitan, em Nova York, 

e algumas ao Festival Wagner, realizado anualmente na Alemanha, 

em Bayreuth, cujo teatro foi construído a partir de precisas instru-

ções do próprio compositor, preocupado com o melhor rendimento 

acústico de suas obras. 

Até hoje busco, com sucesso eventual, dividir o encanto pela mú-

sica com meus filhos. Talvez seja esforço derradeiro para mostrar 

meu imenso amor por eles – que me deu ânimo infinito para as 

peripécias da vida pública.

Os netos Giulia, Daniela, Rafael, Felipe, Rodrigo e Daniel: comemoração dos 70 anos
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Os pais Ary e 
Magdalena Vianna: 

valores de família, o 
começo de tudo
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Quando chamei Marcos Vianna 

para ser secretário-geral do Mi-

nistério do Planejamento, em meados 

de 1970, nunca tínhamos nos encontra-

do. Só o conhecia de nome, pelo bom 

trabalho que havia realizado como di-

retor da Vale do Rio Doce, empresa fun-

damental para a economia brasileira e 

cuja atuação eu acompanhava de perto.

Eu precisava de um gestor, que 

conduzisse de forma eficiente a estra-

tégia econômica formulada por mim 

no âmbito do Ministério. Era tare-

fa complexa, que demandava não só 

grande confiança, mas também pro-

fundo talento executivo.

Naquele momento, no entanto, não 

tinha a menor ideia de que estava come-

çando uma intensa parceria profissio-

nal, que atravessaria os governos Médici 

e Geisel e se transformaria em amizade 

pessoal, mantida até hoje, quarenta anos 

e muitos cabelos brancos depois.

Brilho do economista, 
ação do engenheiro

João Paulo dos Reis Velloso*

Ainda em 1970, Marcos passou de 

secretário-geral a presidente do BNDE 

e, nessa condição, apesar das dificulda-

des a que a instituição estava submetida 

pela limitação de recursos, levou à fren-

te uma decisiva reorganização interna, 

implementando iniciativas extrema-

mente significativas e duradouras.

Na primeira etapa de sua gestão, 

ainda no Governo Médici, começou a 

funcionar o Finame, que, diferindo-

se dos outros programas do banco, 

voltados para o financiamento de em-

presas, financiava em longo prazo a 

venda de bens de capital em todo o 

Brasil, tornando-se a base inicial para 

um salto no setor.

Entre outras medidas, criou-se o 

Funtec (direcionado à área de Ciên-

cia e Tecnologia), o Fundo de Moder-

nização e Reorganização Industrial 

(FMRI) e concretizaram-se financia-

mentos estruturantes em outros seg-
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mentos estratégicos, como a siderur-

gia e a petroquímica.

Foi, porém, a partir de 1974, com 

a incorporação do PIS-Pasep ao orça-

mento do BNDE e o choque do pe-

tróleo, que Marcos teve oportunidade 

de demonstrar toda a sua capacidade 

como homem público.

Naquele ano, o “ovo de serpente” 

que ameaçava a economia brasileira, 

alimentado desnecessariamente du-

rante 30 anos e já detectado por mim 

nos anos 60 quando presidente do 

Ipea, repentinamente rompeu-se, li-

berando um insaciável predador.

Importávamos enormes quantidades 

de matérias-primas, em particular aqui-

lo que chamamos de insumos industriais 

básicos – áreas de siderurgia, petroquí-

mica, metais não-ferrosos, celulose e 

papel. Éramos totalmente dependentes, 

com todos os riscos que isso comporta-

va, mesmo em setores nos quais tínha-

mos amplo potencial competitivo e con-

dições naturais favoráveis.

Com a escalada do preço do petró-

leo, tal situação tornou-se insustentável 

e o Brasil foi posto diante de um dile-

ma incontornável: investir para enfren-

tar tais gargalos ou entrar em recessão, 

como fizeram os países desenvolvidos. 

À diferença destes, a recessão não 

resolveria nosso problema. Pelo con-

trário, vencidas as turbulências inter-

nacionais, a deficiência patológica de 

nossa economia se manteria intacta. 

Empurraríamos a serpente de volta 

ao ovo, mas ela fatalmente voltaria a 

rompê-lo e com mais força.

Optamos pelo crescimento e cria-

mos o II Programa Nacional de De-

senvolvimento (II PND), cujas metas 

visavam não somente a substituir im-

portações como a elevar a outro pa-

tamar o volume de exportações, mu-

dando a feição da indústria nacional. 

Nesse projeto – inegavelmente 

ambicioso, mas minuciosamente pla-

nejado – o BNDE, reestruturado por 

Marcos, teve papel-chave.

Buscou o empresariado incan-

savelmente, por vezes causando até 

surpresa pela pró-atividade; anteviu 

possibilidades; administrou gigantes-

cos empreendimentos; foi agente im-

prescindível para o reposicionamento 

nacional e internacional da indústria 

brasileira, em trabalho de marcante 

sucesso e indeléveis consequências 

para o país.

Sob sua liderança e no escopo do II 

PND, em pouco tempo o órgão ganhou 

nova dimensão, passando a ser, já na me-

tade da década de 1970, um dos maiores 

bancos de fomento do mundo. 

Uma conquista como poucas. 

*João Paulo dos Reis Velloso, economista, foi 
ministro do Planejamento dos governos Médici 
e Geisel, entre 1969 e 1979. Atualmente, preside 
o Fórum Nacional e é membro do Conselho 
de Desenvolvimento Econômico e Social do 
Governo Federal.
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Sou norueguês, mas adotei o 

Brasil como se aqui tivesse 

nascido. Neste país, tenho imenso 

orgulho de afirmar, construi minha 

família e vivi as maiores conquistas 

de minha carreira profissional. 

Apaixonei-me pelo Brasil des-

de que nele cheguei, na década de 

1950. Já nessa época, tanto quanto 

meu crescimento pessoal, eu queria 

contribuir para o desenvolvimen-

to do povo que me acolhera. Nos 

dias de hoje, tal declaração pode até 

parecer demagógica, mas nem por 

isso é menos verdadeira.

Ainda jovem, conheci as agruras 

pelas quais o ser humano pode pas-

sar, ao participar da Segunda Guer-

ra Mundial como membro da resis-

tência norueguesa ao Nazismo. Tal-

vez por isso, desde que entrei para 

o setor empresarial após a guerra, 

O homem dos 
cem mil empregos

Erling Lorentzen*

jamais pensei em minha atividade 

simplesmente como uma forma de 

ganhar dinheiro. 

Queria, claro, alcançar suces-

so no meu ramo de trabalho, mas, 

para mim, tal sucesso estava intrin-

secamente ligado ao impacto mais 

amplo de minhas realizações.

Reside aí, certamente, uma de mi-

nhas semelhanças com Marcos Vian-

na; possivelmente, o motivo pelo 

qual tivemos tamanha afinidade de 

pensamento e mútua admiração.

A firmeza, o caráter e a capaci-

dade de Marcos foram pilares, que 

tornaram possível o nascimento da 

Aracruz, empresa que comandei 

durante três décadas e que teve um 

enorme significado para a econo-

mia brasileira e para a minha vida.

Na primeira vez em que con-

versamos sobre o tema, no começo 
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da década de 1970, eu tinha ido ao 

BNDE para tratar de outro empre-

endimento. Enquanto ele expunha 

os problemas que via no projeto 

que eu apresentava, a Aracruz apa-

recia aqui e ali. 

Lembro que me impressionou a 

desenvoltura com que, mais jovem 

do que eu, Marcos passava de um 

plano ao outro, dominando todos 

os detalhes e demonstrando gran-

de clarividência sobre os defeitos e 

potencialidades de cada um. Ao fi-

nal do encontro, quase sem querer, 

a pauta de nossas negociações havia 

mudado completamente. 

Algo fortuitamente, fora dado 

um passo decisivo para o surgimen-

to daquela que viria a ser, menos 

de dez anos depois, a maior e mais 

moderna fábrica de celulose do 

mundo, inaugurando uma nova era 

na produção brasileira no setor.

A partir daquele encontro, Mar-

cos, no comando do BNDE, con-

victo do enorme impacto econômi-

co e social que a Aracruz teria para 

o Brasil, se tornaria fonte inesgotá-

vel de apoio e energia para sua exe-

cução. Foi, além disso, um grande 

parceiro, que depositava em mim 

profunda confiança.

Assim, apesar das pressões, firme 

em sua visão de futuro e protegido 

pela proximidade com o presidente 

Geisel, ele renovaria e aumentaria 

sucessivamente a participação do 

BNDE na iniciativa, certo de que 

o resultado final seria um enorme 

êxito.

O tempo provaria que ele esta-

va certo. 

A Aracruz tornou-se um gigante, 

desempenhou e até excedeu seu pa-

pel no processo de substituição de 

importações, fez com que o Brasil 

passasse de importador a exporta-

dor de celulose e, o mais importan-

te para mim, permitiu que eu cum-

prisse a promessa que fizera a mim 

mesmo, quando aportei no país, de 

criar ao menos dez mil empregos 

naquela terra.

Modestamente, acredito que su-

perei minhas expectativas. Segundo 

estudo da Fundação Getúlio Var-

gas, incluindo toda a cadeia de pro-

dução e comercialização envolvida, 

cem mil pessoas foram beneficiadas 

pelo projeto Aracruz.

A população de um município 

de médio porte.

*Erling Lorentzen, empresário, presidiu 
a Aracruz Celulose durante 37 anos, desde 
sua criação até o ano de 2005. Atualmente, 
continua à frente do Grupo Lorentzen 
Empreendimentos.
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Marcos Vianna, meu gran-

de amigo, foi um dos 

homens mais corajosos que já co-

nheci. Em discussão bem-humora-

da que tivemos na década de 1970, 

lembro-me de ter dito a ele, retru-

cando a uma provocação, mais ou 

menos estas palavras: “Marcos a 

sua coragem extravasa. Chega a ser 

uma ousadia desvairada.”

Justamente desta ousadia, for-

temente sustentada pelo incansá-

vel trabalho do engenheiro que 

sempre foi – minucioso e atento a 

cada detalhe técnico –, nasceram 

alguns dos empreendimentos mais 

importantes da história industrial 

brasileira.

O BNDE do meu amigo Mar-

cos Vianna foi indubitavelmente o 

grande ator do processo de subs-

tituição de importações do Go-

A coragem medida 
em números

Ernane Galvêas*

verno Geisel, levado à frente para 

enfrentar o brutal impacto do pri-

meiro choque do petróleo sobre a 

economia nacional em 1974.

Eu, como professor que sou, 

penso que nada demonstra de ma-

neira mais didática a monumen-

talidade desse esforço e de seus 

resultados do que os números. 

Entre 1973, ano em que se manti-

nha o espetacular crescimento da 

época do Milagre, e 1974, já sob 

os efeitos do choque, o déficit na 

balança comercial passou de 7 mi-

lhões de dólares para 4, 690 bi-

lhões de dólares!

Contudo, a partir de um maciço 

trabalho de detecção e concretiza-

ção de projetos industriais estra-

tégicos – decidido pelo Governo 

Geisel, mas operado pelo BNDE e 

gerido brilhantemente por Marcos 
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–, o tal gargalo foi contido e, ao 

longo do tempo, revertido, evitan-

do-se o que seria um desastre de 

proporções inauditas. Ao fim do 

Governo Geisel e antes do segundo 

choque do petróleo, o déficit ha-

via diminuído em 400%, passando 

para 1,024 bilhão de dólares.

Mais importante, o volume de 

exportações brasileiras, medida da 

força da economia e com perenes 

consequências para o desenvolvi-

mento nacional, passara de 6,199 

bilhões de dólares para 12,659 bi-

lhões de dólares, em aumento de 

mais de 100%! 

É claro que nem tudo foram 

flores. Como em qualquer grande 

intervenção econômica, erros fo-

ram cometidos, efeitos negativos 

existiram. Houve pressões políti-

cas sobre o presidente Geisel para 

manter o crescimento. Houve den-

so endividamento público. 

O segundo choque do petróleo 

potencializou intensamente esse 

e outros problemas da economia 

brasileira, como a inflação e as 

distorções de mercado. Não foi 

fácil, para dizer o mínimo, a con-

juntura internacional encontrada 

pelo Governo Figueiredo, do qual 

fui ministro da Fazenda.

Foram criadas, no entanto, ba-

ses para avanços muito maiores. O 

BNDE de Marcos Vianna encon-

trou um parque industrial essen-

cialmente importador, no máximo 

estagnado, e fez do Brasil um país 

exportador, dinâmica que se man-

teve mesmo na década de 1980, 

diante de terrível conjuntura mun-

dial, e perdura até hoje.

Marcos foi um presidente que 

marcou profundamente a história 

do banco. Foi diretamente res-

ponsável pela recriação de setores 

inteiros de nossa economia, como 

a produção de celulose, simples-

mente revolucionada.

*Ernane Galvêas, economista, foi presidente 
do Banco Central em dois períodos, entre 
1968 e 1974, nos governos Costa e Silva e 
Médici e, entre 1979 e 1980, no Governo 
Figueiredo, do qual foi também ministro 
da Fazenda, entre 1980 e 1985. Atualmente, 
é presidente da Associação Promotora de 
Estudos da Economia (Apec) e consultor da 
Confederação Nacional do Comércio.
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É difícil para os que não vi-

veram aquela época ter a 

dimensão do que fez o BNDE na 

década de 1970. 

Hoje, por vezes, discute-se in-

flamadamente na mídia, com am-

plo debate que então não existia, 

a viabilidade de projetos de gran-

des dimensões nesse ou naquele 

setor. O Banco, no entanto, co-

mandado por Marcos Vianna, pôs 

em pé, praticamente do nada, não 

dois ou cinco ou dez projetos, 

mas dezenas.

Dispondo de um quadro de 

brilhantes profissionais, a insti-

tuição assumia empreendimen-

tos ainda em fase rudimentar de 

formulação e os transformava em 

realidade. 

Tão importante quanto a exce-

lência de sua gestão – na verda-

O artíficie da grande 
empresa nacional

Sérgio Quintella*

de talvez uma de suas principais 

causas –, era o ambiente de ampla 

democracia e intensa participação 

em que vivia o BNDE que Marcos 

presidiu.

Ele era um executivo. Um ho-

mem que chamava para si as pres-

sões e decisões, mas o fazia atra-

vés de um permanente processo 

de consultas e debates internos, 

dando forma a uma instituição 

viva e aberta às demandas da so-

ciedade civil.

Como conselheiro do banco em 

parte do período, fui agente e tes-

temunha de tal processo. Presen-

ciei e contribui assim, chamado 

por ele a essa tarefa, para a cons-

trução das estruturas industriais 

que lançaram o país ao futuro. 

Se atualmente o Brasil caminha 

para se tornar uma nação desen-
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volvida, isso se deve em larga me-

dida à política econômica pratica-

da pelo BNDE de Marcos Vianna.

Arrisco-me a dizer que, não 

fosse sua saída em 1979, o freio 

gigantesco na atuação do órgão 

após 1982, quando ocorreu a ter-

ceira crise do petróleo e o México 

quebrou, não teria acontecido e 

suas consequências negativas, que 

chegaram até o Governo Sarney, 

teriam sido muito menores.

De toda maneira, na perspecti-

va histórica, muito maior do que 

a dos indivíduos, o sucesso do 

plano de desenvolvimento gerido 

pelo BNDE é inegável.

Através dele, tomou corpo uma 

nova iniciativa privada.

Antes dele, existiam empresá-

rios, mas não existia o grande em-

presariado nacional. 

Antes dele, o Brasil era outro.

*Sérgio Quintella, engenheiro, foi membro 
destacado do Conselho de Administração do 
BNDE entre 1975 e 1980 e Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, entre 
1993 e 2005. Atualmente, é vice-presidente 
da Fundação Getúlio Vargas e membro do 
Conselho de Administração da Petrobras.
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DECRETO Nº 73.713, DE 1 DE MARÇO DE 1974. 

Aprova o Estatuto da Empresa Pública Banco Nacional do Desenvol-
vimento Econômico (BNDE). 

CAPÍTULO II 

Do Capital e dos Recursos 

Art. 5º O Capital do B.N.D.E. é de Cr$ 5.069.390.000,00 (cinco bilhões, 
sessenta e nove milhões, trezentos e noventa mil cruzeiros), dividido em 
ações no valor nominal de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) cada uma. 

§ 1º O Capital do B.N.D.E. poderá ser aumentado mediante a incor-
poração de lucros, de reservas e de outros recursos que a União desti-
nar a esse fim, bem como pela reavaliação do ativo. 

§ 2º A totalidade das ações que compõem o capital do B.N.D.E. é de 
propriedade da União. 

Art. 6º Constituem recursos da empresa: 

I - os de capital, resultantes da conversão, em espécie, de bens e direitos; 

II - as receitas operacionais e patrimoniais; 

III - os oriundos de operações de crédito, assim entendidos os prove-
nientes de empréstimos e financiamentos obtidos pela entidade; 

IV - as doações de qualquer espécie, 

V - as dotações que lhe forem consignadas no Orçamento da União, 

VI - aqueles que lhe forem consignados no Orçamento Monetário, 
provenientes do Imposto sobre Operações Financeiras ou de outras 
verbas destinadas à formação de reservas monetárias para financia-
mento de programa de desenvolvimento econômico; e 

VII - os resultantes de prestação de serviços. 

O BNDE de Médici e 
Marcos Vianna: reestruturado, 
mas ainda amarrado 

Fragmentos do decreto
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CAPÍTULO III 

Das Operações 

Art. 7º O B.N.D.E., diretamente ou por intermédio de empresas subsi-
diárias, exercerá atividades bancárias e realizará operações financeiras 
de qualquer gênero, relacionadas com suas finalidades, podendo atuar, 
nas referidas operações e em sua contratação, como agente da União, 
Estados e Municípios, assim como de entidades autárquicas, empresas 
públicas, sociedades de economia mista e organizações privadas. 

Parágrafo único. As operações do B.N.D.E. observarão as limitações 
consignadas em seu orçamento anual de investimentos. 

CAPÍTULO VIII 

Da Organização Interna e do Pessoal 

Art. 25. A estrutura dos serviços do B.N.D.E. e a respectiva distri-
buição de competência serão estabelecidas pela Diretoria, mediante 
proposta do Presidente do Banco. 

Art. 26. O pessoal do Banco será regido pela legislação vigente para as 
relações de emprego privado e admitido mediante processo público de 
seleção, observadas as normas específicas expedidas pela Diretoria. 

§ 1º O ingresso do pessoal subalterno far-se-á mediante prestação de 
exame psicotécnico e de provas de aptidão profissional específica. 

§ 2º Para a execução de tarefas de natureza técnica, poderá o Presiden-
te autorizar a contratação de pessoas jurídicas e, excepcionalmente, de 
pessoas físicas, observados os preceitos da legislação civil ou trabalhis-
ta e respeitadas as limitações orçamentárias. 

§ 3º A utilização de funcionários ou de empregados da administração 
pública direta ou indireta se fará, observadas as peculiaridades de cada 
caso, mediante ajuste, convênio ou outra modalidade adequada com as 
entidades a que pertençam os servidores. 

Fragmentos do decreto
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O BNDE de Geisel e Marcos 
Vianna: nova dimensão 

DOCUMENTO 1

LEI COMPLEMENTAR Nº 19, DE 25 DE JUNHO DE 1974 

Dispõe sobre a aplicação dos recursos gerados pelo Programa de Integra-
ção Social (PIS) e pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público (PASEP), e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar: 

Art. 1º - A partir de 1º de julho de 1974, os recursos gerados pelo Programa 
de Integração Social (PIS) e pelo Programa de Formação do Patrimônio 
de Servidor Público (PASEP), de que tratam as Leis Complementares nº 7, 
de 7 de setembro de 1970, e 8, de 3 de dezembro de 1970, respectivamente, 
passarão a ser aplicados de forma unificada, destinando-se, preferencial-
mente, a programas especiais de investimentos elaborados e revistos pe-
riodicamente segundo as diretrizes e prazos de vigências dos Planos Na-
cionais de Desenvolvimento (PND). 

Parágrafo único - Compete ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econô-
mico (BNDE) elaborar os programas especiais e processar a aplicação dos 
recursos de que trata este artigo em investimentos e financiamentos conso-
ante as diretrizes de aplicação aprovadas pelo Presidente da República. 

Art. 2º - O Conselho Monetário Nacional estabelecerá as condições de 
repasse dos recursos ao BNDE, para efeito do disposto no artigo anterior, 
bem como as bases de remuneração dos serviços de arrecadação de con-
trole das contribuições e de distribuição de resultados, que permanecem 
a cargo das entidades a que foram atribuídos pela legislação específica de 
cada um dos programas referidos. 

Art. 3º - A presente Lei Complementar entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogados o art. 6º da Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro 
de 1970, e demais disposições em contrário. 

Brasília, 25 de junho de 1974; 153º da Independência e 86º da República. 

ERNESTO GEISEL 
Mário Henrique Simonsen 

João Paulo dos Reis Velloso. 
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DECRETO Nº 74.333 - DE 30 DE JULHO DE 1974. 

Regulamenta a Lei Complementar n.º 19-74 e estabelece as diretrizes de 
aplicação dos recursos do PIS e do PASEP. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confe-
re o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no 
parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar n.º 19, de 25 de junho 
de 1974, 

DECRETA: 

Art. 1º A partir de 1º de julho de 1974, caberá ao Banco Nacional do De-
senvolvimento Econômico -BNDE, diretamente ou por intermédio de 
seus agentes financeiros, proceder à aplicação dos recursos gerados pelo 
Programa de Integração Social (PIS) e pelo Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP), de que tratam as Leis Comple-
mentares números 7, de 7 de setembro de 1970, e 8, de 3 de dezembro de 
1970, respectivamente, observadas as diretrizes constantes deste Decreto. 

Art. 2º Ficam aprovados os seguintes programas e respectivos subprogra-
mas especiais de investimentos, para efeito das aplicações preferenciais dos 
recursos do PIS e do PASEP: 

I - Produção de Insumos Básicos: 

1. Mineração; 

2. Siderurgia, fundidos, forjados e ferro-ligas; 

3. Metalurgia dos não-ferrosos; 

4. Química e petroquímica; 

5. Fertilizantes; 

6. Celulose e papel; 

7. Cimento. 

II - Produção de Equipamentos Básicos: 

1. Bens de capital sob encomenda; 

2. Outros equipamentos básicos. 

DOCUMENTO 2
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III - Expansão do mercado interno para equipamentos nacionais... (FI-
NAME). 

IV - Infra-estrutura: 

1. Corredores de transporte; 

2. Rodovias alimentadoras e de integração nacional; 

3. Outros setores. 

V - Sistema de distribuição e comercialização de mercadorias de consumo 
básico. 

VI - Fortalecimento da Empresa Privada Nacional: 

1. Modernização e Reorganização das Indústrias (FMRI); 

2. Financiamento de capital de giro para empresas líderes da indústria 
(PROGIRO); 

3. Reforço de capital das empresas; 

4. Apoio à empresa industrial e comercial através de agentes financeiros; 
operações médias e pequenas. 

Art. 3º Os programas especiais de investimentos mencionados no arti-
go anterior serão periodicamente revistos, de acordo com os princípios 
básicos e prazos de vigência dos Planos Nacionais de Desenvolvimento 
(PND). 

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário. 

Brasília, 30 de julho de 1974; 153º da Independência e 86º da República. 

ERNESTO GEISEL 

Mário Henrique Simonsen 
Severo Fagundes Gomes 

João Paulo dos Reis Velloso 
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DECRETO-LEI Nº 1.410, DE 31 DE JULHO DE 1975 

Concede incentivo fiscal a projetos prioritários para a economia nacional 
e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere 
o artigo 55, inciso II, da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1º Nos contratos de financiamento de longo prazo, em setores es-
peciais, celebrados, durante o exercício de 1975, dentro de programas de 
instituições financeiras sob controle de capital do Governo Federal, é fa-
cultado ao mutuário abater do imposto de renda devido em cada exercício 
o valor da correção monetária anual que exceder a 20% (vinte por cento). 

§ 1º A faculdade concedida não se aplica à correção monetária referente a 
1975, para a qual prevalece a autorização de transferir o que exceder a 20% 
para o final do prazo normal de amortização do empréstimo. 

§ 2º O abatimento autorizado no caput deste artigo será feito no exercício 
seguinte àquele em que for devida a correção monetária. 

§ 3º A faculdade conferida aos mutuários poderá ser exercida durante 
todo o prazo do contrato, desde que não estejam inadimplentes. 

§ 4º Se o montante do imposto devido pela pessoa jurídica não for bas-
tante para absorver todo o excesso de correção monetária, a diferença 
constituirá crédito fiscal para utilização em exercícios seguintes. 

Art. 2º Os projetos a que se refere o artigo 1º, são aqueles do setor pri-
vado, relativos à indústria de bens de capital, à indústria siderúrgica, de 
fundição e de ferro-ligas, à pesquisa, mineração e metalurgia de metais 
não-ferrosos, à produção de pasta mecânica, celulose e papel, à indústria 
química e petroquímica, à indústria de cimento, à indústria de fertilizan-
tes e à pequena ou média empresa, industrial e comercial. 

Art. 3º Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação e não de-
penderá de regulamentação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 31 de julho de 1975; 154º da Independência e 87º da República. 

ERNESTO GEISEL 

Mário Henrique Simonsen 
João Paulo dos Reis Velloso

DOCUMENTO 3
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