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Ficha Técnica 

 

Tipo de entrevista: História de vida 

Entrevistador(es): Cláudia Maria Cavalcanti de Barros Guimarães; Eduardo Raposo; Ignez 
Cordeiro de Farias; Maria Antonieta Parahyba Leopoldi;  

Levantamento de dados: Cláudia Maria Cavalcanti de Barros Guimarães; Eduardo Raposo; 
Ignez Cordeiro de Farias; Maria Antonieta Parahyba Leopoldi;  

Pesquisa e elaboração do roteiro: Cláudia Maria Cavalcanti de Barros Guimarães; Eduardo 
Raposo; Ignez Cordeiro de Farias; Maria Antonieta Parahyba Leopoldi;  

Técnico de gravação: Clodomir Oliveira Gomes;  

Local: Rio de Janeiro - RJ - Brasil;  

Data: 12/04/1989 a 29/11/1989 

Duração: 20h 20min 

Fita cassete: 21; Fita rolo: 10;  

 

Entrevista realizada no contexto do projeto "Memória do Banco Central do Brasil", na 
vigência do convênio entre o Banco Central e o CPDOC-FGV, firmado em 1989. O projeto 
objetiva uma série de publicações acerca dos dirigentes do banco e figuras de destaque na 
vida econômica do país, das quais "Octavio Gouvêa Bulhões: depoimento" e "Dênio 
Nogueira: depoimento" já encontram-se à disposição. A escolha do entrevistado justificou-se 
por ter sido criador da Sumoc e ministro da Fazenda por ocasião da criação do Banco Central 
do Brasil.  

 

Temas: Banco Central do Brasil; Banco do Brasil; Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe; Conferência de Bretton Woods; Conselho Monetário Nacional; Conselho 
Nacional de Economia; Crise econômica de 1929; Dívida externa; Economia; Economistas; 
Empresas estatais; Empresas privadas; Estado Novo (1937-1945); Eugênio Gudin; Formação 
profissional; Fundação Getulio Vargas; Fundo Monetário Internacional; Getúlio Vargas; 
Governo Castelo Branco (1964-1967); Governo Getúlio Vargas (1951-1954); Governo 
Juscelino Kubitschek (1956-1961); Inflação; Intervenção estatal; José Maria Whitaker; 
Ministério da Fazenda; Oswaldo Aranha; Otávio Gouvêa de Bulhões; Plano de Metas (1956-
1960); Política econômica; Revolução Constitucionalista (1932); Revolução de 1930; Roberto 
Campos; Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc);  



Sumário 

 
1ª Entrevista: 12.04.1989 
Fitas 1 e 2-A: Origem familiar; formação e carreira diplomática do pai; lembranças da 
infância na Europa e regresso para o Brasil; primeiros estudos; Nuno Pinheiro e o precoce 
interesse pela Economia do entrevistado; influência do pensamento de Adam Smith, David 
Ricardo e Wicksell; contatos com Eugênio Gudin; viagem ao Japão e à China na década de 
1920; comentários sobre o tio-avô Leopoldo Bulhões; debate intelectual na juventude; 
ingresso na universidade e início da vida profissional; na Divisão do Imposto de Renda 
(1926); companheiros de trabalho; implantação do Imposto de Renda; a mãe; Faculdade de 
Direito do Rio de Janeiro e o professor Castro Rebelo; conhecimento da economia brasileira; 
a estrutura tributária; criação da Seção de Estudos Econômicos no Ministério da Fazenda; 
chefe da seção de Estudos Econômicos do Ministério da Fazenda; integração da Divisão no 
Ministério da Fazenda; dificuldades na arrecadação do Imposto de Renda; atividades da 
Seção de Estudos Econômicos: imposto de lucros extraordinários e a sugestão de criação da 
Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc); a criação do DASP; a estrutura da Seção 
de Estudos Econômicos; preocupação com a intervenção do Estado na economia; contato 
com o pensamento marxista; influência de Böhm Bawerk e Carl Siegel; estudos nos Estados 
Unidos nos anos 30; comentários sobre o New Deal e o professor Jacob Viner; a aceitação 
inicial das idéias Keynesianas; discussões com a CEPAL no final dos anos 40; a proteção à 
indústria nacional: a polêmica Roberto Simonsen e Eugênio Gudin; atuação na condenação 
de Mobilização Econômica e a questão do controle de preços. 
 
 
2ª Entrevista: 20.04.1989 
Fitas 2-B e 3-A: Revolução de 1930: atuação de José Maria Whitaker no Ministério da 
Fazenda, a missão Otto Niemeyer, Osvaldo Aranha no Ministério da Fazenda; política para o 
açúcar; papel do Estado na industrialização; a relação governo e empresas privadas; os 
subsídios e a reserva de mercado; a dificuldade de importação e a política expansionista dos 
anos 30; o modelo liberal; o entrosamento Estado e Sociedade; Whitaker na presidência do 
Banco do Brasil e a idéia de criação de um banco central (governo Epitácio Pessoa); 
precariedade das informações econômicas; criação do Centro de Estudos Econômicos no 
Ministério da Fazenda; José Maria Whitaker; Osvaldo Aranha; Artur Sousa Costa; o duplo 
caráter do Banco do Brasil: banco central e banco de fomento; obstáculos à criação do Banco 
Central; a proposta de criação da Sumoc; composição do Conselho da Sumoc; José Vieira 
Machado, 1º diretor executivo da Sumoc; atuação do Conselho Técnico de Economia e 
Finanças; posição frente ao projeto de aumento de 100% do salário mínimo (1954) quando 
presidente do Conselho Nacional de Economia; Getúlio Vargas; posição de Eugênio Gudin 
frente à industrialização; discussão sobre a criação da Companhia Siderúrgica Nacional; o 
acúmulo de divisas durante a II Guerra e o pagamento de parte da dívida externa. 
 
 
 
3ª Entrevista: 04.05.1989 
Fita 3-B: A  Conferência de Bretton Woods e a participação brasileira; colaboração no Plano 
White; os Planos White e Keynes; a criação do Banco Mundial e do Fundo Monetário 



Internacional (FMI); o padrão monetário internacional; interesses dos países pobres em 
Bretton Woods; a inflação internacional da década de 70; a paridade dólar-cruzeiro; a Sumoc 
como primeira etapa para o estabelecimento de um Banco Central; o sistema bancário frente à 
Sumoc; funções da Sumoc; as relações Sumoc / Ministério da Fazenda / Banco do Brasil; 
quadro de profissionais da Sumoc; investimentos americanos: a Missão Abbink. 
 
 
4ª Entrevista: 17.05.1989 
Fita 4-A: A política cambial do governo Dutra; a defesa da produção nacional; a criação do 
Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) na Fundação Getulio Vargas; a montagem dos 
índices na economia nacional; companheiros do IBRE; o pensamento de Eugênio Gudin e o 
IBRE; o equilíbrio entre a política industrializante e o setor agrícola; a concessão de 
subsídios; capital estrangeiro e o movimento nacionalista; o Conselho Nacional de Economia 
(CNE); a questão energética: o parecer do CNE; relações do CNE com a Assessoria 
Econômica do presidente Vargas; setor elétrico hoje. 
 
 
5ª Entrevista: 24.05.1989 
Fita 4-B, 5-A, 5-B: Na presidência do CNE (governo Vargas); posição do CNE nas questões 
nacionais; política cambial protecionista; conselheiros do CNE; Roberto Campos; o Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE) organizado para planejar e acompanhar 
os investimentos do governo; estrangulamento do setor elétrico: limitação de tarifas; o 
controle estatal no setor energético; debate com a CEPAL; a Instrução 70 da Sumoc (1953); 
política contencionista do ministro Gudin e a falência dos bancos (governo Café Filho); o 
controle do meio circulante e a autonomia da Sumoc; Instrução 113 da Sumoc (1955); 
atividade docente no IBRE e na Faculdade Nacional de Economia; saída de Gudin do 
Ministério da Fazenda; a discordância com o ministro Whitaker e a saída da Sumoc. 
 
 
6ª Entrevista: 01.06.1989 
Fitas 5-B, 6-A, 6-B: A Sumoc: corpo técnico, autonomia, atuação; a demissão de Clemente 
Mariani da presidência do Banco do Brasil; a política contencionista da administração Gudin; 
o cofre da Sumoc; a saída da direção da Sumoc e a volta à Divisão do Imposto de Renda 
(1955); o Plano de Metas; o desequilíbrio nas contas externas; o programa de estabilização: 
Lucas Lopes e Roberto Campos; postura do CNE no governo Kubitschek; as pressões contra 
a estabilização: a atuação de Luiz Carlos Prestes; rompimento com o FMI; a instalação de 
empresas estrangeiras no Brasil; o sistema financeiro privado; o peso do setor agrícola no 
governo Kubitschek; atividade docente na Faculdade Nacional de Economia; perfil da equipe 
econômica de Kubitschek; o ensino de Economia no Brasil e no exterior; alunos marcantes; 
política agrícola e processo inflacionário. 
 
7ª Entrevista: 07.06.1989 
Fitas 6-B e 7-A: Permanência no exterior (1958-60): na Organização das Nações Unidas, 
realização de estudos ligados à política fiscal e monetária; Diretor Executivo da Sumoc 
(1961); receptividade de Getúlio Vargas e Jânio Quadros aos temas econômicos; os objetivos 
da política econômica de Jânio; a crise cambial (1961); convite para a diretoria executiva da 



Sumoc (1961); reações à Instrução 204 da Sumoc; conflitos no ministério Jânio e a demissão 
de Clemente Mariani; a renegociação da dívida externa na Europa e nos Estados Unidos. 
 
 
8ª Entrevista: 05.07.1989 
Fitas 7-B e 8-A: Comentários sobre a China e o Japão; a influência de Euclides da Cunha na 
geração do entrevistado; Copacabana; vida escolar; colegas; o poder dos meios de 
comunicação; atividade esportiva e cultural; a morte do pai e o início da vida profissional; 
casamento, filhos e netos; a cidade do Rio de Janeiro e a degeneração urbana; as crises 
cambiais e a substituição de importações; impacto do aumento do salário-mínimo na inflação; 
a convivência do interesse político com o saber técnico; livre concorrência x monopólio: as 
estatais. 
 
 
9ª Entrevista: 12.07.1989 
Fitas 8-B e 9-A: Orientação da política econômica do presidente Jânio Quadros; a Instrução 
204 da Sumoc (1961) e o câmbio único; a aplicação das políticas de estabilização; a Sumoc 
no governo parlamentarista do presidente Goulart; reação contrária à nova lei de remessa de 
lucros: demissão da Sumoc (1962); a evasão de divisas e as crises políticas; avaliação da 
atuação econômica dos governos republicanos a partir de Epitácio Pessoa; aspectos do 
relacionamento da equipe econômica; a tramitação de medidas econômicas pelo Congresso 
Nacional; as relações da direção da Sumoc com o Conselho da Sumoc; os banqueiros e a 
política contencionista; posição frente aos regimes presidencialista e parlamentarista de 
governo; a redução do peso político nos cargos técnicos. 
 
 
10ª Entrevista: 19.07.1989 
Fitas 9-B e 10-A: Críticas à política econômica do presidente Goulart; o impacto dos fatos 
políticos sobre a economia (governo Jango); palestras no Instituto de Pesquisas e Estudos 
Sociais (IPES) e na Escola Superior de Guerra (ESG); o general Golberi de Couto e Silva e 
outras personalidades influentes no IPES; indicação para o Ministério da Fazenda (1964) e a 
montagem da equipe econômica; o presidente Castelo Branco; prioridade econômica do 
governo Castelo; primeiras medidas no Ministério da Fazenda: combate à inflação; política 
creditícia; o risco da recessão; a articulação ministerial no governo Castelo; a contenção do 
crédito e a liquidez das empresas; descontentamentos com a política restritiva; tratamento 
dispensado ao setor privado; primeiros resultados da política de estabilização; a idéia de 
criação do Conselho Monetário Nacional; a modernização da estrutura tributária e a correção 
monetária; garantias aos investimentos estrangeiros; primazia dos ministérios econômicos na 
administração Castelo; as dificuldades da atual sucessão presidencial. 
 
 
11ª Entrevista: 26.07.1989 
fitas 10-B e 11-A: As idéias econômicas de Leopoldo Bulhões; a família Bulhões; primeiras 
leituras de economia; lembranças da infância; relações familiares; vida escolar; orientação 
econômica no início da República: Joaquim Murtinho e Leopoldo Bulhões; relações com 
Eugênio Gudin; reforma monetária do governo Artur Bernardes (1926); na Divisão do 
Imposto de Renda; comentários sobre a crise de 1929; a juventude; o debate ideológico no 



Café Lamas; a Revolução de 1930: a chegada dos gaúchos ao Rio de Janeiro; influência 
francesa na Faculdade de Direito; lembranças da Revolução Paulista de 1932; as eleições de 
1937: a preferência por Armando de Sales Oliveira; breve referência à Intentona Comunista 
(1935); interesse pela campanha presidencial de 1989; Epitácio Pessoa; a surpresa com a 
implantação do Estado Novo. 
 
 
12ª Entrevista: 02.08.1989 
Fitas 11-B, 12-A: Lembranças da epidemia da gripe espanhola; a hiperinflação alemã nos 
anos 1920: repercussão no Brasil; comparação com a atual crise argentina; o falecimento do 
pai; o primeiro emprego nos Correios e Telégrafos; a irmã; os efeitos da Segunda Guerra 
sobre o Brasil; estudos na American University e a influência do pensamento de Harry White; 
o impacto do início da Segunda Guerra nos Estados Unidos; estudos com Jacob Viner da 
Universidade de Chicago; o New Deal; importância das idéias de Wicksell para o Brasil; a 
influência do pensamento econômico norte-americano; atitude do empresariado e o 
desenvolvimento do país; luta do entrevistado contra a inflação; a Missão Niemeyer 
(1930/31); a política pragmática de Osvaldo Aranha no Ministério da Fazenda; reorganização 
do Banco do Brasil: política creditícia e subsídio ao crédito rural; a expansão monetária e a 
criação da Sumoc (1945); o Imposto de Lucros Extraordinários; a implantação do cruzeiro 
(1942); aplicação das divisas acumuladas no exterior. 
 
 
13ª Entrevista: 09.08.1989 
Fitas 12-B e 13-A: A criação da Sumoc com o intuito de combinar as políticas fiscal e 
monetária; atuação do empresariado na formulação da Sumoc; a lenta gestação e a rápida 
implantação da Sumoc; redação da exposição de motivos e do projeto de criação da Sumoc; 
as atribuições e o efetivo funcionamento da Sumoc; as relações Sumoc / Banco do Brasil; as 
divergências entre o Banco do Brasil e o Ministério da Fazenda na administração Horácio 
Lafer; a homogeneidade da equipe técnica da Sumoc; Dênio Nogueira; ligações entre a 
Sumoc e o Banco do Brasil; a participação da sociedade civil no Conselho da Sumoc; o 
saneamento financeiro do governo Dutra; o caso do Banco Delamare; a reforma bancária 
(1964) e a ordenação das instituições financeiras; presidente da Comissão Brasileira na 
Missão Abbink (1947/48); assessores principais e a polêmica da subcomissão do 
desenvolvimento industrial com os técnicos americanos; objetivo da Missão Abbink; a 
questão da energia elétrica: parecer no CNE (governo Vargas); atuação do setor privado e do 
governo; condições da participação estatal na economia; as tarifas e os investimentos no setor 
energético; intervenção do Estado brasileiro no setor produtivo; a política da verdade tarifária 
no governo Castelo Branco; a atual crise energética. 
 
 
14ª Entrevista: 17.08.1989 
Fitas 13-B e 14-A: Colaboradores no Ministério da Fazenda e na Sumoc; o núcleo de 
economia sob a liderança de Eugênio Gudin; surgimento do IBRE e da Faculdade de 
Economia; a administração de Eugênio Gudin na Faculdade de Economia (1944): o novo 
currículo e os professores; comparação entre a formação de direito e de engenharia dos 
economistas; o auto-didatismo dos economistas; a importância de Temístocles Cavalcanti na 
Faculdade de Economia; Genival Santos no IBRE; a localização física da Faculdade de 



Economia; atuação do IBRE na avaliação da economia brasileira; a influência do pensamento 
neo-liberal na Faculdade de Economia; a criação do curso de pós-graduação no IBRE; as 
revistas do IBRE: a Conjuntura Econômica e a Revista Brasileira de Economia; 
assessoramento de economistas do IBRE ao governo; consultor do Conselho da Sumoc 
(1946); parecer favorável à manutenção da taxa de câmbio (1947); a Instrução 113 da Sumoc 
e a entrada do capital estrangeiro no Brasil; a política de estabilização do governo Café Filho: 
redução de subsídios, contenção de crédito, crise bancária; a pressão dos banqueiros paulistas 
e a saída de Clemente Mariani da presidência do Banco do Brasil; a implantação de uma 
política de estabilização e a importância da atuação do presidente da República.  
 
 
15ª Entrevista: 30.08.1989 
Fitas 14-B e 15: A Carteira de Exportação e Importação do Banco do Brasil (CEXIM) e o 
controle das importações: a administração de Simões Lopes; a crise da CEXIM; as 
dificuldades cambiais no início dos anos 50; a atuação de Tosta Filho na presidência da 
CACEX; Maciel Filho como diretor executivo da Sumoc; a herança inflacionária legada pelo 
presidente Vargas (1954): o aumento de 100% do salário mínimo, a expansão monetária; a 
atividade da Sumoc dentro da política contencionista do ministro Gudin; relação do governo 
Café Filho com as estatais recém-criadas por Vargas; a criação de uma inspetoria de bancos 
na Sumoc (1951/52); o cunho ideológico-nacionalista que marcou a criação da Petrobrás e da 
Eletrobrás; a luta do entrevistado por uma política tarifária adequada para o setor elétrico; 
atuação do ministro Alkmim na manutenção da taxa de câmbio; a ruptura do governo 
Juscelino com o Fundo Monetário Internacional (FMI); o registro do capital estrangeiro; 
atitude do entrevistado frente às críticas recebidas; participação em missões diplomáticas: 
assessor do embaixador brasileiro na 2ª e 3ª reuniões de ministros das Relações Exteriores de 
repúblicas americanas (1940/1942); representante brasileiro em conversações sobre 
estabilização monetária em Washington (1943), membro da delegação brasileira na reunião 
da CEPAL em Petrópolis, vice-governador do FMI (1953). 
 
 
16ª Entrevista: 14.09.1989 
Fita 16: Conseqüências do desequilíbrio orçamentário: emissão de moeda, inflação alta, 
artificialidade da taxa de câmbio; os efeitos negativos da intervenção estatal na política 
cambial; o déficit público e a falência dos planos de estabilização; o combate à inflação: 
pressão da opinião pública, controle das despesas, impacto da dívida externa; padrão do 
endividamento externo nos anos 50; a Instrução 204 da Sumoc; os malefícios da política de 
subsídios; os aumentos salariais numa política de estabilização; a estabilidade da moeda e o 
progresso econômico; a renúncia de Jânio Quadros; a participação de quadros do IPES no 
governo Castelo Branco; na Direção Executiva da Sumoc (1961-62); fatores políticos da 
derrubada do presidente Goulart. 
 
 
17ª Entrevista: 20.09.1989 
Fitas 17 e 18-A: Formação da equipe econômica do governo Castelo: as indicações de Dênio 
Nogueira (Sumoc), Luiz de Moraes Barros (presidência do Banco do Brasil) e Roberto 
Campos (Ministério do Planejamento); o Plano de Ação e Estratégia Governamental (PAEG); 
as causas da inflação; a política de estabilização do PAEG: a inflação corretiva, o controle da 



expansão dos meios de pagamento, a política fiscal e monetária de equilíbrio do orçamento; a 
implantação da correção monetária; o equilíbrio entre a política restritiva e a recessão; a 
reformulação do sistema financeiro e a criação do Banco Central; o impacto da política 
restritiva sobre as pequenas empresas; a reforma tributária de 1966: ampliação do Imposto 
sobre a Renda, novos impostos (IPI e ICM), relação União/Estados/Municípios na 
arrecadação e distribuição dos impostos; a criação do cruzeiro novo (1966); a lei do mercado 
de capitais (1965); as dificuldades para o estabelecimento de bancos de investimentos 
fornecedores de financiamentos de longo prazo; a idéia da criação do Banco Nacional da 
Habitação (BNH); as reações contrárias ao PAEG; a cassação do governador paulista Ademar 
de Barros (1966); posição gradualista do entrevistado x postura "de choque" do FMI; crítica 
ao sistema de correção monetária de curto prazo; o presidente Castelo Branco; a orientação 
econômica do governo Costa e Silva. 
 
 
18ª Entrevista: 08.11.1989 
Fitas 18-B e 19-A: Atual postura do Fundo Monetário Internacional (FMI) em relação aos 
países devedores; participação da delegação brasileira na reunião do FMI; posição do 
entrevistado frente à campanha presidencial de 1989; ministro da Fazenda do governo 
Castelo Branco (1964-67): o novo orçamento, a criação do Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço (FGTS) e do Banco Nacional de Habitação (BNH), a reforma tributária e a criação 
dos Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI) e Circulação de Mercadorias (ICM); a 
participação da União na arrecadação tributária; críticas à atual Constituição; estabelecimento 
da correção monetária e das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); a idéia 
de acidentalidade na fixação do índice de preços; o controle de preços de produtos 
monopolizados; a política salarial do governo Castelo; a contenção das despesas públicas e a 
dívida social; a remessa de lucros para o exterior; o combate gradual à inflação; a necessidade 
de eliminar a correção monetária; o fracasso do Plano Verão; atividades empresariais 
exercidas após a saída do Ministério da Fazenda; a relação entre estabilidade monetária e 
política de desenvolvimento; inflação e dívida externa; a aplicação de capitais estrangeiros 
em investimentos produtivos; a estrutura ministerial. 
 
 
19ª Entrevista: 22.11.1989 
Fitas 19-B e 20-A: Andamento do projeto de reforma bancária no Congresso; a criação do 
Banco Central: a resistência do Banco do Brasil, o caráter de banco de fomento, o mandato da 
diretoria; o fim da estabilidade dos diretores do Banco Central; a organização do Conselho 
Monetário Nacional; crítica ao aspecto de fomento do Banco Central; relação entre o Banco 
Central e o Congresso; a transferência de funções do Banco do Brasil para o Banco Central; a 
criação do orçamento monetário; a renegociação da dívida externa; o espírito das reformas 
financeiras; tentativa de criação de bancos de investimentos a longo prazo; efeitos da reforma 
financeira sobre o sistema bancário; a tentativa de especialização dos bancos e a formação de 
conglomerados financeiros; o open-market; atuação do Ministério da Fazenda frente às taxas 
de câmbio e juros; reajuste das taxas de serviços públicos; eliminação dos subsídios; política 
salarial; as modificações na lei de remessa de lucros; política de controle de preços; 
influência de Jacob Viner; posições contrárias do entrevistado ao nacionalismo da década de 
1950: o combate aos monopólios e à retrição da remessa de lucros; a atual crise nas 



economias estatizantes e as vantagens da economia de mercado; causas da inflação nos países 
capitalistas centrais; a persistência da inflação no Brasil. 
 
 
20ª Entrevista: 29.11.1989 
 
Fitas 20-B e 21-A: Comparação entre os programas de estabilização dos governos Campos 
Sales e Castelo Branco; a idéia do progresso sem inflação; a atual tendência neo-liberal; a 
integração da economia brasileira no bloco ocidental; ampliação do mercado de consumo no 
Brasil; funções do Estado; a carência de espírito público no Brasil; o combate ao déficit 
público; a eliminação de subsídios; o futuro do Banco Central: a volta da estabilidade dos 
diretores, a retirada do papel de banco de fomento; a política comercial do governo Castelo; a 
política cafeeira e as dificuldades na contenção monetária; Daniel Faraco; Leônidas Bório na 
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1a Entrevista: 12/04/1989 

 

ER. – Professor, gostaríamos de começar esta conversa com o senhor por sua memória mais 

remota, seus avós paternos e maternos. O nome dos seus avós, seus pais, sua infância, o 

ambiente familiar. Quais eram os nomes dos seus avós paternos? 

 

OB. – Eu não conheci meus avós paternos. Eles morreram cedo. Mas sei que meu avô paterno 

se chamava Augusto Bulhões. E meu pai, Godofredo Bulhões. O meu pai nasceu em São Paulo 

e formou-se em São Paulo. 

 

CG. – Os seus avós moravam em São Paulo, então? 

 

OB. – É. Eram de Goiás, mas moravam em São Paulo. Eu não tenho muita certeza se meu pai 

nasceu em Goiás e depois foi para São Paulo ou se já nasceu em São Paulo. Eu não sei dizer.  

Mas sei que ele se formou. Ele entrou para a Escola de Engenharia, em São Paulo, ficou lá 

algum tempo, mas depois houve uma greve de estudantes, em que ele participou, e parece que 

naquele tempo havia rigor, de modo que foi eliminado da escola. Então entrou para a Escola 

de Direito e lá na Escola de Direito ele se formou. Pouco depois ele entrava para a carreira 

diplomática, e daí em diante percorreu vários lugares. Sorte que minha infância foi uma 

infância de viajante pelo mundo. 

 

CG. – Pelo mundo? 

 

OB. – É. Em diferentes lugares da Europa. Eu viajei desde cedo. 

 

ER. - Isso em função do seu pai estar no Ministério das Relações Exteriores? 

 

OB. – É claro. 

 

ER. - Que países o senhor tem lembrança de ter percorrido? 

 



OB. – Eu tenho alguma lembrança da França e da Áustria, em Viena. Isso eu guardo. Naquele 

tempo era o imperador Francisco José. Ele era rei na Áustria e na Hungria. E eu passeava nos 

jardins do palácio, em Viena. Isso eu me lembro. Um palácio muito bonito, um jardim muito 

bonito. Ficou gravado. Tenho a impressão de que era uma cidade muito limpa. É a impressão 

que eu guardo. 

 

CG. – Isso antes da Primeira Guerra. 

 

OB. – Antes da Primeira Guerra. 

 

CG. – O senhor muito criança, então. 

 

OB. – É. 

 

CG. – Ele serviu sempre na Europa? 

 

OB. – Esteve sempre na Europa. Eram França e Áustria. No início da guerra, naturalmente, ele 

voltou para o Brasil. Eu lembro dessa viagem, saindo o navio de Trieste e vindo para o Rio. É 

claro que quando aqui cheguei, muito estranhei. E as línguas que aprendi, francês e alemão, 

esqueci por completo. Foi uma pena.   

 

CG. – Muito estranhou o quê, quando o senhor chegou aqui? 

 

OB. – Estranhei o clima, o ambiente todo, a maneira de viver, muito diferente. Mas rapidamente 

me adaptei. E aqui então entrei para o colégio e depois para as escolas. 

 

CG. – Que colégio o senhor frequentou? 

 

OB. – Eu me lembro que entrei para o colégio. Primeiro era, digamos assim, um colégio de 

preparo. Era uma espécie de jardim de infância que existia em Copacabana, onde cedo minha 

família morou. Ainda era tudo areal. Areia, areia pura. E nós já moramos lá. E depois entrei 

para o Colégio Aldridge. Lá no Colégio Aldridge havia, que eu guardo, pessoas com que eu 



até hoje tenho relação. Por exemplo, tenho a impressão de que o Roberto Marinho era desse 

colégio. 

ER. – A família por parte da sua mãe era daqui do Rio, ou era também de São Paulo ou Goiás? 

 

OB. – Não. A família Gouveia era do Estado do Rio. Era uma família em que havia certo 

parentesco com Euclides da Cunha. Meu avô, que era militar, veio a ser general; era primo do 

Euclides da Cunha. 

 

ER. – Quantos irmãos o senhor tinha? 

 

OB. – Ah, eu só tive uma irmã. 

 

ER. – Uma irmã. Eram o senhor e uma irmã. 

 

OB. – É. Essa irmã nasceu na França. Eu nasci no Brasil, mas ela nasceu na França.   

 

CG. – Mais nova que o senhor? 

 

OB. – Era mais jovem. Dois anos mais moça do que eu. 

 

CG. – Dr. Bulhões, e tios? O senhor tinha muitos tios? Irmãos do seu pai eram muitos? 

 

OB. – É. Mas eu não conheci.  

 

CG. – Leopoldo Bulhões era irmão do seu pai? Ou era tio dele? 

 

OB. – Não. Leopoldo Bulhões era tio dele. Era meu tio-avô, digamos assim. Eu me dei bem 

com ele. E me dei mais com um sobrinho dele, sobrinho digamos, afim, Nuno Pinheiro. Esse é 

que tinha uma grande biblioteca, principalmente econômica. E foi lá que eu comecei a estudar. 

Como já lhe disse uma vez, eu lia muito mais os livros de economia do que os livros que devia 

ler no colégio. 

CG. – O senhor começa a ler economia muito jovem ainda. 



 

OB. – Comecei a ler economia muito jovem. E, estranhamento, conforme já lhe disse, comecei 

a ler vários autores. Um brasileiro que, se não me engano, chamava-se professor Nogueira. Era 

de São Paulo. Mas peguei logo nos livros de Adam Smith e só me detive por muito tempo lendo 

o longo trabalho de Adam Smith. 

 

CG. – E o senhor era orientado nessas leituras, não? 

 

OB. – Era o que? 

 

CG. – Era orientado nessas leituras, ou o senhor procurava sozinho? 

 

OB. – Não. Não. Eu procurei. Não tinha... Lia com muito prazer esse livro. Mas isso foi me 

influenciando muito.  

 

CG. - Adam Smith, foi a primeira grande influência que o senhor tem. 

 

OB. – É. Depois David Ricardo. Também li muito David Ricardo. E me impressionou muito 

um capítulo onde ele fala em valor e riqueza. É muito importante esse capítulo, e não sei por 

que que ele não é mais explorado ou, digamos, mais divulgado. Porque ele aí mostra que um 

país rico não é um país que tenha bens de grande valor. Ao contrário. O país é rico quando tem 

grande número de bens de pequeno valor. Essa é que é a verdadeira riqueza. De sorte que esse 

capítulo também me impressionou muito. Porque mais tarde vim a compreender muito mais a 

razão de ser dos investimentos e a vantagem dos investimentos. Um outro autor que também 

me orientou muito, mas isso muito mais tarde, eu já tinha ingressado na faculdade, um autor 

que vim a conhecer por volta dos anos de 1930... Em 1930, a London School of Economics, 

juntamente com a publicação do célebre livro de Keynes, Teoria Geral do Emprego, publicou, 

traduzindo, o livro de Wicksell, um livro sobre economia em geral, mas que tinha capítulos 

excelentes sobre investimento. Naquele tempo ele não falava em investimento. Falava em 

produção indireta da produção, uma expressão engenhosa. Produção indireta da produção, quer 

dizer, produzir os equipamentos, as máquinas, para mais tarde produzir os bens de consumo. E 

ele não falava, não havia a palavra investimento. Mas o que ele expressava era que essa 



maneira, produzindo indiretamente a produção, é que favorecia o aumento da produtividade. 

Favorecia a eficiência da produção. E desse aumento de produção, desse aumento de 

produtividade é que provinha o lucro. O lucro provinha disto. E não do aumento de preços. De 

modo que isso me calou muito. É verdade que baseada na escola austríaca e Böhm-Bawerk. 

Mas ele deu um cunho muito especial e muito didático e muito expressivo à escola austríaca 

de Böhm-Bawerk na produção indireta da produção. 

 

CG. – Mas dr. Bulhões, esse debate econômico não era um debate que tivesse ampla 

repercussão no Brasil nesse momento, não é verdade? Não se lia e não se estudava economia, 

não se estudava esses autores clássicos, não é? 

 

OB. – Não. Não. Nós éramos poucos. Poucos éramos os que estudávamos economia. Muito 

poucos.  

 

CG. – O senhor se lembra com quem o senhor debatia ainda na juventude? 

 

ER. – Quem são seus interlocutores? 

 

OB. – Na juventude não tanto. 

 

CG. – Na juventude o senhor lia isoladamente?  

 

OB. – A não ser com esse próprio tio, Nuno Pinheiro, com uma ou outra pessoa. Mas mais 

tarde, bem mais tarde, a pessoa com quem eu muito conversava e debatia as ideias era Eugênio 

Gudin. Esse foi um grande orientador meu.  

 

ER. – Dr. Bulhões, o seu pai, além da carreira diplomática, esteve envolvido na política? 

 

OB. – Não. Não. Ele voltou, saiu da Europa, mas regressou. 

 

CG. – Depois da guerra? 

 



  OB. – Depois da guerra. Mesmo durante a guerra. Mesmo durante a guerra. Ele foi mandado 

para a Grécia, por exemplo, durante a guerra. 

 

CG. – E a família vai com ele? O senhor foi?  

 

OB. A família foi. 

 

CG. - O senhor foi? 

 

OB. – É. 

 

CG. – Então, novamente o senhor sair de escolas brasileiras e... 

 

OB. – Sim, mas foi por pouco tempo. Eu passei a ficar aqui com meus tios, principalmente com 

esse tio, Nuno Pinheiro. Eu fiquei na casa dele. Ele foi quem ficou tomando conta, quer dizer, 

a minha tia. 

 

CG. – Então, a partir de uma certa idade, o senhor fica no Rio de Janeiro. 

 

OB. – Fico no Rio de Janeiro. É. Agora... 

 

CG. – O senhor não volta a morar a Europa? 

 

OB. – Voltei mais tarde. Quando ele foi designado para ir para o Japão, aí eu fui com ele 

também, para conhecer o Oriente. E conheci a China e conheci o Japão. Eu me lembro bem 

que meu pai escreveu para o Ministérios das Relações Exteriores dizendo que a China em 

pouco tempo se transformaria num centro comunista. Ele fez uma belíssima previsão. 

 

CG. – Essa previsão era baseada em que? 

 

OB. – É que ele sabia que as autoridades chinesas naquela época, que eram do governo da 

China, não tinham a coesão, não tinham, digamos assim, força suficiente para persistirem no 



poder. E que a influência russa iria minando essas fraquezas ou agravando essas fraquezas e 

acabaria dominando a China. Mas a China daquela época era muito diferente da China 

comunista de agora. Mas em todo caso... 

 

CG. – Era muito diferente como? 

 

OB. – Diferente, eu digo, não tinha aquela convicção marxista. Não tinha. Era comunista por 

influência do estrangeiro. 

 

CG. – E o senhor passa muito tempo com o seu pai no Japão? 

 

OB. – Não, não passei. Passei pouco tempo. Alguns meses só. Depois voltei para o Rio e aqui 

fiquei. 

 

CG. Então, a sua adolescência, a sua formação, é feita junta a esse tio, Nuno Pinheiro? 

 

OB. – É. 

 

CG. – Me diga uma coisa, dr. Bulhões, a figura do seu tio avô, a atuação dele no Ministério da 

Fazenda, isso é forte para o senhor nessa idade? Quer dizer, a proximidade com ele, o senhor 

disse que não era muito grande, mas a figura dele, a imagem dele tem importância nessa sua 

escolha pela economia? 

 

OB. – Não. A escolha pela economia foi mais devido à biblioteca. 

 

CG. – E o senhor não acompanha a gestão dele à frente do Ministério... Bom, o senhor era 

muito novo, mas não se interessou por recuperar isso? 

 

OB. – Não, não deu para acompanhar, não deu para acompanhar, não. Eu sabia que ele tinha 

sido ministro, mas eu, naquela época, não avaliava bem o que era um ministro. Eu pouco 

distinguia ministro de um funcionário como outro qualquer.  

 



ER. – Ele foi ministro por dois períodos, não é? 

 

OB. – Ele foi no tempo do Rodrigues Alves e depois de Nilo Peçanha. 

ER. – Dr. Bulhões, fora as leituras de economia, o senhor se interessou pela literatura, por 

outras leituras? 

 

OB. – Ah, sim, interessava-me. Me interessava por outros...Gostava muito de biografia, como 

ainda gosto. 

 

CG. – A literatura que se lia nesse momento no Rio de Janeiro era predominantemente 

francesa? 

 

OB. – Era. 

 

CG. – O senhor tem alguns autores que preferisse? 

 

OB. – Não. Não sei se por causa de minha inclinação para o inglês, eu lia mais os autores 

ingleses do que os autores franceses. Desde cedo, por exemplo, eu li muito de Charles Dickens, 

Li também a biografia de Macaulay. Enfim. Mas eu leio também os franceses. Lia. 

 

ER. – Dr. Bulhões, na sua juventude, já na época da entrada para a faculdade, qual era o 

ambiente intelectual, o que se debatia, quais eram as ideias que mobilizavam a juventude? 

Quais eram as questões que estavam... 

 

OB. – Bom, havia muita influência. Ou a influência alemã e italiana, influência nazista, ou a 

influência comunista. De modo que havia debates entre um grupo e outro, e eu me mantinha 

no centro dos dois grupos, porque não acreditava nem num nem noutro. Eu dizia para eles: 

essas ideias não coincidem com a liberdade de iniciativa, a liberdade da vida. E é tudo muito 

interferência estatal, que prejudica o progresso. É claro que eu falava praticamente sozinho, 

mas não importa, falava. 

 



CG. – O senhor tem uma formação meio sui generis. O senhor lê literatura inglesa quando está-

se lendo literatura francesa, e o senhor lê economia quando não está-se discutindo muito 

economia. Isso implica que o senhor não fez parte de grupos da sua juventude? 

 

OB. – É verdade.  

 

ER. – Os debates eram muito acirrados? Quer dizer, toda a juventude tomava partido e ... 

  

OB. – Não. Aí não. Não era acirrado, não. As discussões não eram acirradas não. Eram mais 

de espírito esportivo. Do que qualquer outra coisa. 

 

CG. – O senhor entra na universidade em que ano? 

 

OB. – Eu sei que eu saí em 1930. Em que ano entrei, não sei. 

 

CG. – O senhor entra mais ou menos no mesmo ano em que entra no ministério da Fazenda? 

Ou entra antes? 

 

OB. – Não, eu entrei antes. No Ministério da Fazenda entrei depois.  

 

CG. – Em 26 o senhor entra no Ministério da Fazenda.  

 

OB. Mas devo dizer o seguinte. No Ministério da Fazenda eu entrei no Imposto de Renda. Mas 

o Imposto de Renda, quando criado no Brasil, foi criado por um sistema todo muito especial. 

Era um serviço autônomo, dirigido por Francisco Tito de Sousa Reis, que tinha como principal 

assessor um grande funcionário do Tesouro, chamado Benedito Costa. Esse Benedito Costa 

muito me ajudou a compreender o Imposto de Renda e a lidar com o Imposto de Renda, e muito 

me incentivou também a continuar meus estudos de economia. Havia um outro, um grande 

auxiliar do Francisco Tito Reis, chamado Teixeira Mendes. Teixeira Mendes era um grande 

organizador. E por isso o Imposto de Renda foi lançado com bastante êxito no Brasil, por causa 

desse serviço autônomo. É claro que o serviço autônomo era criticado. 

 



CG. – Por que era um serviço autônomo? 

 

OB. – Era um serviço autônomo porque o Francisco Tito de Sousa Reis tinha liberdade de 

contratar as pessoas que quisesse. Prestava contas ao governo, mas tinha liberdade de escolha 

de funcionários. E não eram propriamente funcionários públicos, eram contratados. Quer dizer, 

como era uma coisa completamente nova, o governo achou melhor criar um serviço assim. Foi 

nessa... 

 

CG. – Mas era apenas a Divisão do Imposto de Renda que era assim? 

 

OB. – É. Era a Divisão do Imposto de Renda. 

 

CG. – As outras, o resto da estrutura tributária era diferente? 

 

OB. – Ah, bom. Era do governo. 

 

CG. – Não tinha essa autonomia? 

 

OB. – Não. A autonomia era só do Imposto de Renda. Mais tarde, então, o Imposto de Renda 

passou para o Ministério da Fazenda. E passou para o Ministério da Fazenda com um diretor 

chamado Tito Resende. Foi o primeiro diretor do Imposto de Renda, já na área fazendária. 

 

ER. – A importância do Imposto de Renda no início da instituição desse imposto era pequena, 

não é? 

 

OB. – Ah, era. Era. O número de contribuintes era pequeno. Mas, nunca ninguém tinha 

declarado uma fórmula de Imposto de Renda para indicar a sua renda. Tudo isso foi feito nesse 

período. Tenho a impressão de que foi um período muito bonito para o desenvolvimento do 

sistema tributário brasileiro. 

 

ER. – Quantos anos o senhor fica nesse departamento? 

 



OB. – Ah, fiquei mais ou menos uns dois anos. Depois já foi integrado no Ministério da 

Fazenda. 

 

ER. – O senhor é contratado para esse serviço autônomo ou o senhor já pertencia aos quadros 

do Ministério? 

 

OB. – Não, não. Eu entrei como contratado, nesse período. Depois é que eu passei para o 

Ministério da Fazenda. 

 

CG. – Dr. Bulhões, eu queria voltar um pouco atrás novamente. Nós já falamos de seu pai, mas 

não de sua mãe. Ela foi importante na sua formação? 

 

OB. – Ah, foi! Naturalmente que foi. Ela me ajudou muito. Mas ela acompanhava mais o meu 

pai e estava sempre no estrangeiro, de modo que essa minha tia Antonieta, casada com o Nuno 

Pinheiro, foi quem me aturou muito. [risos] 

 

ER. – Sua mãe chamava-se Octavia? 

 

OB. – Octavia. 

 

[FINAL DA FITA 1-A] 

 

CG. – O senhor descreveria a sua mãe? Ela gostava de ler? O que ela gostava de fazer? As duas 

mães que o senhor teve. 

 

OB. – Ah, ela gostava muito de música. Ela sempre foi uma excelente dona-de-casa, mas 

grande parte da minha infância eu passei longe dela. 

 

CG. – Com a sua tia Antonieta. Mas a sua tia Antonieta era menos forte junto ao senhor do que 

o seu tio Nuno Pinheiro? 

 

OB. – Bom, Nuno Pinheiro, por causa do estudo, não é, dos trabalhos. 



 

CG. – Mas a sua ligação é sempre com ele, com os homens da família? 

 

OB. – Não, com elas também, também. E Leopoldo Bulhões, eu me dava muito com os filhos 

dele, com meus primos. Vivia também na casa deles, e de vez em quando, naturalmente, 

conversava com Leopoldo Bulhões.  

 

ER. – Na sua infância, nesse início de juventude, a sua vida era basicamente intelectual, ou o 

senhor praticava esportes e fazia viagens de lazer? 

 

OB. – Não, eu fazia esporte, porque morava em Copacabana, nadava muito em Copacabana. 

Eu sempre gostei de nadar, porque era um esporte muito bom.  

 

CG. – E o senhor era um menino quieto ou levado da breca? [risos] 

 

OB. – Ah, isso não sei dizer. [risos] 

 

ER. – Dr. Bulhões, como é que se dá a sua entrada na faculdade? Quer dizer, que disciplinas 

lhe interessam mais ou menos, que colegas o senhor encontra? O senhor fez amigos, que 

professores o influenciaram? Como foi sua vida na faculdade? 

 

OB. – Eu não sei bem. Eu não fui bom aluno na faculdade, não. Não cheguei a repetir ano, mas 

as minhas notas eram muito baixas. Eu tinha um professor, Castor Rabelo, que já naquele tempo 

era muito dado ao socialismo. E eu já tinha minhas ideias contrárias, mas isso não impediu que 

ficássemos muito amigos. Eu acho que ele respeitou minhas ideias, ou não estava acostumado 

a ter alunos com um certo conhecimento de economia, e por isso me deu certo valor. E eu 

gostava muito dele, dada a franqueza dele. E eu ria muito com um amigo dele que se candidatou 

a professor de economia da escola. Eu dizia: “O principal do seu amigo é dizer que não é com 

vinagre que se pega mosca. Você veja, professor, o tema principal do livro do seu amigo é que 

com vinagre não se pega a mosca. O que é que isso, na verdade, traduz? Quer dizer, em termos 

econômicos o que quer dizer isso?”. Ele disse: “Olha, no fundo quer dizer que se a gente não 

trabalha bem, não consegue nada demais”. E eu: “Bom, então, está bom. Se é isso que quer 



dizer, está bom”. Mas no fundo, pegando o livro dele, não tinha nada de economia. Só tinha 

frases assim. 

 

ER. – Isso na Faculdade de Direito? 

 

OB. – É. Na Faculdade de Direito?   

 

ER. – Nesse tempo ela se chamava Faculdade de Direito do... 

 

CG. – Do Rio de Janeiro. 

 

ER. – Do Rio de Janeiro. Era isso? 

 

OB. – É. 

 

CG. – E direito por quê? Por que não engenharia? As escolhas eram limitadas, naquela época, 

mas... 

 

OB. – Engenharia...Talvez por falta de conhecimento de matemática, não é? 

 

ER. – O senhor, formado, não advoga nem... 

 

OB. – Não, não. Quando me formei eu já estava no Imposto de Renda, no ministério da 

Fazenda, e aí fiz toda a minha carreira. 

 

CG. – Essa entrada na Divisão do Imposto de Renda como é que se dá? O senhor é convidado 

ou o senhor busca essa...? 

 

OB. – Bom, eu fui lá procurar Tito Sousa Reis. E como o Tito Sousa Reis era muito amigo de 

Leopoldo Bulhões, para mim foi fácil a entrada nesse ambiente. 

 

CG. – O senhor já tinha conhecimento, antes de entrar, do tipo de trabalho que se fazia lá? 



 

OB. – Não. Eu tinha uma ideia, e não tinha conhecimento propriamente. 

 

CG. – Porque o senhor falou de leituras de economia, mas são sempre leituras teóricas, não é? 

O conhecimento da economia brasileira era muito limitado. 

 

OB. – Sim. Ah, muito limitado. Eu vim ter bom conhecimento da economia brasileira através 

do Imposto de Renda, vendo os balanços das empresas, vendo a fonte de renda dos 

contribuintes. Foi aí que fui passando a conhecer bem a economia brasileira. E depois, num 

período de crise, da crise de 1929. De modo que foi muito instrutivo para mim. 

 

CG. – Nesse momento o Imposto de Renda é quase nada em relação a Imposto sobre 

Importações... 

 

OB. – Ah, era. Era ninharia. Era uma brincadeira. 

 

CG. – Variava de 2 a 3%, não é? 

 

OB. – Qualquer coisa assim. 

 

CG. – Mas o Imposto de Renda sobre Produtos Industrializados já era significativo, em 30... 

 

OB. – Naquele tempo era Imposto de Consumo. E diante dessa composição da estrutura 

tributária, de onde é que surge a ideia de criar o Imposto de Renda? Por que se cria o Imposto 

de Renda nesse momento? 

 

OB. – Eu não sei. Isso deve ter sido ideia do Sousa Reis, que deve ter influenciado a criação. 

 

ER. – Depois desse seu período nesse Departamento de Imposto de Renda, o senhor vai para 

onde, no Ministério da Fazenda? 

 

OB. – Continua sendo lá, mas já como repartição do Ministério da Fazenda. 



 

CG. – Ah, o senhor acompanha a Divisão quando ela se integra. 

 

OB. – Eu acompanho. É, eu acompanho. 

 

ER. – Existia algum tipo de política específica dentro desse Departamento? Como aumentar 

essa tributação do Imposto de Renda? 

 

OB. – Ah, bom, existiam estudos dela. Claro que existiam. Principalmente da parte de Tito 

Resende e de outros que passaram a integrar o sistema, trazendo as suas contribuições, os seus 

estudos. 

 

ER. – O senhor, posteriormente, se transforma no chefe da Seção de Estudos Econômicos e 

Financeiros do Ministério? 

 

OB. – Ah, bem. Quando eu fazia parte do Ministério da Fazenda, vendo a necessidade do estudo 

da economia, pleiteei já ao ministro Osvaldo Aranha, que era ministro da Fazenda, que fosse 

criada uma seção de Estudos Econômicos junto ao gabinete do ministro. E ele adotou a ideia e 

recomendou isso. E me recomendou e recomendou a Seção de Estudos ao ministro Sousa 

Costa, que ficou no Ministério 11 anos. E felizmente ele me recebeu bem e nós nos demos 

muito bem. Fiz então várias sugestões a ele. Daí em diante deixei de trabalhar propriamente no 

Imposto de Renda, passei a trabalhar só nessa Seção de Estudos Econômicos. 

 

CG. – Mas antes eu queria voltar um pouco para essa Divisão do Imposto de Renda. Esses 

estudos que se faziam para a ampliação da relação percentual do Imposto de Renda sobre a 

estrutura tributária apontavam mais na direção de aumentar o universo de contribuintes ou 

amentar as alíquotas? Como é que se pensava isso?  

 

OB. – Não, não. Aumentar o número de contribuintes. Ampliar a tributação. 

 

CG. – E como é que se pensava em fazer isso? Nesse momento nem se sonhava em ter um 

cadastro de contribuintes, era muito precário o tipo de informação, não é. 



 

OB. – É. Mas começou. Teixeira Nunes é que se incumbia do cadastro. E ele mesmo teve muito 

boas ideias de ampliar o cadastro, de ampliar, portanto, o número de contribuintes. Mas isso 

foi sendo feito aos poucos, não é? Não se pode dizer que tenha sido um progresso enorme. 

Progresso enorme no Imposto de Renda só veio a ser verificado recentemente.  

 

CG. – Com a reforma tributária em 66.  

 

OB. – Só depois de 1940, digamos assim, é que o Imposto de Renda passou a ser um imposto 

importante.  

 

CG. -  E o que é que especificamente o senhor fazia dentro dessa Divisão? Quais eram as suas 

funções nessa Divisão do Imposto de Renda? 

 

OB. – Funções... Não tinha funções específicas. Eu não me lembro de nenhuma função 

específica, não. A preocupação era conhecer a economia do país e saber como melhorar a 

tributação. 

 

CG. – Quando essa Divisão se integra ao Ministério da Fazenda, quais são as mudanças que se 

operam? 

 

OB. – Em primeiro lugar, os funcionários se sentiam muito mais seguros, não é? Passaram a 

ser funcionários públicos. E com certeza aumentou a burocracia. A burocracia deve ter 

aumentado. 

 

CG. – Mas aumenta a burocracia, e a eficiência, para onde vai? 

 

OB. – Não sei. Sempre foi um serviço... Mas em todo o caso eram funcionários muito dedicados 

e entusiasmados com o trabalho. 

 

CG. - Como segue sendo a Receita Federal, hoje. 

 



OB. – É. 

 

CG. – Nesse aparelho tributário regional, o senhor vê alguma especificidade em relação ao 

resto da administração pública? O senhor diria que eles são mais... 

 

OB. – Bom, eles tinham que ter uma mentalidade mais aguçada, porque se tratava de um tributo 

difícil, de difícil execução, de difícil arrecadação. Enquanto a outra é mais ou menos 

automática. Depois, os outros baseavam-se muito em multas, ao passo que o Imposto de Renda 

nunca se preocupou com multas. Os outros funcionários participavam da multa como fonte de 

renda. Isso não existia no Imposto de Renda. 

 

ER. – Dr. Bulhões, então, mais tarde, o senhor pleiteia ao ministro Osvaldo Aranha que se 

constitua uma Seção de Estudos Econômicos e Financeiros no Ministério da Fazenda. Ele o 

recomendou ao ministro Sousa Costa, que o recebeu bem, e o senhor faz uma série de 

sugestões. Quais seriam as atividades fundamentais dessa seção? 

 

OB. – Há sugestões de que eu me lembro. Durante a guerra, o Brasil começou a exportar 

bastante e a acumular reservas no exterior. Me ocorreu que nós poderíamos desperdiçar essas 

reservas. Então, sugeri ao ministro Sousa Costa que criasse um Imposto de Lucros 

Extraordinários. Esse Imposto de Lucros Extraordinários consistia no seguinte: ou a empresa 

pagava o imposto ou pagava o dobro em depósito que iria receber de volta terminada a guerra. 

Ele adotou isso. No princípio, Roberto Simonsen e o Lodi foram muito contra, mas depois de 

debates, explicando que haveria uma devolução para não desperdiçar as reservas no exterior, 

eles acabaram aderindo à ideia e dando suporte ao imposto. É claro que fiquei muito 

preocupado, quando terminou a guerra, se o governo iria restituir aquilo que tinha prometido, 

de maneira que passei uns tempos angustiado. Mas fui ao ministro e pedi a ele que fôssemos 

examinando caso por caso e tratando logo de restituir os depósitos. Felizmente ele deu apoio, 

e criou-se então uma comissão que examinava caso por caso dos depósitos feitos, e foi sendo 

restituído. E eu me lembro que recebi um convite do Matarazzo para que visitasse uma fábrica 

que ele tinha equipado com aparelhos vindos do exterior graças à restituição do depósito que 

ele fez. Acontece, porém, que logo depois da guerra havia dificuldade de comprar equipamento 



no exterior. Eram geralmente equipamentos velhos, mas, de qualquer maneira, é preferível 

comprar equipamentos velhos do que gastar em coisas supérfluas.  

 

ER. – Esse mecanismo como se dava? A empresa poderia optar entre pagar o imposto ou...? 

 

OB. – Ou fazer o depósito do dobro do imposto e receber de volta.  

 

ER. – E as importações eram feitas... 

 

OB. – As importações eram feitas baseadas com os recursos da devolução dos depósitos.  

 

CG. – E havia controle sobre o tipo de importação que se fazia? 

 

OB. – Não. Não havia controle, não. E se podia gastar aqui mesmo no país, se houvesse maneira 

de gastar aqui. 

 

ER. – Houve grande opção pelo depósito em dobro? 

 

OB. – Ah, houve. Muito grande. 

 

ER. – Não houve uma desconfiança de que na saída da guerra, se houvesse uma recessão, o 

governo não teria dinheiro para fazer a... Não havia esse tipo de medo? 

 

OB. – Não demonstravam esse receio, não. 

 

ER. – Essa Seção de Estudos era uma seção permanente? 

 

OB. – Era. 

 

ER. – Quer dizer, fora essa ideia, o senhor se lembraria de algumas outras sugestões feitas ao 

ministro? 

 



OB. – Ah, foi. Houve uma outra sugestão, que foi a criação da SUMOC, a Superintendência 

da Moeda e do Crédito. 

 

ER. – Então, a SUMOC veio dessa Seção de Estudos Econômicos, a ideia original? 

 

OB. – É. 

 

CG. – Dr. Bulhões, essa sua Seção de Estudos está inscrita no processo de modernização do 

Estado brasileiro que se opera nos anos 30. O senhor faz parte do governo do Getúlio. O senhor 

acompanha mais estreitamente essa... E no Ministério da Fazenda as mudanças são muito 

grandes. Há mudanças grandes também no controle dos orçamentos, com o DASP, com... Que 

passa depois a... 

 

OB. – Ah, bom. É. O DASP foi criado e teve muito êxito, não só na disciplina do funcionalismo 

como na disciplina orçamentária. Um belíssimo trabalho feito pelo Luís Simões Lopes.  

 

CG. – Mas nesse momento o Ministério da Fazenda briga para manter o controle sobre o 

orçamento. Só mais adiante o DASP vai ficar responsável por ele, não é? 

 

OB. – Não era propriamente uma briga. A questão era que o DASP tinha mais liberdade de 

influir nos demais ministérios, de modo a disciplinar mais as despesas, do que o próprio 

Ministério da Fazenda. O que o Ministério da Fazenda... 

 

CG. – Por que isso? 

 

OB. – Porque eram órgãos separados, havendo um grande prestígio do presidente Vargas junto 

ao DASP. Então, os ministérios respeitavam mais do que um ministério colega, não é. 

 

CG. – Isso seria explicado pelo fato do DASP ser uma estrutura nova? 

 

OB. – É. 

 



ER. – No início, quando foi construída, essa Seção de Estudos Econômicos era um pequeno 

órgão? Eram o senhor e mais quem? 

 

OB. – É, sempre foi pequeno. Nunca foi um órgão grande. Teve no máximo de dez a 15 pessoas. 

 

ER. – E eles assessoravam o ministro...Davam sugestões e assessoravam...O ministro utilizava 

esses serviços? Pedia estudos? 

 

OB. – É. Pedia, ou espontaneamente se dava. Acontece que quando eu dava a sugestão, eu 

ficava tranquilo quando o ministro não seguia a sugestão. Mas quando ele seguia, aí eu ficava 

apavorado! [risos] 

 

CG. – Por que isso? [risos] 

 

OB. – Porque se saísse errado na execução...Geralmente sai errado na execução. Como agora, 

quando eu fiz sugestões para combater a inflação, mas a execução foi bem diferente. De 

maneira que eu preferiria que eles não tivessem seguido a sugestão. 

 

CG. – Essa era uma sensação que o se tinha mesmo nessa época, novo ainda, cheio de vontade 

de realizar? 

 

OB. – Ah, é! Eu preferia quando era esquecido do que quando era lembrado. [risos] 

 

CG. – Dr. Bulhões, nesse momento o Estado está avançando no controle da economia, nos anos 

30. Claramente. Está se aparelhando para gerir a economia nacional de uma forma muito mais 

sistemática e mais profunda do que fazia antes, não é? E o senhor está dentro desse processo, 

o senhor faz parte dele. E, ao mesmo tempo, o senhor está formando uma postura anti-Estado, 

não é? Como é que isso se juntava? 

 

OB. – A minha preocupação da intervenção do Estado no domínio econômico é mais no sentido 

de coordenação e de disciplina monetária do que propriamente intervenção para executar, 



digamos assim, atividade econômica. Esse o motivo por que eu insisti muito na criação da 

Superintendência da Moeda e do Crédito. 

 

CG. – Essa sua posição vai se formando como? Além do contato com o professor Gudin, o que 

o senhor lê, quais são os fatos com que o se tem que lidar para formar essa sua posição? 

 

OB. – Vendo os exemplos nos outros países, não é? Verificando a inconveniência de 

intervenções muito rígidas. E principalmente sendo que quando o Estado se arvora em 

empreender, geralmente é ineficiente. 

 

ER. – Paralelamente a essa sua atividade prática, sua carreira dentro do Ministério, o senhor 

continua as suas leituras e a sua formação como economista? 

 

OB. – Sim. Continuo. Agora um pouco desanimado, não é? Mas continuo. 

 

ER. – Por essa época o senhor tinha acabado a faculdade? 

 

CG. – De Direito. 

 

OB. – Tinha. 

 

ER. – Estava no Ministério, não é? 

 

OB. – É. 

 

CG. – E o senhor seguiu investindo nas leituras sobre economia e... 

 

OB. – É. 

 

CG. – E como é que o senhor faz isso? O senhor faz isso de forma sistemática? O senhor faz 

um outro curso logo em seguida? 

 



OB. – Não. Faço isso de maneira...Fazia, pelo menos, de maneira sistemática, mas sempre sob 

a influência de duas personalidades, para mim, marcantes: Adam Smith e Wicksell. 

 

ER. – O senhor tomou contato com os escritos de Karl Marx também, nessa época? 

 

OB. – Também. Mas achava muito pesado. Uma leitura muito pesada, mas tomava.  Mas eu 

me guiava também por intermédio de certos intérpretes, como Paul Sweezy. Não lia só Marx, 

lia seus intérpretes também. 

 

CG. – O senhor falou no Böhm-Bawerk. O senhor acompanha a discussão dele com Hilferding? 

 

OB. – Com quem? 

 

CG. – Hilferding. Sobre a questão de valor e preço de produção. 

 

OB. – Ah, bom. Sim. Mas principalmente eu me guiei no Böhm-Bawerk através das análises 

de Carl Siegel. Carl Siegel foi um professor alemão que se radicou nos Estados Unidos, e eu 

fui discípulo dele na universidade.   

 

CG. – O senhor vai quando para os Estados Unidos? O senhor faz uma pós-graduação lá nos 

Estados Unidos. Quando é que o senhor vai para lá? 

 

OB. – Eu fui...Não sei em que ano, mas foi no período dos 30. No período dos 30. 

 

CG. – E então o senhor acompanha todo o período de recuperação dos Estados Unidos, da 

Grande Depressão, a coisa no New Deal, não é, e a ampliação também nos Estados Unidos da 

presença do Estado. 

 

 [FINAL DA FITA 1-B] 

 

OB. - … bem, acompanhando. Não posso dizer que muito de perto, porque era muito 

interrompido, não havia economistas no Brasil. Mas acompanhei. Digamos assim, de três em 



três meses pelo ano, eu fui frequentemente aos Estados Unidos nesse período. 

 

CG. - Ah, o senhor não fica todo um longo período fazendo uma pós-graduação lá? 

 

OB. - Não. Não. 

 

CG. - O senhor ia e voltava. 

 

OB. - Ia e voltava. Não cheguei a fazer pós-graduação lá, não. Acompanhei os cursos, só. Mas 

não cheguei a fazer. 

 

ER. - E quais foram as novidades, o aprendizado específico que o senhor adquiriu lá nos 

Estados Unidos, nessa época? 

 

OB. - Nessa época aprendi que de fato o Estado pode ajudar muito, não como empreendedor, 

mas sim como coordenador. Como um incentivador. Mas não como empreendedor. Disso, 

fiquei convencido. 

 

CG. - O senhor não era entusiasta dos resultados do New Deal, do Roosevelt? 

 

OB. - Não. Não. Não era não. 

 

CG. - Por quê? 

 

OB. - Porque havia uma interferência de Estado muito forte, prejudicial a certas iniciativas 

particulares. De modo que eu sempre optei muito mais por um controle disciplinado da moeda 

do que por qualquer outra coisa. Eu tive uma influência também grande nessa época do 

professor Jabob Weiner, da Universidade de Chicago, que não lida muito bem com o New Deal. 

 

CG. - O senhor naquela época não gostava de nenhuma das saídas da depressão e nem adotaria 

nenhuma experiência europeia? 

 



OB. - A experiência europeia da saída da… 

 

CG. - Certamente a saída alemã também não. 

 

OB. - A saída da Alemanha que foi saída, mas uma saída triste que deu tristes resultados. Mas 

a saída inglesa, por exemplo, deplorável, porque cogitava muito mais de distribuição do que de 

produção. 

 

CG. - As propostas, as sugestões de Keynes, o senhor nunca se encanta por elas? 

 

OB. - Não! Claro! Na época eu até defendi muito a teoria keynesiana. Muito! Porque era uma 

época em que devia haver déficit orçamentário e o déficit orçamentário é que iria recuperar a 

economia. O que eu fui contra foi o prolongamento das ideias keynesianas numa época em que 

já havia inflação, e não mais motivos para persistir naquela... Em outras palavras, a teoria geral, 

a meu ver, era uma teoria geral para um determinado momento, e não uma teoria geral para 

todo o sempre. 

 

CG. - Essa posição que o senhor assume nesse momento, aqui no Brasil, ela era debatida, era 

discutida? Depois dos anos 30, a questão econômica já estava mais presente no debate 

nacional? 

 

OB. - Debatia-se muito. Principalmente depois que foi criado o… Aquela seção em Sidnei. 

Como é que chama? 

 

CG. - A CEPAL. Isso no final dos anos 40. 

 

OB. - A CEPAL. É. Aí eu tive muitas discussões com a CEPAL. Enormes.   

 

CG. - Mas nos anos 30, não. O senhor já tem uma posição clara, o professor Gudin já assume 

uma posição clara, mas o debate não era muito frequente? 

 

OB. - É. Não. O debate surgiu... Quando é que veio a CEPAL?  Em 40, não é? 



 

CG. - De 40 a 49. 

 

OB. - É. Aí temos muita discussão. 

 

[INTERRUPÇÃO DE FITA] 

 

CG. - Bom, há uma grande polêmica, há um grande debate, na entrada dos anos 40, sobre a 

economia nacional, entre o Roberto Simonsen, defendendo a indústria paulista, e o professor 

Gudin. E o senhor também está nesse debate. O senhor podia recompor quais era as disputas? 

 

OB. - Eu não tenho bem ideia de que era, não. Mas eu tenho a impressão de que Roberto 

Simonsen queria proteger demasiadamente a indústria contra a concorrência do exterior, ao 

passo que Eugênio Gudin não era contra a industrialização do país, de maneira alguma, tanto 

que ele, quando ministro da Fazenda, mais tarde, deu grande apoio à indústria automobilística. 

Mas o Roberto Simonsen queria proteger demasiadamente a indústria contra a concorrência 

estrangeira, e nisso é que... Quer dizer, a principal causa do debate era essa. 

 

CG. - O senhor está presente, é uma das figuras nesse primeiro Congresso de Economia, onde 

essa polêmica é o tema central. O senhor defende alguma posição nesse congresso em 1943? 

Nesse momento o senhor também está fazendo parte da Comissão de Mobilização Econômica, 

não é? O Brasil estava precisando reordenar a sua economia, por conta do esforço de guerra. O 

senhor se lembra o que o senhor pessoalmente discute nesse congresso? 

 

OB. - Ah, não me lembro, não. Conforme disse, há muito lapso na minha exposição. Eu não 

me lembro nada, nada, nada. 

 

ER. - Não! O senhor está se lembrando de tudo! 

 

CG. - De tudo. [riso] E a atividade de controle de preços, na Comissão de Mobilização 

Econômica, que fica sob sua responsabilidade? Quais eram as dificuldades, nesse momento? 

 



OB. - Controle de preços sob a minha responsabilidade? Nunca soube disso. 

 

CG. - Não? O senhor faz parte da Comissão da Mobilização Econômica. 

 

OB. - Sim. Mas não de controle de preços. 

CG. - O que é que o senhor fez lá? 

 

OB. - A Mobilização Econômica, se não me engano... Não está ligada à Missão Abbink, não? 

 

CG. - Não. A Missão Abbink vem em seguida. Vem depois da guerra. A Comissão de 

Mobilização Econômica era para ordenar a atuação do Ensino durante a guerra. 

 

OB. - Bom, eu não me lembro bem do que se fez lá. Controle de preços, eu acho que não houve, 

não. [risos] 

 

CG. - O senhor nunca fez controle de preços? O senhor nunca faria controle de preços? 

 

OB. - Não. 

 

CG.- Por que não? É uma atuação do Estado de que o senhor discorda…? 

 

OB. - Ah é. Não pode haver controle de preços. Não propriamente controle de preços, mas de 

preços dos serviços de utilidade pública. Aí pode ser. 

 

CG. - E numa situação de guerra, numa situação extrema? 

 

OB. - Mas mesmo assim, eu acho que preço controlado não daria certo. Mas, em todo o caso, 

eu não me lembro. 

 
CG. - Eu acho que por hoje nós podemos encerrar, e retomar na próxima semana com a Sumoc. 

A criação da Sumoc. E Bretton Woods, onde o senhor está. 

 



OB. - Está bem. 

 

[INTERRUPÇÃO DE FITA] 

 

2ª Entrevista: 20/04/1989 

 

CG. - Dr. Bulhões. A gente queria retomar um pouco os anos 30 e pedir ao senhor uma coisa 

que não foi discutida na vez passada. As suas lembranças de 30, mas da própria revolução. O 

senhor ainda era estudante, estava já no ministério da Fazenda, no governo federal. Como é 

que 30 afeta o senhor? Como é que o senhor, naquela época, percebe essas mudanças que 

estavam se passando no país? 

 

ER. - Tanto no nível da sua experiência pessoal quanto no nível da sua observação das 

transformações que foram operadas no Estado. Com mais centralização, mais fortificação das 

burocracias, mais intervenção do Estado no domínio econômico. Como é que o senhor via a 

época e esta conjuntura trazida pela Revolução de 30? 

 

CG. - Em 30, quando do movimento, especificamente, onde o senhor estava? 

 

OB. - Eu estava na faculdade, já estava trabalhando no Imposto de Renda. 

 

CG. - Que já estava no Ministério da Fazenda. A essa altura já tinha sido transferido para o 

Ministério, não é? 

 

OB. - Já estava no Ministério. É. 

 

CG. - Dentro da faculdade, como é que… 

 

OB. - Bom, dentro disso, o que eu posso observar é que quando veio a revolução, o primeiro 

ministro da Fazenda que foi indicado foi o José Maria Whitaker. O José Maria Whitaker, não 

trabalhei com ele diretamente, mas indiretamente, por intermédio do diretor do Imposto de 

Renda, que era o Sousa Reis. E Sousa Reis começou a prestar serviços ao ministro, fora da área 



fiscal propriamente dita. E lembro-me que o dr. Whitaker convidou o Otto Niemeyer para vir 

ao Brasil, e o Otto Niemeyer recomendou a criação do Banco Central e recomendou medidas 

que não se coadunavam bem com a situação porque ele queria, digamos assim, equilíbrio 

orçamentário quando era praticamente impossível existir equilíbrio orçamentário naquela 

época. Impossível e indesejável. 

 

ER. - Por quê, dr. Bulhões? 

 

OB. - Indesejável conforme o Keynes nos demonstrou mais tarde, mas que naquele tempo os 

tenentes, surpreendentemente, perceberam, ou foram keynesianos antes de Keynes [risos] e 

com isso eles trouxeram para o Ministério da Fazenda o Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha, 

então, modificou completamente a política econômica do país. Preocupou-se com a questão da 

dívida externa, porque a dívida era através de títulos, de bônus, e os portadores de bônus eram 

conhecidos. De maneira que houve facilidade de encontrar, entrar em contato com eles, com 

representantes dos portadores de títulos. E aí estabeleceu-se um esquema de pagamento, dando 

preferência a alguns empréstimos e menos preferência a outros empréstimos. Fez-se uma 

escala. É claro que isso não repercutiu muito bem no estrangeiro, perdemos um pouco de 

crédito, mas de qualquer maneira foi uma coisa acordada, não uma atitude unilateral. E aí está 

o mérito do procedimento do Oswaldo Aranha. 

 

CG. - E, ao mesmo tempo, a política do café e a política de incentivar, via crédito, via tarifas, 

a indústria, o senhor acha que também foi uma solução adequada para a crise que o Brasil 

enfrentava? 

 

OB. - É. E… 

 

CG. - Foi adequada porque seria uma receita adequada internacionalmente ou por conta da 

situação específica do Brasil? 

 

OB. - Isso eu não me lembro bem. Eu não me lembro bem. Eu só sei que houve muitas 

tentativas para resolver o problema do café. Desde o tempo do Whitaker também. Passou com 

o Oswaldo Aranha e depois foi transferido para o Sousa Costa. A solução do café, que dizer, o 



problema do café demorou muito. Também havia o problema do açúcar. O problema do açúcar, 

os produtores do Nordeste estavam em situação muito precária, e nesta época creio que era 

ministro de Indústria e Comércio, Lindolfo Collor. Lindolfo Collor resolveu ajudar os 

produtores do Nordeste, criou uma taxa de modo a elevar o preço do açúcar. Com a elevação 

do preço do açúcar, verificou-se uma grande oportunidade para a realização da produção do 

açúcar no sul do país. E como as terras para o plantio da cana no Sul estão muito mais perto do 

que no Nordeste, onde as terras já estavam gastas, resultou que a produção de açúcar no Sul 

pôde ser levada a efeito com grande prosperidade, dada essa vantagem do preço. E com isso o 

protecionismo dos produtores do Nordeste resultou num grande surto de produção de açúcar 

no sul do país. É claro que eu não estava ainda intervindo nesses estudos, as estava observando 

e verificando cada vez mais como a intervenção do Estado no domínio econômico pode trazer 

muitas surpresas desagradáveis. 

 

ER. - Dr. Bulhões, a partir de 30, o Estado começa a ampliar as suas funções, como o senhor 

mesmo está dizendo, tendo uma intervenção mais direta do que apenas a de regulador das 

relações econômicas e sociais. Quer dizer, a própria presença do Estado nessa fase da 

industrialização nacional é importante, através de empréstimos, de crédito à indústria, de uma 

proteção tarifária. Mais tarde, com o Juscelino, o Estado de novo vai exercer uma função 

importante na implantação dos bens de capital. O próprio BNDE e a Sumoc, quer dizer, a 

instalação de estruturas de energia, transportes, vai influenciar muito na industrialização 

nacional. E no próprio governo Geisel, com o segundo PND, essa função do Estado vai 

novamente impulsionar a indústria nacional. Como o senhor vê essa relação do Estado 

promovendo a industrialização? O senhor acha que sem o Estado seria possível haver esse 

processo de industrialização nacional? 

 

OB. - Um auxílio do Estado aos empreendedores nacionais, não resta dúvida que dá um grande 

impulso, e talvez, se não houvesse esse auxílio, é possível que o surto industrial não tivesse 

ocorrido, pelo menos com a mesma intensidade. Mas continuo dizendo que é preferível essa 

política de auxílio do que o próprio governo assumir a iniciativa de realização dos 

empreendimentos. De modo que o mérito dessa política de ação indireta é perfeitamente 

justificável. 

 



EB. - Como o senhor vê a presença do Estado em atividades que seriam consideradas não 

rentáveis, que não atrairiam o capital privado, mas que seriam necessárias socialmente? Como 

hidrelétricas em regiões afastadas? 

 

OB. - Sim, existe essa hipótese, mas ela geralmente é usada de maneira abusiva, dizendo que 

o Estado deve fazer porque o particular não faz, que o particular não tem capital suficiente. 

Mas, de qualquer maneira, em todos os países existe uma política de auxílio governamental aos 

produtores particulares. Nos Estados Unidos, por exemplo, há um processo de auxílio 

interessante. Quando uma empresa entra em grande dificuldade, essa grande dificuldade 

impede que ela obtenha capital, quer capital acionário, quer capital por empréstimos, os 

acionistas não querem comprar ações de uma empresa que está em véspera de falência, e os 

bancos não estão dispostos a emprestar, fazer empréstimo a empresa que está ameaçada de 

falência. Surgiu então a ideia nos Estados Unidos de que as empresas que estivessem nesse 

estado poderiam pedir empréstimo aos bancos, porque o governo garantia o pagamento do 

empréstimo, caso a empresa falhasse. Esse é um caso típico que ficou famoso com a Chrysler, 

quando esse empresário… 

 

CG. - Mais recentemente o Lee Iacocca. 

 

OB. - Iacocca. O Iacocca assumiu a presidência e lutou muito para obter um empréstimo desses 

favoráveis à companhia Chyrsler. A descrição dessa operação é muito bonita e muito bem feita. 

Portanto, se nos Estados Unidos existe um sistema de auxílio às empresas particulares, 

principalmente no Brasil é compreensível que também haja isso. Volto a dizer: é muito 

preferível o auxílio do governo às empresas particulares do que o governo assumir ele mesmo 

o empreendimento. Agora, é preciso certo cuidado porque as empresas protegidas acabam 

perdendo a noção de eficiência e de produtividade. Ficam se fiando no auxílio. É esse o motivo 

porque eu sou muito contra subsídios, porque o subsídio é uma maneira de ajudar, sem tempo 

limitado, um empreendimento particular. 

 

ER. - O senhor acha que a lei de reserva de mercado para a indústria da informática estaria 

nesse caso que o senhor está… Estaria ameaçada por essa…? 

 



OB. - É. A indústria. Por exemplo, a garantia de mercado, reserva de mercado é uma proteção 

muito violenta, muito forte. Impede qualquer concorrência. Talvez ela seja útil por um pequeno 

prazo, mas mesmo assim, já existem as tarifas, já existem os créditos selecionados, mais a 

garantia de mercado, passa a ser exagero. 

 

CG. - Dr. Bulhões, a indústria nacional, sem esse tipo de proteção, teria sido possível nos anos 

30? Quer dizer, nos anos 30 se conhece um crescimento industrial considerável, não é? 

Principalmente entre 33 e 37… 

 

OB. - Bom, mas o grande estímulo à indústria nacional foi a enorme dificuldade para importar. 

A grande dificuldade para importar representou uma espécie de reserva natural de mercado. E 

essa reserva natural de mercado, sem ser imposta pelo governo, mas decorrente da dificuldade 

de importação, trouxe um grande estímulo à realização da produção nacional. 

 

CG. - E a política expansionista do governo, do crédito, também teve um papel importante 

nesse momento? 

 

OB. - Também tem. Mas sendo que é uma faca de dois gumes. Ela é expansionista para a 

produção, mas também pode acarretar acréscimos de poder de compra que redundam em clima 

inflacionário. 

 

ER. - Dr. Bulhões, nós estamos tocando muito nesse assunto porque eu acho que é um assunto 

sobre o que o senhor já refletiu muito, e de certa maneira, é de sua preferência. Falando sobre 

o modelo liberal, de pouca intervenção do Estado tanto nas atividades econômicas como nas 

outras atividades da sociedade, o senhor não acha que historicamente esse modelo liberal foi 

se tornando inadequado para promover a incorporação das massas, da classe trabalhadora, aos 

benefícios da cidadania, da modernidade? E por isso é que nasceram propostas tanto de direita 

quanto de esquerda de mais intervenção do Estado no domínio econômico e social, para tentar 

promover essa incorporação das massas trabalhadoras? Já que o modelo liberal estava se 

tornando inoperante para tal finalidade? O que que o senhor acha do modelo liberal em face da 

subida do crescimento tanto da direita quanto da esquerda, enquanto intervenção do Estado? 

 



[FINAL DA FITA 2-A] 

 

OB. - A incapacidade dos particulares, portanto do regime liberal, de realização de grandes 

empreendimentos que poderiam absorver maior número de empregos e que poderiam 

proporcionar melhor bem-estar social de uma maneira mais generalizada, às vezes não é bem 

compreendido, ou, digamos, é mal interpretada. Se um país, por exemplo, exige impostos muito 

pesados para o Estado fazer gastos pouco satisfatórios, isto é, aplicados em consumo, aplicados 

em grande número de empregados, de funcionários públicos, ou desperdiçados, levando a 

efeito grandes desperdícios, a culpa não é propriamente, portanto, dos particulares. A culpa não 

é da economia liberal. É porque a economia não é liberal de fato. A taxação excessiva não faz 

parte de uma economia liberal. Ou pelo menos é liberal para os particulares, mas não é liberal 

para o governo. 

 

ER. - O modelo não seria liberal, não é? 

 

OB. - O modelo não seria liberal. Seria semiliberal. E tudo que é pela metade, que é “semi”, 

não dá certo. 

 

ER. - Quais as funções que o senhor acha que são típicas da vocação do Estado dentro do 

modelo liberal, no caso do Estado brasileiro? Quer dizer, de uma sociedade como a brasileira, 

que tem problemas específicos, que tem uma grande massa de população à margem da 

modernidade? 

 

OB. - É. Eu volto a insistir que a melhor maneira do Estado se entrosar com os particulares e 

permitir um bom entrosamento entre governo e particulares é um sistema, primeiro, de 

estabilidade de preços, estabilidade monetária. Segundo, de um esquema de tributação que 

incentive os empreendimentos e pede mais sobre gastos supérfluos. Terceiro, o favorecimento 

temporário, mas temporário, de certos créditos especiais, de certas isenções tributárias, ou de 

certos subsídios. Mas isso temporariamente. Havendo essa combinação, os resultados são 

ótimos. Mas é claro que os particulares por si só, sem nenhum estímulo governamental, 

dificilmente eles podem conseguir qualquer coisa, mormente havendo um sistema tributário 

relativamente pesado. 



 

CG. - Dr. Bulhões, essa sua receita é aplicável em geral a qualquer economia, não é? O caso 

brasileiro, por sua inserção na divisão internacional do trabalho, traria alguma diferença nessa 

sua receita? Ela deveria ser mais rígida? Não mais rígida, mas ela deveria comportar uma 

presença estatal maior ou menor, por essa especificidade brasileira? 

 

OB. - Não. O que eu acabei de descrever é perfeitamente aplicável ao Brasil. E o Brasil já muito 

lucrou na fase em que houve esse entrosamento entre o Estado e os particulares. 

 

ER. - Qual foi a época em que o senhor acha que o modelo liberal esteve mais presente na vida 

política brasileira? 

 

OB. - Mais liberal… Em acho que todo o período de 30, o período de 40, o período de 50; foi 

um período, isso não se pode deixar de reconhecer, de economia liberal. 

 

CG. - Dr. Bulhões, nos anos 30, pelo menos no início dos anos 30, o senhor está trabalhando 

mais com a estrutura tributária, não é? No Departamento da Receita Federal. 

 

OB. - É. Não, mas já estava… Já, conforme disse, já estava…   

 

CG. - Com o Sousa Reis o senhor está prestando… 

 

OB. - Já estou prestando serviços econômicos. 

 

CG. - Porque nesse momento, trabalhar com estrutura tributária, quando os instrumentos eram 

basicamente cambiais, era meio limitado. Não é isso? 

 

OB. - Era limitado. Mas era já instrutivo. 

 

CG. - Os ajustes tributários em 30 são pouco significativos, não é? 

 

OB. - São. São. 



 

CG. - Há ajustes monetários e cambiais significativos, mas… 

 

OB. - Era mais importantes. É. 

 

CG. - Há ajustes no Banco do Brasil grandes, não é, a partir de 30? Quer dizer, cria-se a Caixa 

de Mobilização Bancária, amplia-se a Carteira de Redesconto, cria-se um monopólio cambial. 

O Banco do Brasil vira realmente um banco central, por que isso essa necessidade de um banco 

central, da gestão de um banco de dados, é concentrada no Banco do Brasil? 

 

OB. - É porque era um banco que funcionava bem, era um banco oficial, onde indubitavelmente 

os funcionários eram funcionários lúcidos, dedicados. E lá o ministro José Maria Whitaker… 

Não. Antes. José Maria Whitaker foi presidente do Banco do Brasil no tempo do Epitácio 

Pessoa. Pode-se dizer que é daí que surge a ideia de banco central do Brasil, quando ele criou 

a Carteira de Redesconto. Ele criou a Carteira de Redesconto no Banco do Brasil. Pode-se 

dizer, portanto, que o início de uma existência de banco central foi na presidência do José Maria 

Whitaker no Banco do Brasil, quando presidente da República Epitácio Pessoa. 

 

CG. - E na gestão dele como ministro isso se institucionaliza e se amplia. 

 

OB. - Amplia. É. 

 

ER. - Dr. Bulhões, essa semente inicial da criação de um banco central nesse período, ela veio 

empiricamente, havia uma consciência? Ela correspondeu a que necessidades? Havia pessoas 

empenhadas e conscientes dessa necessidade? 

 

OB. - José Maria Whitaker, com certeza, como banqueiro que era, julgou necessário que havia 

necessidade de um sistema de redesconto, e indo para o Banco do Brasil tratou de criar o 

redesconto. 

 

CG. - Mas era uma consciência mais na área financeira mesmo, na área bancária. Essa 

discussão de banco central não tinha ganhado o debate econômico ainda. 



 

OB. - Não. Não. Não tinha. Mas já é um início importante. 

 

CG. - O senhor já estava atento para isso, nesse momento dos anos 30? 

 

OB. - Não digo que atento, mas já estava percebendo a existência dessas coisas. 

 

CG. - O senhor está começando a se interessar por problemas monetários nesse momento. 

 

OB. - É. 

 

CG. - Que serviços o senhor presta ao ministro Whitaker? 

 

OB. - Diretamente nenhum. Indireta… 

 

CG. - Mas junto com o Sousa Reis. 

 

OB. - É, isso sim. Principalmente prestando informações, procurando informações, que era 

muito difícil, naquela época. 

 

CG. - As informações econômicas eram muito precárias, não? 

 

OB. - Muito precárias. 

 

CG. - De que informações se dispunha, sistematicamente? Além de informações do comércio 

externo? 

 

OB. - Depois, os funcionários do Banco do Brasil perceberam que havia necessidade de criar 

uma seção econômica do Banco do Brasil. E assim criaram. Um grupo de um oito ou dez 

montou um serviço de informações econômicas e estatísticas no Banco do Brasil. E depois é 

que foi criado o Centro de Estudos Econômicos, no Ministério da Fazenda. 

 



CG. - Isso já em 39. É o senhor quem sugere essa criação, não é? 

 

OB. - É. 

 

CG. - Porque inexistiam esses estudos. 

 

OB. - É. Não existiam, não. 

 

CG. - Mas inexistiam para informações econômicas básicas. Quer dizer, o IBGE não existia, é 

criado também no final dos anos 30. As informações confiáveis eram só sobre comércio 

externo, nesse momento? 

 

OB. - Nesse momento eram. 

 

CG. - Sobre produção industrial não se tinha grande informação? 

 

OB. - Não. Não. Não. Mas conseguia-se adivinhar bem. [risos] 

 

CG. - O processo era de adivinhação? [risos] 

 

OB. - É. O processo de adivinhação funcionava bem. 

 

CG. - Como era esse processo de adivinhação? Como se faziam essas estimativas? 

 

OB. - Às vezes era através do consumo de energia elétrica, através do Imposto de Consumo. 

Esses indicadores permitiam aferir o volume da produção e o volume do consumo. 

 

CG. - Os outros instrumentos do Estado também eram precários, não é? Os instrumentos para 

o direcionamento do investimento e… 

 

OB. - Ah, bom, era tudo meio precário. A economia era toda uma economia muito primitiva, 

digamos assim. 



 

CG. - A própria estrutura tributária não se aplicava como instrumento da política econômica 

com muita… 

 

OB. - Não. Não. Isso veio mais tarde, não é? Veio depois de 35, 39. 

 

CG. - E também os orçamentos. O senhor, no início de 30, já lida com o problema orçamentário 

no Ministério da Fazenda, não? 

 

OB. - Não muito. Indiretamente. Não lidava de perto, não. 

 

ER. - Dr. Bulhões, como era a figura do Whitaker como ministro? Ele era um homem que tinha 

lucidez desses problemas, era um homem… Como é que era sua visão dele? 

 

OB. - Era um homem que… Eu acho que, primeiro, ele conhecia bem direito, não é? Não era 

advogado, mas conhecia direito. Conhecia bastante finanças, quer dizer, conhecia a parte de 

receita e despesa do Estado. Conhecia os impostos, a maneira de aplicar os impostos, de 

arrecadar os tributos. Tinha passado muito tempo numa empresa de seguros. Era mesmo, se 

não me engano, proprietário de uma empresa de seguro e no seguro ele devia ter muito boas 

informações. E depois, então, passou para banco. De sorte que era um homem de grande 

experiência, não é? 

 

CG. - E o ministro Oswaldo Aranha, que o sucede, qual é a imagem que o senhor guarda dele? 

 

OB. - Ah, o Oswaldo Aranha era um homem de uma inteligência invulgar. E muito dado, sabia 

falar muito bem, expressava-se bem e conquistava muita simpatia. 

 

CG. - Como ministro, diante dos seus subordinados, ele também era simpático ou era rígido no 

controle? 

 

OB. - Não, eu acho que era muito humano, não é? 

 



CG. - Dos três ministros da Fazenda de Getúlio, o senhor é mais ligado ao Sousa Costa? 

 

OB.-  Claro. Trabalhei com ele 11 anos. 

 

CG. - E desde o início o senhor tem essa ligação estreita com ele? Ou isso vai se formando ao 

longo desses anos? 

 

OB. - Não, começou já eu prestando serviços a ele no Centro de Estudos Econômicos, que 

tinha sido criado no tempo do Oswaldo Aranha, não é? 

 

EB. - A formação do Sousa Costa qual era? 

 

OB. - Ah, o Sousa Costa não tinha assim uma formação técnica, não. Ele tinha muito bom 

senso. Ele foi muitos anos funcionário do Banco da Província do Rio Grande do Sul. Lá, 

naturalmente, adquiriu bastante prática, chegando até a presidência do banco. De humilde 

funcionário até a presidência do banco. Nessa longa carreira, ele deve ter adquirido muita 

experiência da economia do país. 

 

CG. - Quando o Sousa Costa assume, o Sousa Reis continua na Receita Federal? 

 

OB. - Eu tenho a impressão de que aí ele já tinha saído. Não. Já tinha sido incorporado ao 

Ministério da Fazenda e ele não. Não era mais não. 

 

CG. - Mas o ministro Sousa Costa defende, logo que assume, o fortalecimento da Receita 

Federal. É uma preocupação dele, não é? E critica o sistema de partilha que a Constituição 

estabelece, porque ele acha que retira receitas da União, mantendo os mesmos encargos. Ele se 

pronuncia contra isso claramente. O senhor estava com ele nesse momento? O senhor tem um 

papel nessa posição? 

 

OB. - Eu não me lembro, não me lembro. Mas é possível que eu tenha participado disso. Eu 

não me lembro, não. 

 



CG. - De qualquer forma, esses esforços no sentido do fortalecimento da receita federal, nessa 

época, não surtem [inaudível]… continua favorável aos municípios, especificamente. 

 

OB. - Mas eu não sei bem como é que… Eu já… Isso eu não me lembro. Não posso lembrar. 

 

ER. - Dr. Bulhões, no início, quer dizer, nos anos 30, o Banco do Brasil exercia funções, como 

nós estávamos conversando, de banco central, que tinha o monopólio cambial, o controle do 

fluxo externo, era caixa do Tesouro. Mas ele também tinha a função de banco de fomento, não 

é? Era o núcleo central do sistema de crédito, fornecia indiretamente crédito. Como é que o 

senhor via isso, essas funções de um banco híbrido, entre um banco central e banco de fomento? 

O senhor acha que são funções incompatíveis? 

 

OB. - São mais ou menos incompatíveis, mas na época funcionou a contento. Para a época. 

Para aquela época. 

 

CG. - Por que era adequado àquela época? 

 

OB. - Adequado porque, não existindo outra coisa, esse arremedo de operações de crédito como 

banco central e como banco de fomento não deixava de ser útil. 

 

CG. - O senhor acha que qualquer solução que ampliasse os instrumentos de gestão monetária 

nesse momento… 

 

OB. - Agora, eu não sei dizer se ele sendo, simultaneamente, banco central e banco de fomento, 

ele não utilizava recursos monetários extras para levar a efeito o fomento, e nisso ele praticava, 

involuntariamente, uma atitude inflacionária. Isso eu não sei dizer. 

 

CG. - Bom, a questão da criação de um banco central é uma questão que atravessa os anos 30 

em várias tentativas, e não se consegue. O próprio Sousa Costa, quando vai discutir a questão 

do comércio compensado Brasil e Alemanha, em 34, traz um financiamento de 60 milhões de 

dólares para a criação do Banco Central, não é? Mas em 34 isso não é possível. Por que é que 

não foi possível? Quem é que era contra? O que é que impedia a criação de um banco central 



independente naquela época? 

 

OB. - O que impedia é que um banco central criado para continuar a fornecer recursos ao 

Tesouro por causa do déficit do Tesouro seria uma coisa mais ou menos inútil. Só por isso. 

 

CG. - Então era um diagnóstico interno do próprio Ministério da Fazenda que achava… 

 

OB. - É. 

 

CG. - E, no entanto, internacionalmente, isso está sendo recomendado, não é? Os Estados 

Unidos pressionam. Por que esse interesse da comunidade internacional? 

 

OB. - É porque eles achavam que um banco central independente podia resolver o problema 

do combate à inflação. Suponho que seja isso. 

 

ER. - Dr. Bulhões, a Sumoc – Superintendência da Moeda e do Crédito – foi criada em fevereiro 

de 45, segundo uma proposta e um projeto do senhor. Eu gostaria que o senhor contasse como 

é que se deu a criação da Sumoc. Ela correspondeu a que necessidades, como nasceu o projeto, 

quais foram os seus interlocutores, como é que foi amadurecendo essa ideia, como o senhor 

colocou isso no papel? Foi encomendado por alguém ou partiu do senhor essa iniciativa? O 

senhor podia contar para a gente em que ambiente da conjuntura nacional se deu isso? 

 

OB. - Eu tenho ideia, não me lembro direito. Mas conversando com o ministro Sousa Costa, 

eu ponderei que se houvesse uma organização acima do Banco do Brasil, já as atividades do 

Banco do Brasil não seriam tão misturadas, digamos assim, na parte de banco comercial com 

a de banco central. Era uma maneira de retirar as atribuições de banco central do Banco do 

Brasil, sem propriamente tirar do Banco do Brasil porque a Sumoc funcionava no Banco do 

Brasil. E, além disso, havia vantagem de estabelecer-se um conselho onde comparecessem as 

pessoas do Banco do Brasil e do Ministério da Fazenda, com o propósito de combinar o sistema 

fiscal com o sistema monetário. 

 

ER. - Houve reação do Banco do Brasil pelo fato de lhe terem sido tiradas as atribuições de 



banco central? 

 

OB. - Não, não houve não. Não houve, porque havia compreensão de que isso era um… 

[inaudível]… útil e todos os funcionários da Sumoc inclusive o presidente da Sumoc eram do 

Banco do Brasil. 

 

ER. - E no conselho também teria assento representantes do Banco do Brasil? 

 

OB. - O Banco do Brasil estava com o presidente e com o diretor executivo da Sumoc. O diretor 

executivo da Sumoc era também funcionário do Banco do Brasil. 

 

ER. - Com quem o senhor contou, quais foram os apoios mais entusiasmados que o senhor 

teve, política e tecnicamente? 

 

OB. - Foi o Vieira Machado, do Banco do Brasil. Vieira Machado. 

 

CG. - Nesse momento, para a elaboração do projeto? 

 

OB. - E depois para a execução. Ele foi o diretor executivo. José Vieira Machado. 

 

EB. - Sem ser em termos pessoais, havia grupos na sociedade que tinham interesse na criação 

da Sumoc? E havia grupos que estariam, de certa maneira, mais reticentes? Por exemplo, como 

reagiram os bancos privados nessa ocasião? 

 

OB. - Eu confesso que não me lembro dos bancos privados terem se manifestado contra, não. 

 

ER. - Nem a elite agrária? O senhor não se recorda disso, não? 

 

OB. - Não me recordo. 

 

CG. - Eu queria voltar um pouco para trás ainda. Em 37 é criado, não sei se por sugestão do 

próprio Ministério da Fazenda, o Conselho Técnico de Economia e Finanças, que já vem numa 



tentativa no sentido de levantar informações sobre o sistema monetário, sobre a organização 

bancária. 

 

OB. - É. Existia. 

 

CG. - Ele teria sido uma ideia de conselho que o conselho da Sumoc queria… 

 

OB. - Não. Era diferente. O Conselho Técnico era dirigido pelo Valentim Bouças e tratava de 

assuntos gerais. Tratava da situação dos estados, dos municípios e da União. Havia mais 

preocupação das relações entre essas três esferas. Tratava também da parte da política 

econômica. 

 

CG. - Mas já expressa uma certa preocupação com a gestão monetária da economia. 

 

OB. -  É. Mas não muito. Não muito. 

 

CG. - Não muito. Dr. Bulhões, em 37 há o Estado Novo, o ministro Sousa Costa permanece no 

cargo, mas vários membros do ministério são excluídos. Onde é que o senhor estava em 37? 

Qual é a lembrança que o senhor guarda na sua atuação dentro… 

 

OB. - Estava na Seção de Estudos Econômicos. 

 

CG. - E nada muda dentro do ministério? 

 

OB. - Nada muda. Não. 

 

ER. - O senhor pautou a sua vida pública como um homem ligado sempre às preocupações da 

vida econômica e financeira do país. Mas como é que o senhor viu o golpe de 37? Politicamente 

falando? 

 

OB. - Eu devo confessar que nunca me preocupei com isso. 

 



ER. - Isso não era uma área que lhe… 

 

OB. - De minhas preocupações. [risos] 

 

CG. - E o Dr. Getúlio? Qual era a sua relação com ele? Era de proximidade? 

 

OB. - Não. Não. Muito distanciado dele. Só trabalhava através do Souza Costa. 

 

[FINAL DA FITA 2-B] 

 
OB. - Eu só trabalhava através do Sousa Costa, ou então do presidente do Banco do Brasil, que 

eram as pessoas com quem eu lidava. 

 

CG. - Mas era uma relação de admiração ou de distância mesmo? 

 

OB. - Não, eu só lidei diretamente com o presidente Getúlio Vargas quando fui presidente do 

Conselho de Economia. Foi a única vez. Eu me lembro que fui lá falar com ele quando houve 

um projeto de aumento do salário mínimo de 100%. 

 

ER. - Foi o projeto feito pelo João Goulart quando era ministro do Trabalho. 

 

OB. - É. João Goulart, ministro do Trabalho. Então, como presidente do Conselho de 

Economia, eu fui lá para dizer a ele que o Conselho de Economia não via com bons olhos esse 

aumento abrupto de 100% porque isso redundaria numa transferência para os preços, e os 

assalariados acabariam com o custo de vida muito maior. E em pouco tempo esse grande 

aumento ficaria, senão completamente anulado, pelo menos muito reduzido. Mas ele me disse 

que era uma resolução que já tinha sido tomada e que não poderia voltar atrás. E assim nos 

despedimos. Ele com a resolução dele e eu com a minha reclamação. (risos) 

 

ER. - Como é que o senhor via Getúlio, o homem político? 

 

OB. - Eu vi o Getúlio, conforme disse, muito poucas vezes. Vi essa vez e via em retrato. Eu 



não lidei de perto com ele. 

 

CG. - Mas e a sua opinião sobre ele? O senhor mantinha distância, até politicamente? Porque 

Getúlio é uma figura que despertou ódios e paixões. 

 

OB.- Eu não tinha muita, digamos assim, ligação, direta ou indireta, porque ele era muito 

político. E ele tinha horror a economia. (risos) Quando falava com ele… 

 

ER. -  Apesar de ter sido ministro, não é? 

 

OB. - É. Mas ele como ministro não… Ele tinha horror a economia! Eu me lembro do professor 

Eugenio Gudin, que tinha a preocupação de levar para ele informações o mais breve possível. 

E com isso trouxe para o Gudin um grande poder de síntese. Foi graças a lidar com Getúlio 

Vargas. (risos). 

 

ER. - Para não incomodar muito. 

 

OB. - Para não incomodar. Ele tinha que levar tudo resumido em meia página. Mais de meia 

página, o Getúlio não lia nem ouvia. (risos) Foi essa alergia do Getúlio à economia que fez o 

Eugênio Gudin um dos escritores mais sintéticos do país. Os artigos dele eram um primor de 

síntese, graças à alergia do Getúlio. 

 

ER. -  O senhor nos disse na semana passada que Eugênio Gudin Não era anti-industrializante. 

 

OB. - Não. Não era. 

 

ER. - O senhor podia nos explicar isso mais detalhadamente? 

 

OB. - É que nas discussões com Roberto Simonsen dava a impressão de que ele era contra a 

indústria. Ele não era contra a indústria, ele era contra o excesso de proteção à indústria. E 

ressaltava muito que um país como o Brasil precisa também de uma agricultura próspera. Não 

é só indústria. Precisa de indústria e agricultura muito prósperas. A combinação das duas coisas 



é que determina uma economia sólida. Mas ele não foi entendido, o consideravam anti-

industrial. Ele passou a ser conhecido como inimigo da indústria. Isso é uma inverdade muito 

grande.   

 

ER. - Dr. Bulhões, eu queria lhe perguntar sobre um aspecto da Sumoc, o projeto que foi 

aprovado, ele foi muito modificado em relação à sua ideia original, ou correspondeu mais ou 

menos? 

 

OB. - Não. Não. Ele correspondeu integralmente à ideia original. 

 

ER. - Ele foi debatido e houve políticos ou técnicos que sugeriram modificações dentro do 

projeto inicial? 

 

OB. - Foi debatido com esses funcionários do Banco do Brasil, com José Vieira Machado, com 

outros funcionários do Banco do Brasil, acredito que tenha sido debatido com certos banqueiros 

ao lado do Sousa Costa…Isso não sei dizer bem. É bem provável que o Sousa Costa tenha 

ouvido os banqueiros para poder julgar e aceitar a ideia. Agora, eu é que não discuti 

pessoalmente. 

 

CG. - Novamente eu queria voltar um pouco atrás. A 39. Em 39 o Conselho Federal está 

discutindo a criação da CSN, e o ministro Sousa Costa é contrário a criação da CSN. É voto 

vencido dentro do Conselho Federal, e se cria a CSN. Essa posição do ministro Sousa Costa é 

filiada à mesma postura do senhor, quer dizer, a uma defesa da não intervenção direta do Estado 

na economia? Da não ação empresarial do Estado? 

 

OB. - É. 

 

CG. - É. E nisso o senhor teve peso sobre a posição do Sousa Costa? 

 

OB. - Ah, isso eu não sei dizer. Ele tinha já ideias próprias, não é? Ele tinha ideias próprias. 

 

CG. - Mas o senhor também está contra a CSN nesse momento? Quer dizer, em 39, o senhor 



também se posiciona… 

 

OB. - Essa CN… 

 

CG. - É a Siderúrgica Nacional. 

 

OB. - Não. Não. Não sou contra. Não era contra não! Não! Não era contra não. 

 

CG. - Nesse momento o senhor achava que era importante construir a siderúrgica nacional? 

Nem que fosse via Estado? 

 

OB. - Eu não… O argumento é que havia necessidade da construção. Eu não sei se o Sousa 

Costa era contra. Ele foi contra? 

 

CG. - Foi contra. No Conselho Federal ele foi contra. E foi voto vencido. 

 

OB. - Bom, ele foi contra no sentido de que não havia recursos no governo federal para levar 

a efeito isso. Mas não contra propriamente a criação da companhia. 

 

CG. - Termina-se obtendo um empréstimo do EXIM Bank para isso, não é? 

 

OB. - Sim, mas esse empréstimo devia ser parcial, não é? Devia haver capital próprio da União, 

e não havia recursos para isso. 

 

CG. - Dr. Bulhões, em 42, essa situação da falta de recursos meio que se inverte, não é? Com 

a guerra, a evolução da guerra, o país acumula divisas em proporção significativa. Por um lado, 

o ministro resolve amortizar parte da dívida externa, não é? E, por outro lado, havia o problema 

de administração dessas divisas de modo que não exercessem uma pressão inflacionária 

excessiva. Essa era uma preocupação com que o senhor também estava lidando diretamente? 

 

OB. - Eu já não expliquei Imposto sobre Lucro Extraordinário? 

 



CG. - É verdade. Esse Imposto sobre Lucros Extraordinários não traria pressão inflacionária 

por criar uma demanda por equipamentos que… 

 

OB. - O Imposto sobre Lucros Extraordinários, que era completado com o depósito em dobro 

do imposto -  e geralmente preferiam fazer esse depósito – consistia exatamente em manter as 

reservas lá fora para não serem utilizadas em aquisições supérfluas. 

 

CG. - Era possível a utilização apenas para a compra de equipamentos? 

 

OB. - É. Para a compra de equipamentos, para aqueles que tivessem feito o depósito, não é. 

 

CG. - O depósito. E Dr. Bulhões, havia carência de equipamentos durante a guerra? 

 

OB. - Houve. Havia. Mas era preferível adquirir equipamentos usados a gastar à toa, em coisas 

supérfluas, as reservas. Além disso, as reservas ficaram mantidas no exterior, durante a guerra, 

e com isso se evitou a inflação, não é? 

 

CG. - Tinha também um sentido anti-inflacionário. Dr. Bulhões, o senhor, na Coordenação da 

Mobilização Econômica, que é o instrumento que se cria para coordenar os esforços 

econômicos sob a guerra, também é autor de um outro projeto, que é o plano de captação de 

recursos, não é isso? Através da emissão de Obrigações de Guerra que seriam o repasse 

compulsório, com juros de 6% ano de todas as declarações de Imposto de Renda. E um 

recolhimento de 3% sobre os salários pagos ao funcionalismo público, não é? A Coordenação 

da Mobilização Econômica monta esse sistema, e é o senhor quem faz o projeto. 

 

OB. - Mas disso é que eu não estou bem lembrado. Não estou bem lembrado dessas operações. 

 

CG. - Qual seria o sentido de estabelecer Obrigações de Guerra e não elevação de imposto, por 

exemplo? 

 

OB. - Eu não sei dizer. 

 



CG. - Dessa o senhor não se lembra. Dr. Bulhões, e essa situação cambial durante a guerra, de 

acumulação de divisas, e a decisão do Sousa Costa do pagamento de parte da dívida, o senhor 

concorda com ela? O senhor acha que nesse momento o pagamento de parte da dívida externa 

era a solução melhor para o equilíbrio interno? Ou teria sido uma utilização mais intensiva de 

compra de equipamentos e uma tentativa de potenciação do crescimento industrial? 

 

OB. - Eu não me lembro bem dessa parte dele pagar a dívida. Mas se ele decidiu fazer isso, era 

no sentido do Brasil poder obter mais crédito no exterior. Melhorar a sua posição creditícia. 

Porque conforme disse, o plano Oswaldo Aranha foi um plano de entendimento bilateral, mas 

que de qualquer maneira repercutiu de maneira desagradável. Provavelmente esse pagamento 

antecipado de dívida visava melhorar o ambiente creditício e melhorar a perspectiva de um 

fluxo de capital exterior no país, terminada a guerra. Suponho que seja esse o motivo a que se 

refere. Mas eu não me lembro dele ter tomado a deliberação de antecipar pagamento da dívida. 

Se ele o fez, deve ter sido feito com esse propósito. 

 

ER. - Dr. Bulhões, vamos terminar hoje por aqui e marcar para a próxima semana a continuação 

da nossa conversa? 

 

OB. - É bom. Está certo. Muito bem. 

 

CG. - Muito obrigada. 

 

[INTERRUPÇÃO DE FITA] 

 

3ª Entrevista: 04/05/1989 

 

CG. - Dr. Bulhões, hoje nós queríamos conversar um pouquinho sobre Bretton Woods. Sua 

participação nessa conferência que foi crucial para o reordenamento da economia internacional 

no pós-guerra. Bretton Woods é convocado e ainda a guerra estava sendo… 

 

OB. - Não tinha terminado a guerra. 

 



CG. - Não tinha terminado. Mas já estava clara a vitória dos aliados, não é? 

 

OB. - É. 

 

CG. - A delegação brasileira é composta pelo ministro, pelo senhor, o Dr. Gudin e quem mais? 

O senhor lembra? 

 

OB. - Ah, um presidente do Banco da Província chamado Bastian. Victor Bastian. 

 

CG. - E quem é que convoca essa delegação? Por que é que o Brasil participa de Bretton 

Woods? 

 

OB. - Bom, quando eu fui estudar na American University, ocorreu que tive como professor o 

senhor Harry White. O Harry White, que depois preparou o plano, então, tendo sido eu aluno 

dele, ele veio ao Brasil e pediu que o Brasil participasse da elaboração do Fundo Monetário 

Internacional. Enfim, a elaboração de um plano no sentido de se criar um sistema que não fosse 

o ocorrido no decênio de 1930, em que havia uma verdadeira guerra de taxas de câmbio entre 

os países. Isso devia ser disciplinado, e seria conveniente criar-se uma instituição internacional 

nesse sentido. Por este motivo, então, eu comecei a participar da elaboração do Plano, tendo o 

ministro Sousa Costa concordado com a sugestão do Harry White e me mandado para os 

Estados Unidos. 

 

CG. - Ah, então a delegação já vai com um projeto? 

 

OB. - Não. 

 

CG. - O senhor colabora com o próprio Plano White? 

 

OB. - Eu colaboro com o próprio Plano White. E nessa colaboração do Plano White, havia que 

fazer uma escolha entre o Plano White e a Clearing Union imaginada por Keynes. Então, 

estudando esses dois planos, me pareceu que o plano do Keynes, que era como denominava 

Clearing Union, uma câmara de compensação entre os países…Mas não havia muito o que 



compensar, porque naquela época os países europeus estavam completamente fora de 

capacidade de produção. E os países da América Latina, inclusive o Brasil, ainda não tinham 

atingido um grau de desenvolvimento suficiente para fazer a participação de uma câmara de 

compensação internacional. Por este motivo me parecia mais exequível o plano do Harry 

White. 

 

CG. - Era exequível naquele momento. O senhor hoje defenderia o Plano White ou o Plano 

Keynes? 

 

OB. - Não, hoje seria melhor para o mundo a adoção do plano da Clearing Union. 

 

CG. - Esses direitos especiais de saque que o FMI estabeleceu desde os anos 60, têm alguma 

semelhança com o bancor, com a moeda que o Keynes queria criar? 

 

OB. - Não. Não. Bom, agora eu não posso responder com muita segurança. Mas, de qualquer 

maneira, o direito de saque corresponde mais ou menos, mais aproximadamente à ideia da 

Clearing Union. 

 

CG. - Dr. Bulhões, Bretton Woods, a conferência, é dividida em duas sessões, não é? Essa 

sessão de criação do FMI, e a sessão de criação do Banco Mundial, não é? 

 

OB. - É. 

CG. - Nessa sessão de criação do Banco Mundial o senhor também participa? 

 

OB. - Participei. E até há uma cena de certo interesse. Quando se discutia a criação do Banco 

Mundial, por acaso eu fiquei sentado ao lado do próprio Keynes. Pessoa muito dada, muito, 

digamos assim, cordial. E lembrei-me de apresentar um dispositivo segundo o qual, quando o 

desequilíbrio do balanço de pagamento de um país não fosse conjuntural, quer dizer, não fosse 

uma coisa esporádica, mas devesse ser modificado o sistema de uma maneira mais profunda, 

por um motivo…Digamos, por exemplo, no caso só Brasil, o desequilíbrio do balanço de 

pagamento decorrido face o preço do café ter caído. Mas então o Brasil devia ter mais produtos 

de exportação, fazer investimentos nesse sentido. Aí o Banco Mundial entraria com os seus 



recursos, completando os auxílios esporádicos que o Fundo pudesse dar. E o Keynes achou que 

a ideia era boa, mas eu disse a ele que o meu inglês não dava para redigir um dispositivo que 

fosse inserido num convênio internacional. Então, eu pedi para ele redigir essa ideia de que 

quando o desequilíbrio não fosse exclusivamente conjuntural, mas exigisse uma remodelação 

da economia de um país, aí o Banco entraria. E ele se prontificou a redigir esse dispositivo. E 

redigiu. E eu levei, então, para White, dizendo que eu gostaria de apresentar aquela medida. 

Mas ele ponderou que os países estavam muito desorganizados, que havia inflação em 

diferentes lugares e que teria que haver maior disciplina para que isso pudesse funcionar 

automaticamente. Porque a ideia era fazer uma coisa… O automaticamente é que seria 

prejudicial. A ideia em si era boa, mas não sob condição automática. Depois dele ler esse 

documento, ele disse: “Mas eu sinto que aqui tem o dedo do Keynes.”. Eu disse: “O dedo não. 

Tem a mão inteira.”. (risos) 

 

CG. - Ele impôs o estilo dele na redação… 

 

OB. - Ele botou todo o estilo dele na redação. Mas a medida não vingou por isso, porque era 

perigoso ser automático. 

 

CG. - Naquela situação de desorganização internacional. 

 

OB. - Naquela situação. Eu mesmo levei essa resposta ao Keynes, e ele concordou. De sorte 

que a medida ficou arquivada. É uma medida histórica só para mim. (riso) 

 

CG. - Dr. Bulhões, a polêmica maior foi na sessão do FMI, não é? A criação do Banco Mundial 

era mais tranquila, era menos disputada? 

 

OB. - Bom, a criação do Fundo sempre foi mais difícil porque era uma instituição internacional 

que iria examinar as condições econômicas de cada país. E essa interferência sempre trouxe 

um certo mal-estar, em todos os países. Mas isso é inevitável. Mas hoje já se está 

compreendendo muito melhor, quer da parte do Fundo, quer da parte dos países. Hoje se 

compreende que se trata mais de uma colaboração do que propriamente de uma fiscalização. 

 



ER. - Dr. Bulhões, o senhor acha que há compatibilidade entre o equilíbrio financeiro 

internacional proposto pelo FMI e o equilíbrio econômico de países como o Brasil, que têm 

que pagar taxas de juros internacionais altíssimas, o que esvazia toda possibilidade de um 

avanço na produção industrial para o consumo interno? 

 

OB. - Bom, mas isso nada tem a ver com o Fundo porque as taxas de juros não são fixadas pelo 

Fundo. O Fundo não tem, na realidade, interferência nisso. As taxas de juros são uma questão 

das condições econômicas do mercado mundial, e na verdade não há interferência do Fundo 

nisso. 

 

CG. - Dr. Bulhões, há uma discussão em Bretton Woods, ainda, a respeito do padrão ouro, da 

paridade, ou já estava assentado que seria o dólar? Quer dizer, a disputa entre o bancor e o dólar 

como padrão ouro ainda é cogitada? 

 

OB. - Não. Quer o Plano White quer o Plano Clearing Union criavam uma moeda internacional. 

A do White era a Unitas. E a do Clearing Union era o Bancor. Mas essas ideias de moeda 

internacional não foram aceitas, todos preferiram que o dólar fosse aceito como uma moeda 

internacional. Na época, a decisão foi válida, mas mais tarde veio se verificar que se tivesse 

havido a instituição de uma moeda internacional, as coisas poderiam ter funcionado muito 

melhor do que funcionava. 

 

CG. - Por que na época a ideia era válida? 

 

OB. - Porque era uma inovação muito grande, e estavam todos já habituados a lidar com o 

dólar, preferiram lidar com o dólar. A verdade é que o direito de saque é de fato uma moeda 

internacional. SDA é uma moeda internacional, portanto, representa uma evolução, quer no 

sentido do Plano White , quer no sentido da Clearing Union. 

 

CG. - A paridade internacional sendo dada pelo dólar, isso sedimenta a hegemonia americana 

internacionalmente, não é? 

 

OB. - Pois é. E depois, uma coisa internacional não pode depender exclusivamente da conduta 



de um país. De modo que internacionalmente tinha que haver a moeda internacional. Mas 

não… 

 

CG. - Naquele momento era impossível. 

 

OB. - Naquele momento era impossível, mas agora está se tornando possível. A Europa está 

tratando de criar uma moeda internacional europeia. 

 

[FINAL DA FITA 3-A] 

 

OB. - ...e é bom que evolua nesse sentido, no sentido do direito de saque. 

 

CG. - Dr. Bulhões, qual era a posição defendida pelos países não industrializados em Bretton 

Woods? Eles formavam um bloco, defendiam uma posição? O Terceiro Mundo defendia uma 

posição unitária ou não havia essa caracterização? 

 

OB. - Olha, na reunião do Fundo Monetário eram poucos os países que estavam presentes. 

Eram o Brasil, o México… Praticamente Brasil e México, só. Não havia países africanos,nada 

disso. 

 

CG. - Nem asiáticos? 

 

OB. - Nem da Ásia. Não havia. De modo que foi uma reunião até de um grupo relativamente 

diminuto. E naturalmente os países feito México se interessavam mais pelo Banco do que 

realmente pelo Fundo. 

 

OG. - Por que isso? 

 

OB. - Porque esperavam receber recursos para o desenvolvimento. 

 

CG. - Depois de Bretton Woods. O senhor vai para da Universidade de Harvard fazer palestras 

sobre os resultados da conferência. O senhor e o dr. Gudin. 



 

OB. - Ah, não fui eu. O dr. Gudin é que foi. Eu fui acompanhando, só. 

 

CG. - E a curiosidade, mesmo dentro dos Estados Unidos, sobre os resultados da conferência 

era muito grande? 

 

OB. - Ah, era! Havia uma certa, digamos assim, dúvida no êxito. Mas o êxito foi muito grande 

durante um longo período, porque com as moedas estáveis, o comércio internacional se 

desenvolveu extraordinariamente nos decênios de 1940 e 1950. Até 1960 também. 

 

CG. - A partir de 70, os Estados Unidos começam a exportar sua inflação, não é? 

 

OB. - Mas depois começa a haver a inflação. Não foi só nos Estados Unidos. Em muitos países. 

Na Inglaterra havia muita inflação, na França havia muita inflação. Essa história da exportação 

da inflação nos Estados Unidos tem algum fundamento, mas ela foi muito exagerada pelo De 

Gaulle. O De Gaulle exagerou muito, porque ele achava que a suposta exportação inflacionária 

americana dificultava a economia da França. 

 

CG. - A delegação francesa em Bretton Woods briga muito? 

 

OB. - Não. Ela se portou muito bem. 

 

CG. - Havia alguma delegação que fosse mais belicosa, que discordasse dos resultados da 

conferência? 

 

OB. - Não. Não havia muita discordância, porque todos compreendiam que não era possível 

continuar os erros que vinham sendo cometidos durante o decênio de 1930. Isso era unânime, 

o reconhecimento. 

 

CG. - Dr. Bulhões, voltando para o Brasil. O governo gosta do resultado da conferência? O 

governo Getúlio fica satisfeito com essa nova situação? 

 



OB. - Fica. Fica satisfeito. Apenas o Brasil cometeu um erro muito bem apontado pelo dr. 

Gudin. Foi adotada a taxa de câmbio estabilizada, que naquela época, acredito, era de 19 

cruzeiros por dólar ou coisa assim, mas ele achava que não se devia manter essa paridade, que 

nós tínhamos que mudar. Tínhamos que fazer uma depreciação, porque a nossa moeda estava 

muito valorizada no exterior em relação ao seu valor interno, isso dificultava as exportações e 

estimulava as importações. Dificultava até a entrada de capitais estrangeiros. Ele lutou muito 

para que se mudasse a paridade, mudasse o sistema. Mas houve muita dificuldade no Brasil 

para mudar essa paridade. Inventaram-se uma porção de sistemas, sistema de leilão de câmbio, 

uma multiplicidade de ideias para manter essa estabilidade. Por que manter a estabilidade? 

Porque achava-se que mudada a taxa de câmbio, iria-se importar o papel de imprensa e iria-se 

importar o trigo por preços mais elevados, e com isso provocar inflação. Uma visão 

completamente errada, mas que prevaleceu por muitos anos. Até que quem mudou isso foi no 

governo Jânio Quadros, com o Clemente Mariani. Mas até então teimava-se muito em manter 

a paridade. 

 

CG. - É. A paridade fica absolutamente estável entre 39 e 52. Não muda nada. 

 

OB. - Pois é. Não muda nada. E isso foi um erro. 

 

CG. - Dr. Bulhões, mas há quem atribua a essa estabilidade a subida do preço do café, em 48, 

quando há uma elevação muito grande… 

 

OB. - Pode ser que tenha ajudado. Pode ser, mas mesmo assim deveríamos ter mudado. E quem 

bem demonstrou isso foi Eugênio Gudin. 

 

CG. - Dr. Bulhões, quando o senhor volta de Bretton Woods, o senhor se envolve no projeto de 

criação da Sumoc. Qual é a influência dessa conferência nesse seu projeto? O senhor traz um 

modelo para a criação da Sumoc? O senhor traz uma pressão para a criação da Sumoc? 

 

OB. - Não. Não. O que me moveu era uma ideia antiga, de que o Brasil precisava de ter uma 

moeda estável. Para ter uma moeda estável, precisava ter pelo menos um início de banco 

central. E esse início de banco central é que resultou na Superintendência da Moeda e do 



Crédito. 

 

ER. - Por que o senhor diz um início? Não haveria possibilidade de naquela conjuntura se 

estabelecer um banco central puro? 

 

OB. - Ah, um banco central? Não. Não havia. 

 

ER. - Quais eram as barreiras para o estabelecimento de um banco central puro? 

 

OB. - Eu acredito que a principal barreira era, não tendo havido anteriormente, a falta de 

pessoas adequadas a lidarem com um banco central. 

 

ER. - Era uma ideia muito nova para ser instalada de uma vez só? 

 

OB. - É. Eu achava que devia ser por etapas. E essa primeira etapa foi então a criação da 

Superintendência da Moeda e do Crédito. 

 

CG. - Dr. Bulhões, na década anterior havia crescido muito o sistema bancário nacional, não é. 

O número de agências e o número de bancos havia crescido muito, e a Sumoc vem disciplinar 

esse sistema bancário. Os bancos não reagem a isso? À criação da Sumoc, para fiscalizar e 

disciplinar a ação bancária? 

 

OB. - Não. A principal reação dos bancos foi no sentido de os bancos fazerem depósitos no 

Banco Central, isto é, na Sumoc. 

 

CG. - Os depósitos compulsórios? 

 

OB. - Os depósitos compulsórios. Eles se revoltavam contra isso. Não propriamente pela ideia 

ou a falta de reconhecimento da validade desse princípio, mas porque eles achavam, como eles 

tinham razão, que o governo usava esses recursos para cobrir o déficit orçamentário, quando 

os depósitos compulsórios têm um destino completamente diferente. 

 



ER. - Essas pressões ou esses obstáculos dos bancos a esses depósitos compulsórios, eles se 

faziam sentir? Eles faziam pressão? Eles tentavam fazer qualquer tipo de pressão, uma política 

para que não fosse instituída essa modalidade? 

 

OB. - Não. Não. A pressão não era muito grande, não. Era mais uma insistência dos bancos 

contra isso. E o principal opositor dos depósitos foi José Maria Whitaker. E tanto que quando 

ele veio a ser ministro da Fazenda, ele suprimiu esses depósitos compulsórios dos bancos da 

Sumoc. 

 

ER. - Essa pressão era feita pela imprensa, dentro do Congresso? 

 

OB. - Não. Era feita nas reuniões…Quando havia conferências… Às vezes um artigo ou outro 

no jornal. Mas não era uma pressão muito violenta, não. 

 

CG. - A Sumoc é criada como interlocutora oficial do FMI no Brasil, não é? 

 

OB. - Por quê? 

 

CG. - Não era a Sumoc quem dialogava com o FMI em nome do governo brasileiro? Ela é tida 

como a interlocutora preferencial do FMI. Aí tem influência sua? 

 

OB. - Não. Era natural que ao serem discutidos assuntos com o Fundo Monetário ou com um 

banco internacional, isso fosse feito pelas autoridades que faziam parte da Sumoc. Mas havia 

muito…Nesse ponto havia muita coesão com o Ministério da Fazenda, e muitas vezes os 

representantes do Ministério da Fazenda dialogavam mais com os representantes do Fundo 

Monetário do que propriamente as autoridades da Sumoc. 

 

CG. - Dr. Bulhões, uma política monetária deve cumprir duas funções básicas. Ou promover a 

estabilidade monetária, não é, ou mobilizar fatores de produção ociosos. A Sumoc é criada com 

a função de política monetária, mais de promover a estabilidade monetária do que mobilizar 

recursos, não é? 

 



OB. - Não. Ela destinava-se muito a mobilizar recursos, tanto assim que ela usou e abusou da 

faculdade de conceder subsídios. A concessão de subsídios era, evidentemente, para mobilizar 

e ativar atividades econômicas. Além disso, estabelecia o crédito selecionado, que era um 

crédito subsidiado também. De modo que não era só para disciplinar os meios de pagamento, 

não. Também para reativar a economia. 

 

ER. - Dr. Bulhões, a Sumoc é um projeto de centralização das funções de fiscalização bancária, 

do controle de emissão, do movimento cambial. Essas funções pertenciam anteriormente ao 

Banco do Brasil e à Carteira de Redescontos, não é? 

 

OB. - Sim, mas o Banco do Brasil não podia fiscalizar os outros bancos. Não tinha sentido isso. 

 

ER. - O que eu pergunto ao senhor é o seguinte: o conselho da Sumoc era composto também 

pelos diretores dessas carteiras do Banco do Brasil...Isso não impedia que essa centralização 

que a Sumoc desejava se efetivasse? 

 

OB. - Não. 

 

ER. - Na medida que o Banco do Brasil estava presente nesse conselho? 

 

OB. - O Banco do Brasil estava presente no conselho através do presidente do banco, do diretor 

da Carteira de Redesconto e pronto. Os outros diretores não participavam, não. 

 

CG. - E da Carteira de Câmbio também. Eram três, não é? 

 

OB. - Carteira de Câmbio. É. Tem razão. 

 

ER. - Bom, a Sumoc era subordinada ao Ministério da Fazenda, mas ela funcionava, de alguma 

maneira, acoplada ao Banco do Brasil. As funções… 

 

OB. - É. Ela funcionava no Banco do Brasil. 

 



ER. - No Banco do Brasil. Como se dava o relacionamento institucional da Sumoc que tinha 

sido feita para centralizar essa política monetária e era subordinada ao Ministério da Fazenda 

mas, ao mesmo tempo, funcionava no Banco do Brasil? Não havia uma certa ambiguidade em 

relação a essas duas instâncias? 

 

OB. - Pode ser que houvesse, mas eu não sei precisar bem essa possibilidade de divergência ou 

de conflitos ou de incompatibilidade. Não. Não me lembro. 

 

CG. - Mas, de qualquer forma, seu projeto para a Sumoc chega a ser implementado na sua 

totalidade, não é? A legislação é muito clara, inclusive, alguma legislação subsequente vem 

reforçar as atribuições de que a Sumoc é dotada, mas mesmo assim algumas delas jamais 

chegam a ser exercidas. Como, por exemplo, o recolhimento dos depósitos compulsórios. 

Sempre ficaram no Banco do Brasil. Tanto os voluntários quanto os compulsórios. 

 

OB. - É. A não ser no período do ministro Eugênio Gudin, em que os depósitos ficaram na 

própria Superintendência. 

 

CG. - Exatamente. 

 

ER. - Isso por força da pressão do Banco do Brasil? 

 

OB. - Não propriamente pressão do Banco do Brasil. Aí é questão de estar habituado a fazer 

isso, ficar fazendo assim. 

 

CG. - Mas, de qualquer forma, a estrutura material da Sumoc era precária, não é? 

 

OB. - Ah, bom. Isso sim. Era precária. 

 

CG. - Sem pessoal treinado, sem… 

 

OB. - Ela foi treinando pessoal. Serviu bastante para isso. 

 



CG. - E não tinha sequer um relatório de atividades próprias, não é isso? O seu relatório era 

parte do relatório do Banco do Brasil. Só bem mais tarde, na década de 50, é que ela vai poder 

fazer um relatório próprio. 

 

OB. - Mas pelo menos ela teve essa grande virtude: ela trouxe funcionários do Banco do Brasil 

para a Sumoc. E aí eles se especializaram em problemas de créditos e de controle e de… 

Especialização de crédito. Vários funcionários do Banco do Brasil passaram, então, a fazer 

parte integrante da Sumoc. Como se fosse um funcionário da Sumoc, embora pertencendo ao 

Banco do Brasil. 

 

CG. - Então, apesar de não implementado na sua totalidade, foi um avanço grande. 

 

OB. - E o funcionário que mais se destacou nessa atividade foi sem dúvida da Casimiro Ribeiro. 

Mas outros também. 

 

CG. -  Ele entra na Sumoc um pouco mais tarde, entra nos anos 50. 

 

OB. - Não. Ele entrou bem no princípio. O outro foi o… 

 

CG. - Dênio Nogueira? 

 

OB. - Não sei. Dênio Nogueira também, mas eu não sei se o Dênio Nogueira era do Banco do 

Brasil. Tenho minhas dúvidas agora, não me recordo. O Abreu Coutinho é outro. E o … Aldo 

Batista Franco. Um outro que também entrou para a Sumoc, trabalhou muito, foi… Celso. 

Celso Silva. 

 

CG. - Dr. Bulhões, o Banco do Brasil sempre se caracterizou por um esprit de corps interno 

muito forte. A Sumoc também? 

 

OB. - Também. 

 

CG. - E nessa sua postura, ela se contrapunha internamente ao Banco do Brasil ou não? Porque 



o tempo todo, até que o senhor vai fazer a reforma bancária, a 4595, as funções são muito… 

 

OB. - É possível que houvesse alguns atritos, mas não importantes. Mas, em todo caso, quem 

pode entrar em mais detalhe sobre isso, podem consultar o Casimiro Ribeiro. 

 

ER. - Dr. Bulhões, alguns projetos de banco central foram veiculados no Congresso, quer dizer, 

de… 

 

OB. - Ah, sim. 

 

CG. - É. Logo em seguida há o projeto Correia e Castro, não é? Em 46, houve o projeto Correia 

e Castro que criava um banco central e vários bancos especializados, não é? 

 

OB. - É. E vários bancos. É. 

 

ER. - Esses projetos eram muito diferentes uns dos outros? 

 

OB. - Ah, eu não sei dizer. Não me lembro muito, não. Eu sei que de vez em quando aparecia 

um projeto, mas como o projeto não andava, eu nem me dava ao trabalho de ler. (risos) 

 

CG. - A centralização da Sumoc das funções monetárias básicas era crucial para a execução de 

uma política monetária. O senhor concorda com isso. É o que representa a Sumoc, não é? Uma 

centralização de algumas funções que já existiam. 

 

OB. - É. 

 

CG. - Esse projeto Correia e Castro, o senhor se lembra? A criação do Banco Hipotecário, a 

criação do Banco Rural, do Banco Industrial, de um banco de importação e exportação, isso 

implicava uma certa pulverização dessas funções, não é? Isso tinha a ver com o clima liberal 

da época? Porque o encerramento do Estado Novo, nos anos 45,46, traz de volta, traz à tona o 

espírito liberal que tinha sido afastado durante o Estado Novo. E o senhor concordaria com 

esse projeto Correia e Castro? Essa criação de vários bancos com funções monetárias e de 



fomento? 

 

OB. - Eu não me lembro se estudei na época isso ou não. 

 

CG. - Criada a Sumoc, o senhor não acompanha outros projetos? 

 

OB. - É. Já tinha muito trabalho lá na Sumoc. (risos) 

 

CG. - Dr. Bulhões, o senhor foi delegado, em 47, do Brasil à Convenção de Estudos de 

Investimento, em Nova Iorque. O senhor se lembra dessa viagem? 

OB. - Eu não me lembro disso, não. 

 

CG. - Mas nesse momento, de qualquer forma, os investimentos americanos se dirigiam 

preferencialmente para a Europa, não é? 

 

OB. - Dirigiam-se para a Europa, mas começavam a se dirigir para aqui também. E foi por isso, 

para que houvesse maior tendência a esses … que se criou a tal Missão Abbink, com o intuito 

de chamar a atenção dos investidores americanos. 

 

CG. - Essa missão, de que o senhor faz parte, produz um relatório que está baseado em duas 

premissas básicas; primeiro, a atividade econômica baseada preferencialmente na iniciativa 

privada e, em decorrência, a intervenção do Estado apenas a partir de objetivos de coordenação 

desses investimentos. Esse relatório provoca uma celeuma muito grande no cenário nacional, 

nesse momento. Há uma discussão muito acessa com o pessoal da Federação das Indústrias de 

São Paulo, com dr. Roberto Simonsen. O senhor toma parte na discussão, ou o senhor só redige 

o relatório? 

 

OB. - Eu devo ter tomado parte, mas eu não me lembro. Eu redigi o relatório e isso saiu 

publicado num livro. Agora, os que combatiam…No fundo, eu nunca me impressionei pela 

oposição às minhas ideias. Eu dava as ideias e, depois, se pegasse, está muito bem, se não 

pegasse, também está muito bem. Eu nunca discuti muito. É um sistema esquisito, mas… 

(risos) É de defesa própria, sabe? (risos) Para poder viver sossegado. 



 

CG. - E para poder mexer com tantas coisas centrais como o senhor mexeu. (risos) Dr. Bulhões, 

o senhor quer encerrar agora a sessão? 

 

OB. - Que horas são? 

 

ER. - Meio-dia e trinta. 

 

OB. - É bom. 

 

[FINAL DA FITA 3-B] 
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CG. -Dr. Bulhões, hoje nós ficamos de voltar um pouco ao governo Dutra para ver algumas 

das medidas de política econômica que foram tomadas por esse governo e que são ainda hoje 

razão de ampla discussão. Por exemplo, a política cambial. A política cambial do governo Dutra 

foi uma política liberal, não é? Esperava que facilitando a saída, estimulando a saída de capital, 

nós atrairíamos também um aporte grande de capital externo, não é? A Sumoc é responsável 

por essa política, e o senhor ainda está bem próximo da Sumoc. Ela tinha sido recém-criada, 

sua filha. Como é que o senhor viu essa postura da Sumoc, essa política liberal de câmbio? Era 

o momento de se assumir uma postura liberal na política cambial brasileira? [Silêncio] 

 

OB. - O ministro da Fazenda do presidente Dutra foi, se não me engano, Guilherme da Silveira, 

não? 

 

CG. - É. Correia e Castro também. 

 

OB. - Guilherme da Silveira, pelo menos uma parte. A outra parte, se não me engano, foi o 

Gastão Vidigal, não? 

 

CG. - É. Durante algum tempo, sim. E quem estava à frente da Sumoc era o José Vieira 



Machado. 

 

OB. - José Vieira Machado. Pois é. De modo que eu não sei com precisão qual foi a atitude 

dele em relação a uma política mais liberal. De qualquer modo, a liberação do câmbio é sempre 

favorável à exportação e representa um freio às importações. É possível, portanto, que a Sumoc, 

seguindo esse roteiro, tenha acompanhado a política do governo, como não podia deixar de 

acompanhar. Mas quando eu digo acompanhar é com convicção. Mas eu depois não sei bem, 

eu tenho a impressão de que o Walter Moreira Salles também foi diretor da Sumoc. Não sei 

dizer em que período. 

 

CG. - Ele foi de 51 a 52. 

 

OB. - Pois bem. Ele acompanhou… Ele, pessoalmente, era favorável à liberdade cambial. O 

Vieira Machado também. 

 

ER. - Dr. Bulhões, a liberdade cambial não é sempre favorável aos países mais fortes que detêm 

a vanguarda da tecnologia e que podem impor seus produtos a preços mais competitivos nesse 

mercado internacional? 

 

OB. - Mas não é por meio do câmbio que se pode fazer a defesa dos produtos nacionais. Os 

produtos nacionais são defendidos por meio da tarifa, por meio do Imposto de Importação, e 

não por meio da taxa de câmbio. Porque a taxa de câmbio, se for fixada em favor das empresas  

nacionais, ela acaba sendo prejudicial para as transferências de recursos. Ela acaba sendo 

prejudicial para a própria exportação. De modo que é preferível usar outras armas, e não a arma 

cambial como defesa econômica. 

 

CG. - Dr. Bulhões, durante o governo Dutra há uma queima de divisas muito grande. No início 

do governo nós tínhamos uma situação em reservas confortável, mas no fim, não é…. E essa 

política cambial é responsabilizada. Porque na verdade as exportações, principalmente as 

exportações de café, foram estimuladas por essa política, mas também a foram as importações... 

E na verdade não se fez uma… 

 



OB. - É. Naquela época o café influía muito, de modo que havia preocupação com o café e não 

tanto com o resto dos produtos. De modo que é uma fase difícil de ser analisada. Eu, por 

exemplo, agora, não estou em condições de analisar isso. 

 

CG. - A Missão Abbink em que o senhor estava trabalhando, não se ocupou com a política 

cambial, não é? 

 

OB. - Não. 

 

CG. - Dr. Bulhões, nessa época estava sendo criada também a Fundação Getúlio Vargas. O 

senhor vem para a Fundação logo nos seus primeiros momentos? 

 

OB. - Fui convidado pelo Simões Lopes para participar da Fundação. Para a criação de um 

instituto de economia. 

 

CG. - O IBRE. 

 

OB. - E foi isso que eu vim, junto com outros, dentre eles o Chacel, o Kafka… 

 

CG. - E a montagem, aqui na Fundação, dos índices de avaliação de desempenho da economia 

nacional? Uma coisa inteiramente nova, não é? Não se tinha conhecimento dessas… 

 

OB. - É. Mas nós tínhamos um senhor, vindo da Europa, que nos ajudou bastante, cujo nome 

agora não me lembro. Mais adiante direi. 

 

CG. - E as dificuldades para a montagem desses índices eram enormes? 

 

OB. - Não, não havia grande dificuldade. Nós tratamos de fazer levantamento do balanço de 

pagamento e de iniciar índices de preços. E foi a avaliação do preparo para índice de preços 

que mais trabalho nos deu. 

 

ER. - Esse grupo que fundou aqui na Fundação, com o senhor, o Instituto, quer dizer, existiam 



afinidades de pensamento e uma convivência anterior, não é? 

 

OB. - Anterior. É. Tinha Genival Santos, o Kafka, o Chacel, e havia outros cujos nomes não 

me ocorrem agora. Era um grupo de uns outro ou dez. 

 

CG. - O IBRE nasceu primeiro como produtor desses índices e depois passou à escola, não é? 

 

OB. - É. Depois é que virou instituto. Primeiro era um serviço, era um departamento. Como 

não podia deixar de ser. E dr. Gudin era a alma disso tudo, porque ele dava as ideias, 

acompanhava os trabalhos, e sem ele não teria acontecido nada disso. 

 

CG. - O PIB começa a ser calculado aqui, não é? 

 

OB. - Mas um pouco mais tarde, porque é mais complicado. 

 

CG. - Nesse momento o senhor também já estava na FEA? 

 

OB. - Nesse momento? Não sei. 

 

CG. - O senhor dava aula na FEA, já? 

 

OB. - Eu não sei se eu estava dando aula na faculdade antes ou durante esse período. 

 

CG. - E o debate econômico na virada dos anos 40 para os anos 50 se intensifica muito, não é? 

Começam as primeiras formulações cepalinas, os primeiros escritos do Prebisch. Isso repercute 

aqui, dr. Bulhões? Dentro da Fundação, por exemplo, essas novas posturas repercutiam? 

 

OB. - Bom, repercutiam como debate, não é? Mas não entre os componentes. Entre os 

componentes não havia ninguém fora das ideias do professor Gudin. Aqui dentro havia uma 

grande disciplina de pensamento, decorrente mais da admiração ao professor Gudin do que 

qualquer influência. 

 



ER. - Dr. Bulhões, o senhor tinha nos dito que o senhor era uma espécie de figura solitária na 

economia, porque estudava economia num período da história brasileira onde isso não era um 

fato comum. O debate sobre economia começou a se expandir um pouco mais nessa época, em 

que nasce o pensamento cepalino, e o senhor entra nesse debate. Qual era o seu diagnóstico 

nos anos 50 para a economia brasileira? O que estava sendo necessitado, do ponto de vista da 

implementação? E quais eram as diferenças para o pessoal da CEPAL? Eles estavam pensando 

na necessidade da industrialização dos países periféricos – falavam em capitalismo central – e 

achando que a questão do subdesenvolvimento estava ligada à não -industrialização. O senhor 

concordava com esse diagnóstico à época, de que era preciso industrializar? 

 

OB. - Bom, que era necessário industrializar ninguém duvidava. Não havia oposição. A 

oposição começava no grau de auxílio à industrialização. Se fosse, como aconteceu, um grande 

entusiasmo pela industrialização, mas esquecimento da agricultura, nesse ponto nós dizíamos 

que a economia devia ser balanceada. Industrializar sim, mas sem prejudicar a agricultura. 

 

ER. - Foi nesse período que o professor Gudin foi, como o senhor diz, erroneamente taxado de 

não industrializante? 

 

OB. - Pois é. É isso mesmo. Foi nesse período, porque ele chamava a atenção para a parte 

agrícola. Então, ele lutava muito por uma taxa de câmbio realista, que era para favorecer as 

exportações, porque havia um sistema de controle das importações por meio de licença. Esse 

licenciamento é que representava um exagero muito grande de proteção à indústria. Não se 

cogitava da taxa de câmbio, porque a taxa de câmbio estava muito mais ligada ao café do que 

aos demais produtos, e com isso o Brasil regrediu bastante nas exportações. Houve um 

retrocesso grande nesse período. Um grande retrocesso nas exportações de produtos, e, 

indiretamente, um retrocesso na produção agrícola. 

 

ER. - A questão agrícola estava meio reduzida à questão do café, nessa época. 

 

OB. - É. Só se pensava em café. 

 

ER. -  Nesse debate onde o professor Gudin chamava a atenção para a necessidade de um 



equilíbrio, de se olhar também a questão agrária, havia projetos mais desenvolvidos sobre isso? 

Por exemplo, a questão da reforma agrária era olhada, ou a questão da mecanização do campo, 

do financiamento da produção agrária? Existiam ideias mais concretas, ou era simplesmente a 

questão do Estado estar protegendo demasiadamente a indústria e não olhando a agricultura? 

 

OB. - Não, havia. Havia um sistema de subsídio de crédito para agricultura. Subsídio que 

depois se transformou num desastre. Mas houve isso. Facilitava-se crédito para a agricultura. 

E não se taxava, quer dizer, o Imposto de Renda praticamente não ia para o setor agrícola, e 

com isso deu-se algum ânimo à agricultura. 

 Hoje eu vou ter que encurtar porque eu estou com um resto de gripe que não me deixa 

falar. Eu já falo pouco, com mais uma gripe, não é possível. (risos). 

 

ER. - Mas o senhor estava muito animado no programa Onze e meia de Jô Soares, ontem, do… 

 

OB. - Mas ainda não tinha gripe. (risos) Foi lá que apanhei. Coisa horrível. 

 

ER. - Dr. Bulhões, o subsídio é sempre um desastre? Ou só nesse caso específico? 

OB. - Não, o subsídio é um auxílio muito eficaz em curto período. 

 

CG. - Mas a agricultura não deve ser sempre subsidiada? 

 

OB. - Não. Não. Porque quem recebe subsídio conta com aquele auxílio, e quem conta com 

auxílio começa a produzir mal, com ineficiência. Não cuida da produtividade, porque já sabe 

que vai receber uma soma. Então, ela tem q ser em prazo muito curto. Em prazo muito curto 

ela é de grande eficácia. 

 

ER. - Dr. Bulhões, essa questão do subsídio, que pode vir de diversas formas, da reserva de 

mercado, do monopólio que aumenta os preços e baixa a qualidade dos produtos, e do mercado 

livre, isso é uma administração, e a dosagem desses elementos é extremamente complicada. O 

senhor acha que isso depende da conjuntura, ou a ideia geral do mercado livre funcionaria 

mesmo para países de industrialização fraca e tardia, como o Brasil? 

 



OB. - Não, mesmo nos países desenvolvidos existe um sistema de subsídios. Por exemplo: Há 

uma frase célebre que diz que os navios da indústria naval americana navegam em mares de 

subsídio. 

 

ER. - Como os brasileiros também? 

 

OB. - É. De modo que, por que é que navegam? Porque estão sempre sendo subsidiados e 

nunca endireitam. 

 

CG. - Dr. Bulhões, nesse momento, na entrada dos anos 50, a discussão não se limita mais à 

industrialização ou manutenção da vocação agrícola nacional, mas também ao caráter dessa 

industrialização em relação à presença do capital estrangeiro. É nesse momento que se formula, 

se sedimenta uma postura nacionalista, que é exatamente o inverso do que o senhor estava 

defendendo. Como é que se situava esse debate? O senhor é chamado a defender, e defende, 

essa postura mais cosmopolita de presença do capital estrangeiro aqui? Na Missão Abbink o 

senhor sofre muitas críticas, não é, no seu relatório. 

 

OB. - Bom… Pois é. Mas sempre defendendo a participação do capital estrangeiro, e sempre 

também existe o movimento nacionalista. Esse movimento nacionalista é defendido por um 

grupo relativamente pequeno. Ora, vamos raciocinar. A quem interessa uma drástica defesa 

empresarial para os nacionais contra o estrangeiro? Aos consumidores? Não. Os consumidores 

querem um produto bom e relativamente barato. Aos operários? Os operários, o que querem é 

emprego, bom emprego e boa remuneração, tanto faz ser uma empresa nacional como empresa 

estrangeira. Então, só interessa mesmo a alguns empresários. É, portanto, um favor a um grupo 

muito pequeno. E esse favor a um grupo muito pequeno não pode ser muito grande, porque 

senão aniquila o resto. Deve-se sim estimular a iniciativa de um particular brasileiro. Então, dá 

subsídio, dá isenção de impostos, uma porção de coisas assim. Mas por um período curto. 

 

ER. - Até que ele se estabeleça. 

 

OB. - Até que ele adquira força. Mas se ele souber que vai continuar recebendo o subsídio, ele 

não adquire força. Fica na moleza. Mas para que ele fique rijo, forte, é preciso ameaçar de que 



isso é temporário. 

 

ER. - Dr. Bulhões, a década de 50 é uma década onde essa discussão da internacionalização do 

mercado brasileiro e do nacionalismo está muito forte. É a década do “O petróleo é nosso”, a 

década do segundo governo Vargas. Nesse momento existia a Assessoria Econômica do 

governo Getúlio, que era formada basicamente por essa linha de nacionalistas, como Jesus 

Soares Pereira, Rômulo de Almeida, Inácio Rangel. 

 

OB. - É. 

 

ER. - E existia também o Conselho Nacional de Economia, que foi criado em 49. O senhor 

participava desse Conselho. 

 

OB. - Sim. 

 

ER. - Eu gostaria de fazer algumas perguntas em relação a essa conjuntura. Quem é que 

participava com o senhor desse Conselho? Quais era as áreas de competência, de atuação? E 

qual era o nível de relacionamento desse Conselho com a instância oficial, com a União? Como 

é que se relacionava o Conselho Nacional de Economia com a Assessoria do governo Vargas? 

 

OB. - O Conselho Nacional de Economia era bastante independente. Dele faziam parte uns 

cinco ou seis membros, um que se dedicava à indústria, outro que se dedicava aos estudos da 

agricultura, outros que consideravam o lado bancário, o lado da atividade bancária, enfim, 

havia uma seleção de tendências, ou melhor, de opiniões especializadas, que se reuniam, e daí 

saía um todo coerente para a política do país. 

 

ER. - O senhor era responsável por que área? 

 

OB. - Eu não tinha uma área especial. Eu fui nomeado para ser, fazer parte, “tout court”. Eu 

tinha muito trabalho lá para obter coesão das ideias, formular uma coisa objetiva. E acredito 

que tenham saído relatórios bons chamando a atenção do governo e do público para vários 

problemas. 



 

ER. - O senhor não tinha nenhum vínculo, nenhuma relação oficial com o governo, não? 

 

OB. - Não. 

 

ER. - O Conselho de Economia se relacionava de alguma maneira com a Assessoria? Eram 

interlocutores naturais sobre o diagnóstico a respeito da política econômica? 

 

OB.- Bom, é natural que eu tivesse alguns economistas que sondar, fazer sondagens, estudos, 

análises. Apresentavam esses estudos aos conselheiros e os conselheiros, então, redigiam o 

relatório. 

 

CG. - Dr. Bulhões, o problema energético nacional era o problema básico abordado no projeto 

da Assessoria, e era o problema que deflagrava a questão nacionalista… 

 

OB. - É. O Conselho deu um parecer sobre o tratamento nas empresas de energia elétrica. E foi 

um parecer considerado de grande auxílio para as empresas elétricas. 

 

CG. - É o senhor quem redige esse parecer? 

 

OB. - Eu e outros redigimos. Um parecer que seria muito satisfatório, se adotado. 

 

CG. - O que é que defendia esse parecer? 

 

OB. - Defendia a empresa privada, evitando a estatização, e dava elementos para que ela 

sobrevivesse, porque o regime tarifário congelado, adotado pelo governo, estrangulava as 

empresas. Era essa a tese. A tese da liberdade, ou melhor, de uma remuneração mais adequada 

pela tarifa e liberdade para atuar. 

 

ER. - Quer dizer que o senhor acha que a questão fundamental… Quer dizer, a crise da 

produção de energia elétrica que esteve presente no país nos anos 50 e 60 foi resolvida pela 

intervenção do Estado na produção. A criação da Eletrobrás, a nacionalização, a estatização… 



 

OB. - Não, foi resolvida… 

 

ER. - Quer dizer, a solução… 

 

OB. - Veio, a solução veio pela estatização porque o governo não seguiu a orientação mais 

simples de propiciar às próprias empresar particulares de progredirem, desde que mudada a 

tarifa do serviço público. 

 

ER. - O estrangulamento estava na tarifa. 
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CG. - O senhor acha então que resolvido o problema tarifário as empresas elétricas seriam 

capazes de fazer o investimento necessário para a industrialização nessa década? 

 

OB. - Ah, seriam. 

 

CG. - Elas estavam dispostas realmente a fazer esses investimentos, dr. Bulhões? Porque para 

suportar a industrialização era necessário um investimento considerável. 

 

OB. - É. Mas se elas tivessem receita na tarifa garantida, elas poderiam ter crédito, pedir 

empréstimos ou lançar ações e aumentar o capital. E com isso elas poderiam progredir. 

 

CG. - E em relação ao petróleo? O senhor defendia também a permanência das subsidiárias 

estrangeiras aqui, responsáveis pela pesquisa? O senhor se coloca em relação ao petróleo? 

 

OB. - O petróleo eu nunca discuti, porque senti que se tratava de um clima religioso e em 

religião eu não me meto. (risos) 

 

CG. - E o senhor como é que explica a posição da UDN, que é quem chega a defender um 

projeto mais estatizante do que… 



 

OB. - É porque ela achou que ganharia votos. Aí não foi por convicção, foi por conveniência 

eleitoral. 

 

CG. - Não foi para blefar com o Dr. Getúlio, não? 

 

OB. - Não. 

 

ER. - Dr. Bulhões, o senhor acha que a crise da produção de energia elétrica atual seria resolvida 

pela privatização da produção? Qual seria a divisão de funções entre o Estado e as empresas 

privadas, num setor como esse? 

 

OB. - Hoje são poucas as empresas particulares que existem, mas as poucas que existem 

trabalham bem. Então, eu acho que poderíamos resolver dando a ambas tarifas adequadas e 

permitindo que elas se desenvolvessem, quer do setor público, quer do setor particular. Mas 

hoje temos que reconhecer que é tão grande a parcela do setor público que não se pode falar 

em privatização. Ambas as organizações, do Estado e de particulares, devem funcionar em 

cooperação. 

 

CG. - E o senhor acha que a iniciativa privada nesse momento assumiria parcela desse setor 

elétrico? 

 

OB. - Já existe. Já existe uma empresa em Minas Gerais, está trabalhando muito bem. Ivan 

Botelho, o presidente. E garanto que se consultá-lo, ele terá planos ótimos de desenvolvimento. 

 

CG. - Vamos encerrar? 

 

[INTERRUPÇÃO DE FITA] 

 

5ª Entrevista: 24/05/1989 

 

CG. - Dr. Bulhões, a gente queria retomar um pouco a sua atuação à frente do Conselho 



Nacional de Economia, que é um órgão opinativo da maior importância na história econômica 

nacional e que produzia, além de pareceres específicos, algumas obras mais amplas, como uma 

exposição geral no final de cada ano e uma revista que tinha uma presença muito importante 

no debate econômico nacional, a revista do Conselho. Essas exposições gerais, como eram 

feitas? Quem as fazia, quem era responsável por elas? O senhor é presidente do Conselho, não 

é… 

 

OB. - De Economia. 

 

CG. - É. Em 53 o senhor assume a presidência, não é? 

 

OB. - Não sei se… Mas fui presidente por um certo período. Porque lá renovava a presidência 

anualmente. 

 

CG. - Ah, está bem. Durante o ano de 53 o senhor era presidente. E era o presidente… 

 

OB. - Isso eu não sei dizer. Era? 

 

CG. - Era. (riso) 

 

OB. - Está bom. E era Getúlio Vargas, não é? 

 

CG. - Durante o governo Getúlio Vargas. É. Era atribuição da presidência essa exposição geral? 

Ou ela expressava a posição de todo o Conselho? 

 

OB. - Não, ela expressava a posição do Conselho de Economia. Embora um redigisse ou dois 

redigissem, era aprovada pelo Conselho, portanto era uma exposição do Conselho. E 

anualmente costumava-se fazer uma exposição e isso era publicado numa revista. Não sei se 

revista própria do Conselho ou não. 

 

ER. - Era a revista do Conselho. Essa exposição, dr. Bulhões, era uma espécie de diagnóstico 

da política econômica naquele ano? 



 

OB. - É. Era uma espécie de resumo do que aconteceu e uma perspectivas. Geralmente se fazia 

essa análise. 

 

ER. - O Conselho sendo órgão opinativo e não deliberativo, quais eram os objetivos, o público 

desses pareceres? 

 

OB. - O objetivo desse parecer era informar a presidência da República e o Congresso. Era 

mandado, portanto, para os congressistas e para o presidente da República. 

 

CG. - O senhor diria, então, que o Conselho tinha uma postura a respeito das questões nacionais 

mais ampla? Qual era, por exemplo, a postura do Conselho sobre a industrialização nacional, 

naquele momento? Era próxima do projeto Getúlio? Ou era mais próxima de posição do 

professor Gudin, por exemplo, de… 

 

OB. - A postura era a seguinte. A ideia era proteger a indústria nacional, mas dentro de 

determinados limites, de modo a não afastas a concorrência completamente. E sempre com a 

preocupação, que aliás era do dr. Gudin também, ou talvez ele tenha influído, de haver 

progresso quer na indústria, quer na agricultura. Uma coisa balanceada. Também insistimos 

muito nas exportações. 

 

CG. - Nas exportações? 

 

OB. - É. 

 

CG. - O senhor insiste nas exportações agrícolas ou nas industriais? 

 

OB. - Não, aí havia, digamos assim, umas referências à política cambial que estavam sob o 

regime de licenciamento. Mas não insistíamos muito nisso, não, apenas dizíamos que o sistema 

de licenciamento evitava a adoção de uma taxa de câmbio que fosse favorável às exportações. 

E isso podia representar um excesso de proteção à parte que fosse sujeita a licenciamento. 

 



CG. - É. Esse sistema é conhecido por ter alimentado o processo de substituição de importações 

e ter tido um efeito industrializante durante o tempo de sua vigência. 

 

OB. - Ah, bom, mas não foi só nesse tempo. Agora, no tempo do Geisel, também houve uma 

preocupação de produzir e levar avante indústrias em substituição às importações. 

 

CG. - Então o senhor acha que o processo de substituição de importações podia prescindir desse 

sistema cambial, do câmbio…? 

 

OB. - Não. A proteção não era para isso não, era para não gastar divisas. Para não gastar divisas, 

redundava em favor da produção nacional. 

 

ER. - Essa postura do Conselho acabou sendo uma postura crítica em relação ao segundo 

governo Vargas, que era um governo que redefiniu o papel do Estado na economia, intervindo 

mais, criando mais instrumentos de intervenção. O Conselho estaria puxando para uma 

proteção da indústria nacional, porém dentro de um certo padrão. 

 

CG. - Então era um órgão opinativo da Presidência da República, mas que tomava posições 

contrárias à política vigente? 

 

OB. - Não era da Presidência da República. Era do Conselho e da Presidência. 

 

CG. - Mas isso trazia ao Conselho muitos atritos? O Conselho estava defendendo naquele 

momento posições não defendidas pela Assessoria, por exemplo. 

 

OB. - Sim. Mas isso não tinha importância. O Conselho foi criado exatamente para isso. O 

Conselho foi criado, foi imaginado pelo deputado Daniel Faraco. Foi ele que introduziu isso 

na Constituição daquela época. 

 

ER. - Dr. Bulhões, como é que o Conselho e o senhor, mais particularmente, viam a atuação do 

ministro Lafer e do Oswaldo Aranha, nesse segundo governo Vargas? Como eram esses homens 

à frente do Ministério da Fazenda? 



 

OB. - Eu não estava no Conselho nesta época. 

 

ER. - No segundo governo Vargas. 

 

CG. - Eles não estavam. Mas o Conselho se remetia diretamente à Presidência ou passava 

também por uma certa assessoria ao ministro da Fazenda?   

 

OB. - Não. Não. 

 

CG. - Não. Não tinha nenhuma relação com… 

 

OB. - Não. Ou mandava-se para o ministro da Fazenda como ministro da Fazenda, mandava-

se para o presidente da República como presidente da República. 

 

CG. - Dr. Bulhões, o senhor toma uma posição contra o reajuste do salário mínimo promovido 

durante o segundo governo Vargas. 

 

OB. - Ah, bom, isso foi. 

 

CG. - O senhor disse que se dirige diretamente ao dr. Getúlio. 

 

OB. - Foi. 

 

CG. - O senhor se dirige na condição de…? 

 

OB. - De presidente do Conselho. 

 

CG. - E expressa sua… 

 

OB. - E expressei a opinião de que isso seria contrário ao próprio interesse dos operários, 

porque os preços iriam subir e acabava corroendo o aumento almejado. 



 

ER. - Dr. Bulhões, o Conselho produzia pareceres técnicos também a pedido ou do Congresso 

ou da Presidência da República. O senhor se lembra de algum… 

 

OB. - Eu não me lembro de ter recebido pedido, não. 

 

ER. - Não? Eram mais de iniciativa do próprio Conselho? 

 

OB. - É. 

 

CG. - E além desse episódio a respeito do salário mínimo, o senhor toma outra atitude nesse 

tom, de se dirigir ao presidente e expressar veementemente uma postura divergente do 

Conselho? 

 

OB. - Não. Essa foi a única. 

 

CG. - O senhor achou que era realmente central essa… 

 

OB. - Não. É porque o Conselho pediu que se fizesse isso. Quer dizer, os conselheiros. E eu, 

como era presidente, fui. Só pelo fato de que naquela ocasião eu era presidente do Conselho. 

 

ER. - O senhor se lembraria quem era os conselheiros nesse período? 

 

OB. - Eu tenho uma ideia de que eram o Edgard Teixeira Leite, o Prado - não sei o primeiro 

nome, não guardei o nome do Prado, que era um industrial de São Paulo -, o Humberto Bastos 

e...E depois foram aparecendo vários. Foram mudando. 

 

CG. - Dr. Bulhões, o senhor estava no Conselho quando aconteceram episódios políticos muito 

importantes no país, não é? Toda a avalanche de denúncias contra o governo Vargas, o “mar de 

lama”, o suicídio do presidente. Como é que o senhor e o Conselho viveram esse período? 

Essas denúncias repercutiam muito no funcionamento do Conselho? 

 



OB. - Não. Não. Não. Nós tínhamos uma posição muito neutra, não é. E não nos envolvíamos 

em debates. 

 

CG. - Mas o suicídio foi uma comoção nacional profunda, não é? 

 

OB. - Bom, mas o Conselho… o Conselho tinha que se manter numa posição de expectativa. 

Não podia fazer nada. 

 

CG. - E o senhor, pessoalmente, se lembra de onde estava? Porque a nação toda foi tomada de 

surpresa, não é? 

 

OB. - Sim. 

 

CG. - Com o suicídio. E mudou, não é? Uma postura que na véspera era de oposição ao governo 

Getúlio, no dia seguinte é de endeusamento, não é isso? O senhor, pessoalmente, se lembra de 

onde é que o senhor estava, como é que recebeu essa notícia? 

 

OB. - Não. Não me lembro muito, não. 

 

ER. - Dr. Bulhões, durante o período do segundo governo Getúlio, havia um processo de 

substituição de importações, industrializante, mas desordenado, quer dizer, sem um 

planejamento, sem que o Estado estivesse ordenando esse processo. Criaram-se pontos de 

estrangulamento na energia, nos transportes etc. E tal. Nesse momento, a visão do Roberto 

Campos no BNDE, em termos de planejamento, era ordenar os investimentos para tentar 

eliminar esses pontos de estrangulamento. Como é que o senhor via a intervenção do Estado, 

esse projeto de planejamento do Roberto Campos, pelo BNDE, que tentava interferir na 

economia para desfazer esses pontos de estrangulamento, principalmente na energia e nos 

transportes? Isso no segundo governo Vargas, que começa a interferir mais. 

 

OB. - Eu não me lembro assim de maneira precisa pra poder responder isso. 

 

CG. - O senhor acompanha a criação do BNDE? O senhor participa de alguma forma? 



 

OB. - Não. 

 

CG. - Não? A essa altura o senhor já conhecia o Roberto Campos? 

 

OB. - Já. 

 

CG. - De onde o senhor o conhecia? 

 

OB. - Ah, conhecia desde o tempo de Bretton Woods, eu já conhecia. 

 

ER. - O senhor e o Roberto Campos, durante o governo Castelo, vão ser colegas de ministério, 

vão participar, vão ter ideias afins sobre toda uma política econômica. O senhor tinha afinidade 

já com o Roberto Campos? O senhor já se identificava com ele? 

 

OB. - Claro. Claro que sim. Nós tínhamos muita afinidade no nosso pensamento. E ele ajudou 

muito a minha administração, foi um auxiliar fantástico. Auxiliar é maneira de dizer, porque 

ele era ministro. Auxiliar no sentido de dar apoio às ideias. 

 

CG. - Mas o BNDE nesse momento, depois de fundado, se transforma em órgão central para a 

intervenção estatal na economia. O senhor diria que essa importância do BNDE, desde os seus 

primeiros momentos, viria da concentração de recursos que é posta nas suas mãos, ou viria do 

fato de que o BNDE já era um instrumento de uma intervenção planejada na economia? Qual 

é a importância dele? Muito recurso ou planejamento? 

 

OB. - O interessante do Banco é que não havia no governo uma organização capaz de planejar 

os investimentos e acompanhar os investimentos. Então, surgiu a ideia desse banco, Banco de 

Desenvolvimento Econômico, que era para planejar e principalmente acompanhar. E acredito 

que tenha dado bons resultados em vários casos. 

 

CG. - E essa ideia que é central para o BNDE, dos pontos de estrangulamento, é mais ou menos 

o resultado dos trabalhos da Comissão Mista Brasil- Estados Unidos, não é? 



 

OB. - É. 

 

CG. - O senhor acompanha os trabalhos dessa Comissão? 

 

OB. - Os trabalhos, na elaboração, acompanhei. Mas depois, na execução, não. 

 

CG. - E o senhor veria alguma diferença fundamental entre essa Comissão Mista e a Comissão 

Abbink que o senhor dirige? 

 

OB. - Não. Não vi. Não vejo diferença, não. Talvez desse mais ênfase num ponto ou outro. 

 

CG. - Então, basicamente, o senhor está de acordo com a teoria dos pontos de estrangulamento? 

 

OB. - É. Claro. 

 

CG. - Esses pontos de estrangulamento teriam surgido por falta de planejamento do 

investimento nacional? 

 

OB. - É. 

 

CG. - E como poderiam ser resolvidos, dr. Bulhões? Seria o investimento dirigido pelo Estado? 

 

OB. - Investimentos, digamos assim, na energia. Não havia um Ministério de Energia naquela 

época. Seria o Ministério da Viação ou não sei que ministério. Quer dizer, o governo de fato 

não estava preparado para realizar esses investimentos e acompanhar sua execução. Daí haver 

a criação do Banco. 

 

CG. - Mas o papel do governo, então, seria de financiamento e acompanhamento. Ou seria de 

execução direta? Por exemplo, nesse momento o senhor tem um projeto de permanência das 

concessionárias estrangeiras à frente do setor de energia elétrica. Como é que se deveria 

equilibrar isso? Iniciativa privada e papel do Estado? 



 

OB. - O que aconteceu é que as tarifas de eletricidade, de telefone, eram todas congeladas, as 

empresas não tinham recursos suficientes para realizar os investimentos que deveriam realizar. 

O governo, em ligar de melhorar a tarifa – e foi esse o parecer que foi dado pelo Conselho de 

Economia, que era para melhorar e deixar que essas empresas fizessem o seu trabalho – 

manteve o congelamento e havia o estrangulamento, a falta de energia, surgiu então a ideia do 

governo fazer isso. E o Banco assumiu a direção. Basicamente, pode-se dizer que eu, 

intimamente, preferia que se desse mais tarifas e que se deixasse as empresas particulares 

atuarem, ao que manter o congelamento e substituir a atividade particular por empreendimentos 

governamentais, ainda que por meio de um banco. 

 

CG. - Por que é que o governo toma essa opção de manter as tarifas congeladas? Foi uma opção 

política? 

 

OB. - É porque o governo acha que é popular não aumentar preços, ainda que possa arruinar a 

empresa. É uma questão de gosto. O gosto do extravagante. O gosto da extravagância. (risos) 

 

ER. - Nessa época, em que se discute a questão da produção e da distribuição da energia 

elétrica, se vai ser estatizada ou se continuaria a ser explorada por empresas privadas, o senhor 

redige esse parecer. Quer dizer, essas opiniões que o senhor deu, da possibilidade de se resolver 

o problema não pela estatização, e sim pela melhoria das tarifas, foram as posições que o senhor 

teve à época, não é? 

 

OB. - É. Foi naquela época e ainda é meu pensamento hoje. 

 

ER. - O senhor acha que tanto naquela época quanto hoje o problema seria resolvido pela 

adequação de uma tarifa mais real, não é? 

 

OB. - É lógico. 

 

ER. - E a possibilidade da produção de energia ser explorada por empresas estrangeiras e 

nacionais dentro do mesmo padrão de competitividade. 



 

OB. - Ah, bom. Isso é. O tratamento devia ser igual. Apenas era preferível que houvesse mais 

empresas nacionais do que uma grande empresa estrangeira. Isso por questões psicológicas, 

não é? 

 

CG. - Por questões psicológicas? Como assim? 

 

OB. - É. Psicológicas, políticas, não é. Dizer que está em uma grande empresa estrangeira 

sempre traz alguma atrapalhada. 

 

CG. - Mas não haveria razões econômicas também? Quer dizer, a empresa estrangeira não está 

vinculada a decisões da matriz, a uma estratégia de investimentos mais globais, e menos 

articulada com a realidade nacional? O senhor não acha que isso ameace? 

 

OB. - Pois é, existe essa desconfiança. E por isso eu tenho a impressão de que foi mais ideia 

de nacionalismo do que de estatização. Na época. 

 

CG. - Em relação à energia elétrica o clima nacionalista também era acirrado. Menos do que 

com o petróleo, mas era também. 

 

OB. - Era também. 

 

ER. - A questão da remessa de lucros não seria um argumento econômico e não psicológico, 

do ponto de vista da preferência por empresas nacionais e não estrangeiras? A evasão de 

divisas? 

 

OB. - Era um dos argumentos. 

 

CG. - Podemos passar ao governo… 

 

OB. -  À coisa da CEPAL. 

 



CG. - Ah, claro. Durante a sua gestão na presidência do Conselho, o senhor entra em debate 

com o Prebisch e o Furtado. O senhor e o dr. Gudin, não é isso? A respeito da...(pancadas) 

 

OB. - Essa Fundação tem bicho em quantidade. (risos) Coisa horrível! 

 

ER. - Nessa época começa a nascer um pensamento importante, em termos de economia, que 

é o pensamento da CEPAL. Defendido entre outros pelo Prebisch e pelo Celso Furtado. A 

orientação da CEPAL era que não poderia se sair da… 
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ER. - ...um país como o Brasil, os países da América Latina, só sairiam do subdesenvolvimento 

através de industrialização. E essa industrialização seria feita com a intervenção do Estado, 

quer dizer, com o planejamento via intervenção estatal. O senhor se lembra o tipo de debate 

que o senhor travou com esse pensamento da CEPAL, à época? 

 

OB. - O debate que eu travei com a CEPAL era mais relacionado com… Dizendo que o 

desenvolvimento, ou a falta de desenvolvimento, decorria de intervenções estatais, como 

limitação de tarifas, limitação de… Enfim, várias limitações que impediam que os particulares 

atuassem com mais liberdade. E também a questão de moeda, que uma moeda em constante 

depreciação dificulta os investimentos. Nessa parte é que eu acentuei mais. Quer dizer, um 

debate pedindo a atenção da CEPAL para os problemas monetários. 

 

CG. - Então, a industrialização em condições de instabilidade monetária, o senhor combatia. 

 

OB. - Eu pedia para que eles prestassem mais atenção também à questão monetária para 

alcançar seu desenvolvimento. 

 

ER. - O senhor acha que eles concentravam muito a atenção na questão do desenvolvimento, 

do planejamento, mas… 

 

OB. - É. Mas desprezavam a parte monetária. 



 

ER. - E o desprezo pela parte monetária poderia significar uma instabilidade monetária, o que 

prejudicaria o próprio desenvolvimento. 

 

OB. - É. É isso mesmo. Essa é que era a minha tese. 

 

ER. - Nessa década, dr. Bulhões, em que o senhor está discutindo economia e alguns debates 

importantes estão se passando, não só a questão da industrialização, como da estatização, como 

do nacionalismo são questões que estão transpassando muito todos esses debates, não é? O 

senhor, nesse momento, estava se opondo tanto a esse nacionalismo exagerado quanto à 

estatização, quanto à industrialização que não se preocupava com a questão agrícola e com a 

questão monetária. Seriam esses mais ou menos os eixos? 

 

OB. - É. 

 

CG. - Dr. Bulhões, em 1953, sob o ministro Osvaldo Aranha, a Sumoc passa a Instrução 70, 

que ia mudar a sistemática cambial no país, não é? Ela estabelece o procedimento dos leilões 

cambiais e cria cinco categorias. 

 

OB. - É. Mas aí não tomei parte, não. 

 

CG. - O senhor não toma parte. Mas essa mudança se dá imediatamente antes de o senhor entrar 

na Sumoc como diretor superintendente. E o senhor está no Conselho Nacional de Economia. 

Como é que o senhor vê essa instrução? O senhor aprova a Instrução 70? 

 

OB. - Bom, era melhor do que o sistema anterior. Era um progresso. Mas não era do meu gosto, 

não. 

 

CG. - Não era do seu gosto por quê? 

 

OB. - Porque eu daria liberdade cambial. 

 



CG. - Mas a Instrução 70 tem um outro sentido, que é o de financiamento do Estado, não é? A 

apropriação da diferença dos leilões, que iria se transformar numa fonte decisiva de receita para 

o Estado. Nem nesse aspecto o senhor aprovaria a Instrução 70? 

 

OB. - Não, a … Havia categorias onde a taxa de câmbio era mais favorável, outras onde era 

mais desfavorável, e essa diferença não sei se era tão grande assim para dar recursos. Eu não 

sei dizer isso, se era muito grande a diferença. Era grande a diferença, mas se dava resultados 

grandes, não sei. 

 

CG. - Bom. A… 

 

OB. - Em outras palavras: As categorias foram estabelecidas como meio de favorecer as 

importações necessárias e desfavorecer as importações supérfluas. Mas não com a ideia 

propriamente de formar receita. Acho que não. 

 

CG. - E o efeito industrializante da Instrução 70? É maior do que o … 

 

OB. - Ah, não! Não! Não podia ser maior, não. O outro era licença. Era muito mais restritiva. 

 

CG. - O senhor não acompanha o que é que determina a mudança do sistema de controles 

administrativos para a Instrução 70? O que é que leva o ministro Osvaldo Aranha a fazer isso? 

 

OB. - Eu sei, é que ele não queria mais o regime de licença porque já estavam surgindo 

corrupções, ou alegava-se que havia corrupção. Então, ele, para evitar isso, adotou esse sistema. 

 

CG. - Então a coisa da corrupção tem um peso tão grande quanto o desestímulo às exportações? 

Tinha esse efeito de desestímulo. 

 

OB. - Havia desestímulo às exportações, mas já menor. O desestímulo não era muito grande. 

Havia mais… Mas continuava um sistema esquisito. [risos] 

 

CG. - O dr. Gudin também se pronuncia contra, não é? Ele diz que é um sistema razoável para 



durar pouco tempo. Por que é que quando o senhor está à frente da Sumoc e ele no ministério, 

não se revoga isso? Era para durar mais tempo do que esse um ano? 

 

OB. - Não! Revogou-se, sim! Esse sistema? 

 

CG. - Sistema dos leilões? Da Instrução 70? 

 

OB. - Foi. Foi revogado pela Instrução 204. 

 

CG. - Ah, mas no governo Jânio Quadros. 

 

OB. - Ah, não! No Jânio Quadros. Pois é. 

 

CG. - É. Ela duraria esses oito anos. 

 

OB. - É. Ela durou porque Eugênio Gudin ficou ministro muito pouco tempo. Não deu tempo 

para fazer isso. Mas as ideias foram amadurecendo, e a supressão desse sistema de câmbio 

acabou com a 204, no tempo do Jânio Quadros. 

 

CG. - Bom, o governo Café Filho põe à frente do Ministério da Fazenda o professor Gudin, e 

o senhor à frente da Sumoc. O senhor vai para a Sumoc convidado pelo professor Gudin ou 

pelo próprio Café Filho? 

 

OB. - Não. Gudin. 

 

CG. - Professor Gudin. E a política que é implementada é uma política contencionista, não é, 

onde se elevam os encaixes e… A ideia era de contenção da demanda global? 

 

OB. - É. 

 

CG. - Por que razões, dr. Bulhões? 

 



OB. - Porque havia inflação, não é? Havia uma inflação bem acentuada, e então se precisava 

reduzir a inflação. E ele conseguiu reduzir a inflação em pouco tempo. 

 

CG. - Pois é. Os depósitos compulsórios a serem recolhidos à Sumoc foram elevados para 50%. 

Isso deu um problema de falência dos estabelecimentos bancários, não foi? Houve um efeito 

de quebradeira muito grande. 

 

OB. - Não. Não foi por causa disso, não. 

 

CG. - Não? Foi por quê? 

 

OB. - É que os bancos que recebiam depósitos à vista faziam operações de muito longo prazo, 

financiando habitação. Então havia uma desconexão entre as aplicações e os recursos, que eram 

recebidos a prazo curto e aplicados a prazo longo. Essa desconexão é que provocou crise em 

vários bancos, ou em alguns bancos. Vários não, em alguns bancos. 

 

CG. - E a limitação dos juros a 12% ao ano, nesse momento, não tinha peso nisso? 

 

OB. - Havia. Havia algum peso nisso. Mas ela já não funcionava. 

 

ER. - Dr. Bulhões, o fato dessa política de contenção ter implicado uma espécie de 

desaceleramento da industrialização não teve efeitos políticos criticáveis, já que o governo Café 

Filho se localizou entre Getúlio e JK – quer dizer, JK só podemos saber hoje em dia - , que 

foram dois governos industrializantes? Essas medidas restritivas que o senhor e o dr. Gudin 

trouxeram à economia, para evitar a inflação, não tiveram um efeito político criticável? 

 

OB. - Eu acho que não chegaram… O tempo não deu para… O tempo deu para reduzir a 

inflação, mas não deu para chegar a uma recessão, porque depois foi substituído o Gudin pelo 

ministro Whitaker, que afrouxou muito o combate à inflação. 

 

ER. - Deu mais créditos. 

 



OB. - Deu mais crédito, suprimiu os depósitos compulsórios… 

 

ER. - Quer dizer que não chegou a haver grita por parte dos industriais e do empresariado 

nacional e dos setores… 

 

OB. - Não, nós trabalhávamos tão depressa que não dava tempo de gritar. [risos] 

 

CG. - Dr. Bulhões, o senhor, à frente da Sumoc nesse momento – o órgão que o senhor cria, 

não é? - vai encontrar uma Sumoc ainda sem ter avançado na direção da constituição de um 

banco central. Não é isso? 54 é o primeiro ano em que a Sumoc publica um relatório próprio, 

e fica responsável por um balancete consolidado das autoridades monetárias. Até esse momento 

a política monetária que a Sumoc podia executar era limitada, quer dizer, ela não tinha 

mecanismos de open. 

 

OB. - É, não tinha nada. 

 

CG. - Não tinha redesconto, não é, e o compul… 

 

OB. - Redesconto tinha. 

 

CG. - Mas não estava em suas mãos, não é? Estava nas mãos do Banco do Brasil, assim como 

o compulsório. 

 

OB. - Não, não, mas ligado com a Sumoc. 

 

CG. - E a respeito do redesconto, a Sumoc atuava em harmonia com o Banco do Brasil? 

 

OB. - É. O Banco do Brasil atuava de acordo com a orientação da Sumoc. 

 

CG. - Mas em relação aos depósitos compulsórios, isso não colocava muitos recursos em mãos 

do Banco do Brasil? Não tinham um efeito expansionista, ao contrário do que se queria, o 

depósito compulsório? 



 

OB. - Pois é. Os depósitos compulsórios eram utilizados pelo Banco do Brasil para emprestar 

para o governo, e esse é o que foi o motivo da crítica do ministro Whitaker. Esse foi o motivo 

dele ter suprimido o depósito compulsório. 

 

ER. - Nesse sentido, a Sumoc era mais eficiente fazendo política cambial do que política 

monetária já que o Banco do Brasil pegava essa parte dela e expandia o crédito? 

 

OB. - Não! O Banco do Brasil não expandia o crédito com os recursos da Sumoc. Ele supria 

para o Tesouro recursos. Quer dizer, o Banco do Brasil não atuava contra a ideia principal da 

Sumoc. O que ele fazia… Ou melhor, não era o Banco do Brasil, o Tesouro é que apanhava 

esses recursos para cobrir seus déficits. 

 

CG. - Mas, de qualquer forma, o Banco do Brasil, usando o encaixe ou não, exercia pressões 

expansionistas muito fortes sobre a Sumoc. 

 

OB. - Sim. Foi por isso que o ministro Eugênio Gudin criou aquele cofre, que colocou na 

Sumoc. Uma coisa para demonstrar que aquele dinheiro devia ficar guardado na Sumoc e não 

ficar no Banco do Brasil. 

 

ER. - Essas pressões, dr. Bulhões, que vinham através do Banco do Brasil, quem é que estava 

por trás dessas pressões? Era a própria burocracia do Branco do Brasil? Eram ruralistas que 

tinham interesse na expansão do crédito rural? Quem eram os beneficiados por essa expansão 

de crédito que eventualmente o Banco do Brasil podia executar ou permitir? 

 

OB. - Eu acredito que era uma pressão de produtores em geral. 

 

ER. - Tanto industriais quanto rurais. 

 

OB. - É. Quanto rurais. 

 

CG. - Dr. Bulhões, o senhor, à frente da Sumoc, também cria novos instrumentos. E diz-se que 



a Sumoc, nesse momento, foi especialmente forte. O senhor, à frente da Sumoc, tem algum 

papel nas negociações internacionais, durante o governo Café Filho? 

 

OB. - Ah, tem. Na parte do Fundo Monetário. 

 

CG. - É o senhor quem vai negociar? 

 

OB. - Eu ou o diretor de câmbio, que também fazia parte da Sumoc. 

 

CG. - E o senhor não viaja para negociar com o FMI nesse momento? 

 

OB. - Viajava todo ano para a reunião da assembleia do Fundo Monetário. E algumas 

negociações. 

 

CG. - E durante o governo Café Filho, o senhor se lembra de como é que essas negociações 

foram feitas? Esse programa… 

 

OB. - Eu acho que não houve tempo para isso. O governo Café Filho foi muito curto. 

 

CG. - Muito. De qualquer forma, era um programa nos moldes do recomendado pelo Fundo? 

 

OB. - É. 

 

ER. - Nesse governo do Café Filho, apesar de ter sido um governo de curta duração, o senhor 

esteve à frente da Sumoc. O senhor se preocupou em algum momento, além de dirigir a Sumoc 

em suas atividades como agência de política monetária, em tentar expandir os instrumentos da 

Sumoc em direção ao Banco Central, em que ela veio a se transformar mais tarde? Naquela 

época o senhor tinha algum tipo de preocupação nesse sentido? De caminhar com a Sumoc no 

sentido de se tornar um banco central mais puro, mais central? 

 

OB. - Não. Mas houve um ato da Sumoc, por causa do ministro Gudin, que deve ser 

mencionado aí. Baixou-se uma instrução permitindo a entrada de equipamentos sem a 



remessa… 

 

ER. - A Instrução 113? 

 

OB. - É. Sem a remessa de cambiais. Portanto, aqueles que quisessem fazer investimentos aqui, 

trariam os investimentos sob a forma de equipamentos. E isso ajudou, isso deu início à indústria 

automobilística. A indústria automobilística surge com essa instrução 113. 

 

CG. - Mas ela não prejudicava o setor de bens de capital que era incipiente, que estava se 

criando? 

 

ER. - A concorrência estrangeira da importação de bens de capital, eventualmente não poderia 

atrapalhar uma indústria de bens de capital ainda incipiente, recém-criada no governo Vargas? 

 

OB. - Não sei. Pode ser, mas o principal motivo foi atrair equipamentos para a indústria 

automobilística, que não existia. 

 

CG. - Ah, foi explicitamente para a indústria automobilística? 

 

OB. - Não explicitamente, lá não dizia que era para isso. 

 

CG. - Sim. Mas a intenção clara… 

 

OB. - Mas a intenção era essa. 

 

CG. - Bom, então o Plano de Metas já está dado pela 113. Havia consciência do dr. Gudin desse 

efeito industrializante que a 113 teria? 

 

OB. - Pois se a ideia foi dele! 

 

CG. - A ideia é dele? 

 



OB. - É. 

 

CG. - E como é que se diz que ele é anti-industrializante? 

 

OB. - Para ver como é que se diz coisa errada. [riso] 

 

CG. - Dr. Bulhões, a Sumoc, nesse momento, faz avançar a qualidade das contas nacionais 

também, não é? O balancete das autoridades monetárias é um passo importante nisso. O senhor 

tinha estado no IBRE, que também tinha sido um passo muito importante. Qual era a qualidade, 

qual era a fidedignidade, na primeira metade dos anos 50, dessas contas nacionais? Podia-se 

planejar sobre elas? Ou havia uma necessidade ainda de ampliação muito grande? 

 

OB. - Ah, elas não deviam ser muito precisas, não, eram mais estimativas. Eram mais 

estimativas do que de fato registro de ocorrência. 

 

CG. - Durante esse tempo todo o senhor continua no IBRE? 

 

OB. - Continuo. 

 

CG. - Dando aulas. Que cursos o senhor dava aqui no IBRE? 

 

OB. - Era sobre valor, preços… O título da cadeira era “ Valor e formação de preços”. Hoje, 

digamos, acho que se denomina Microeconomia. 

 

CG. - E os seus alunos? O senhor traz algum deles para a sua equipe do IBRE, nesse tempo? 

 

OB. - Não. Não me lembro de ter trazido, não. 

 

CG. - Bom, na FEA o senhor vai ter uma assistente conhecida, e meio surpreendente que tenha 

sido sua assistente, que é a Maria da Conceição Tavares. Isso na FEA. Como é que o senhor 

escolhe a Conceição para ser sua assistente? 

 



OB. - Porque ela conhecia bem os assuntos e sabia expor. De modo que ela foi escolhida. Eu 

escolhi. Assim como foi escolhido um outro: Américo Curi, também era. 

 

ER. - Eu queria só voltar a uma questão. Algumas vezes à frente de organismos monetários, de 

administração econômica e financeira, o senhor restringe o crédito. Por exemplo, nesse período 

do Café Filho, o senhor disse que essa restrição foi feita de maneira tão rápida que não houve 

tempo de reclamações, não é? Quando a Sumoc teve que restringir crédito, as pressões vinham 

– como o senhor disse – tanto de produtores industriais como rurais. Mas vinham de bancos 

comerciais também? 

 

OB. - Ah, vinham! Vinham. Havia. Fui várias vezes a São Paulo explicar a necessidade da 

restrição de crédito. Ah, não! Mas isso já era como ministro. Não. Naquela época não. Naquela 

época isso era debatido com o ministro da Fazenda. Não era comigo, não. 

 

CG. - Ah, não passava pela Sumoc essa discussão. 

 

ER. - O interlocutor desses atores era o ministro da Fazenda? 

 

OB. - É. 

 

ER. - De que maneira vinham essas pressões? Imprensa? 

 

OB. - Ué, vinham pedir uma audiência ao ministro para discutir esses assuntos. 

 

CG. - Essas pressões vinham diretamente ao ministro ou se representavam pelo Congresso 

também? Os políticos não pressionavam muito? 

 

OB. - Também. É possível. Mas disso eu não participava. 

 

CG. - Dr. Bulhões, a gestão do ministro Gudin encontra o Estado submetido novamente a 

desequilíbrios orçamentários, não é? E essa é uma das preocupações básicas dele. Mas essa 

política de estabilização não tinha o efeito de alimentação desses pontos de estrangulamento 



que já tinham sido detectados e que se sabia que… Porque se necessitava de uma contenção do 

investimento público, não é? Isso não tinha um efeito de alimentação desse estrangulamento, 

que impedia…? 

 

OB. - Eu não sei se nas restrições estavam incluídos os investimentos. É possível que não 

tivessem sido atingidos, pelo menos em grande parte, as somas aplicadas em investimentos. 

 

CG. - Bom, de qualquer forma, o governo Café Filho foi curto, mas o ministro Gudin sai ainda 

antes. 

 

OB. - É, ele saiu antes. É. 

 

CG. - Por que é que ele sai? 

 

OB. - Ele sai porque São Paulo queria que o presidente do Banco do Brasil fosse paulista, e 

naquele tempo o presidente do Banco do Brasil era Clemente Mariani. 

 

ER. - Baiano. 

 

OB. - Era baiano. E diante disso, o Café Filho dizendo que tinha que ceder, tinha que dar lugar 

a um paulista, ele pediu demissão 

 

ER. - Por trás disso estava o fato de um paulista olhar mais a questão da expansão e restringir 

menos o crédito? 

 

OB. - Ah, com certeza! Com certeza! Era para espalhar dinheiro. [risos] 

 

ER. - Quer dizer que a pressão do empresariado paulista era uma coisa que se fazia presente 

nesse nível, de trocar ministro, nessa época. 

 

OB. - Pois é. Quer dizer, o paulista é muito prático. Ele viu que a melhor maneira de receber 

dinheiro era botar um presidente paulista no Banco do Brasil. Assim acabavam as 



reclamações… 

 

ER. - O senhor conviveu com esse substituto do dr. Gudin? 

 

OB. - Não, porque eu saí com ele. 

 

ER. - O senhor saiu com ele. Porque aí seria difícil, não é? O senhor querendo fechar o cofre, 

e eles querendo abrir o crédito. 

 

OB. - Quer dizer, eu não saí imediatamente, não. Eu saí já com o Whitaker. Eu trabalhei com 

o Whitaker algumas semanas. 

 

ER. - Deu problema? 

 

OB. - Ah, claro que deu. [risos] Ele começou logo dizendo que ia suprimir os depósitos 

compulsórios, pelos motivos que eu já lhe expliquei. E num programa de televisão, eu disse 

que o ministro errava ao eliminar os depósitos compulsórios. Ele podia disciplinar os depósitos 

compulsórios, mas não eliminar. Acabado o programa, ele mandou me chamar e disse: “Eu 

estou vendo que o senhor não quer colaborar comigo.” Eu disse: “Não, é uma grande 

colaboração, não deixar o senhor praticar um erro.” [risos] Mas ele não se convenceu. Não se 

convenceu e eu saí. 

 

ER. - Ah, quer dizer que foi dentro desse contexto de restrição ou de expansão do crédito, não 

é? 

 

OB. - Não, aí não tanto isso. Aí, justiça se faça. Ele não gostava dos depósitos compulsórios. 

 

[FINAL DA FITA 5-A] 

 

CG.- O senhor estava dizendo que o Whitaker… 

 

OB. - É. Porque o Tesouro queria utilizar esses recursos para financiar o seu orçamento, e ele 



achava – e tinha razão – que esses recursos eram para ficar parados no Banco Central, ou 

melhor, na Sumoc, tal como tinha feito o Gudin. Ele poderia ter continuado a política do Gudin, 

mas preferiu suprimir. 

 

ER. - Preferiu suprimir os depósitos compulsórios? 

 

OB. - É. 

 

CG. - Bom, vamos por hoje encerrar? 

 

[INTERRUPÇÃO DE FITA] 

 

6ª Entrevista: 01/06/1989 

 

CG. - Dr. Bulhões, vamos começar hoje com um balanço geral da sua gestão à frente da Sumoc, 

tão curta, tão conturbada, não é? Para a gente recuperar alguns pontos que não ficaram tão 

claros. Nesse momento, o senhor acha que a Sumoc está preparando, como o senhor desejaria 

quando formulou o seu projeto em 45, as bases para a criação de um banco central puro? O 

senhor acha que a Sumoc estava avançando nesse sentido? 

 

OB. - A Sumoc estava preparando pessoal e as bases de uma política para transformar a 

Superintendência da Moeda e do Crédito em banco central, mas precisava, naturalmente, 

treinar principalmente pessoal. Porque um banco central sem pessoal competente não pode 

funcionar direito. E podemos dizer que tivemos um bom êxito a esse respeito, porque os 

funcionários do Banco do Brasil que foram para a Sumoc já eram pessoas experientes, já tinham 

estudado economia, e com isso eles conseguiram preparar um corpo de pessoas capazes para 

enfrentar os problemas de um banco central, como veio a ocorrer depois de 1964. 

 

CG. - Dr. Bulhões, quando o senhor está, no governo Café Filho, à frente da Sumoc, ela já era 

grande como organismo? Tinha crescido muito? 

 

OB. - Não, sempre foi muito modesta, e sempre com o espírito de preparar as coisas. Não para 



executar. 

 

CG. - O senhor se lembra de quem está na Sumoc nesse momento? De quem auxiliou o senhor 

nessa gestão? 

 

OB. - Lembro-me que nesse período havia grande auxílio do Fianco, do Abreu Coutinho, Celso 

Silva, e principalmente do Casimiro Ribeiro. 

 

ER. - Dr. Bulhões, a estrutura inteira da Sumoc contava com quantos funcionários? 

 

OB. - Ah, eu não tenho ideia. Mas devia ser uma coisa de uns dez ou doze. 

 

ER. - Nesse período, a Sumoc passa a fazer um relatório. O relatório da Sumoc anteriormente 

era parte do relatório do Banco do Brasil. E a partir dessa sua gestão, ela passa a fazer um 

relatório próprio. Esse fato, certamente, é um passo na autonomização da Sumoc em relação 

ao Banco do Brasil. Havia razões técnicas para esse relatório ser feito independentemente? Ou 

era simplesmente a implantação gradual do Banco Central que o senhor já havia previsto na 

própria criação da Sumoc? 

 

OB. - Não, isso fazia parte da ideia da independência do Banco, em relação ao Banco do Brasil. 

 

ER. - Houve reação, dr. Bulhões? 

 

OB. - Não. Reação não. Não podia haver reação por uma organização fazer um relatório. Como 

reação? 

 

ER. - O pessoal do Banco do Brasil não teria se sentido, vamos dizer assim, destituído de uma 

atribuição que anteriormente era deles? 

 

OB. - Não. Não creio que tenha havido reação contra isso. Podia haver reação contra operações, 

contra retirada de lucros, mas não propriamente contra o relatório. 

 



CG. - Dr. Bulhões, e as relações da Sumoc com a Cacex? São ambas responsáveis pela política 

externa mais ampla. Essa relação como é que se dava? Ela muda com a Instrução 113? 

 

OB. - Não, não creio que mude. O diretor da Cacex fazia parte do Conselho Monetário. 

 

CG. - Conselho da Sumoc. 

 

OB. - É. Da Sumoc. De modo que uma simples participação já mostrava a divisão da 

responsabilidade. E a responsabilidade da Cacex perante o governo. 

 

CG. - A política tarifária era definida pelo conselho da Sumoc? 

 

OB. - Bom, tarifária, de certa maneira, mas… A política tarifária era própria do Ministério da 

Fazenda. 

 

CG. - As decisões de política tarifária vinham do Ministério da Fazenda. Não passavam muito 

pelo conselho, não? 

 

OB. - Não. 

 

CG. - Então, o que é que na área externa passava pelo conselho da Sumoc? Quais eram as 

decisões que passavam pelo conselho? 

 

OB. - Era principalmente a política cambial, não é. 

 

CG. - E a política de comércio, passava? O que competia à Cacex também passava pelo 

conselho? 

 

OB. - Passava. Pelo menos o diretor expunha no conselho o que ele pretendia fazer, o que podia 

fazer… 

 

CG. - A articulação da política cambial com a política de comércio externo era feita no… 



 

OB. - Olha, deixa eu acentuar outra vez. O princípio adotado na Sumoc era de preparo, e não 

de execução propriamente. Preparar para o futuro, e não adotar a Sumoc como meio de 

execução imediata, porque não estava ainda aparelhada para isso. Era ajudar a discutir os 

problemas, e principalmente se tinha em vista combinar a política fiscal com a política 

monetária. Essa combinação só veio a ser feita de uma maneira clara depois de 64, mas a ideia 

fundamental do conselho da Sumoc era combinar a política fiscal com a política monetária, de 

modo a dar uma grande força à atuação indireta do Estado no domínio econômico. 

 

IF. - Dr. Bulhões, o senhor disse que era uma questão de preparo, e não se execução, porque a 

Sumoc estava aparelhada para isso ainda. Porque era a meta preparar? 

 

OB. - É. A meta era preparar. 

 

IF. - E por que não conseguiram na ocasião? Falta de gente? O que era? 

 

OB. - Não. A meta era preparar para quando houvesse melhor oportunidade. 

 

IF. - O que o senhor considera melhor oportunidade? 

 

OB. - Oportunidade era quando houvesse eficiência da parte do governo. 

 

IF. - Quer dizer, era o governo como um todo, a parte mais executiva mesmo que estava 

entrando em choque aí? 

 

OB. - Não, é que uma coisa muito importante, que não se leva em consideração em nosso país, 

é preparar. E não executar propriamente, com dados incipientes. Era preferível, portanto, 

preparar do que executar mal por falta de preparo. 

 

CG. - Mas ao mesmo tempo, dr. Bulhões, a Sumoc é conhecida na história econômica do país 

por ter desempenhado um papel muito importante como órgão de excelência, à frente, por 

exemplo, da política cambial no governo JK, não é? Como é que isso se dava? 



 

OB. - Estava sempre lançando ideias, não é, mas não propriamente executando. Por isso é que 

eu insisto em dizer que era de preparo, era de conselho e não propriamente executora, porque 

ainda não havia meios adequados para isso. 

 

CG. - Apesar dessa excelência, dessa importância na política econômica? 

 

OB. - Mas podia… A importância é porque estava aconselhando. 

 

CG. - A agilidade da Sumoc vinha disso, vinha da sua liberação das tarefas de execução? 

 

OB. - É. Não digo que estivesse liberada, mas pelo menos ela podia mais livremente pensar do 

que executar. 

 

IF. - Dr. Bulhões, me explica isso direitinho, porque eu não entendi direito. Quer dizer, a Sumoc 

pensava e outro grupo executava? Deveria executar? 

 

OB. - Sim. Por exemplo, tarifa. Era executado pelo Ministério da Fazenda. Câmbio. Era 

executado pelo Banco do Brasil. 

 

IF. - E a Sumoc aconselhava. E sempre executavam, ou não? Entravam em choque de vez em 

quando? 

 

OB. - Ah, isso eu não sei. Não deviam entrar em choque, porque eles faziam parte, o diretor de 

Câmbio fazia parte. Como é que depois entrava em choque? Não pode ser. 

 

IF. - Quer dizer, eles aconselhavam e automaticamente as coisas eram executadas por outro 

órgão, então? 

 

OB. - É. Porque eles participavam do conselho. Não era possível que o diretor de Câmbio, 

discutindo os assuntos, chegando a um acordo, fosse depois executar de maneira diferente. 

 



IF. - Ah, quer dizer que então isso era discutido antes. Havia muita discussão, muita conversa… 

 

OB. - Ah, claro. Claro. Por isso é que eu digo que a missão do conselho e da Sumoc como 

alertadora dos problemas é que era importante. E não como executora da política. 

 

CG. - Dr. Bulhões, é no governo Café Filho que se estabelece a sistemática de desconto de 

Imposto de Renda na fonte? É o senhor quem faz isso? Esse projeto é seu? 

 

OB. - Não. Esse projeto de desconto na folha é do Lopes Rodrigues. Eduardo Lopes Rodrigues. 

 

ER. - Dr, Bulhões, durante o governo Café Filho, que era um governo de transição, o senhor, 

juntamente com o dr. Eugênio Gudin, fica à frente do planejamento e da economia do país. E 

há uma polêmica, uma divergência em relação ao que deve ser feito, envolvendo os produtores 

de café, pressões, a política de estabilização e tudo mais. Sai o Clemente Mariani – que também 

fazia parte dessa equipe, que era presidente do Banco do Brasil – junto com o Gudin, e o senhor 

sai imediatamente após, acho que demora um mês. Nessa polêmica, em que de alguma maneira 

esse grupo a que o senhor pertencia achava que devia haver restrição do crédito para baixar a 

inflação, e, por outro lado, havia pressões dos setores produtivos, entre eles os industriais e 

sobretudo os produtores de café, com a sua saída e com a entrada do… Quer dizer, o senhor 

tem uma pequena polêmica com o novo ministro da Fazenda, Whitaker. Quem é que se 

agruparia favoravelmente à posição do seu grupo e quem estaria favorável a posição do 

Whitaker, que é uma posição de liberação de crédito? 

 

OB. - Ah, isso eu não sei. Quem é eu não sei. 

 

ER. - Os produtores de café, certamente, no início, pelo menos, estavam gostando do Whitaker. 

Depois se incompatibilizaram com ele, não é? 

 

OB. -Isso eu não sei dizer. O que eu sei dizer é que havendo restrições e os produtores querendo 

mais crédito, eles julgaram preferível, em lugar de estar discutindo, porque não valia nada 

discutir com o professor Gudin, ele tinha opinião firmada, eles então começaram a pleitear a 

presidência do Banco do Brasil. Porque ficando com a presidência do Banco do Brasil, eles 



poderiam ter o crédito que quisessem. Forçaram, portanto, o presidente Café Filho a admitir 

um presidente do Banco do Brasil que viesse indicado por eles, que viesse de São Paulo. E 

Café Filho acabou cedendo. E por esse motivo o Gudin saiu. Gudin saiu por causa da saída do 

Mariani. Não foi o Mariani que acompanhou o Gudin, não. Ao contrário. O Gudin é que 

acompanhou o Mariani. 

 

ER. - Que era uma peça importante da equipe. Dr. Bulhões, a equipe e o senhor pensavam, à 

época, ser possível fazer uma política com resultados em um governo que tinha pouca 

autoridade política por ser um governo de transição? 

OB. - Sim, mas resultados podiam ser obtidos, como foram obtidos. A taxa de inflação caiu 

bastante. Caiu bastante e rapidamente. Portanto, havia possibilidade de vencer. Mas como a 

possibilidade de vencer não convinha a muita gente, então, houve pressão para que não 

houvesse essa vitória contra a inflação. 

 

CG. - Dr. Bulhões, essas dificuldades de implementação que são conhecidas no Brasil, de uma 

política restritiva, elas vêm de um padrão de endividamento das empresas, que é 

excessivamente dependente do sistema financeiro? Ou nesse momento do governo Café Filho 

viriam de uma deficiência dos instrumentos monetários também? 

 

OB. - Não. Vinham da pressão pela obtenção de crédito para os particulares ou de certas 

vantagens que foram negadas na administração Gudin. 

 

CG. - Mesmo com os instrumentos monetários dispersos – eles estavam dispersos nesse 

momento – o senhor acha que tecnicamente havia possibilidade? 

 

OB. - É. Mas podiam funcionar. Podiam não funcionar muito bem, mas funcionavam. 

 

ER. - Dr. Bulhões, e o cálculo entre a restrição creditícia implicando uma possível recessão e 

não crescimento, ou, por outro lado, a liberação creditícia provocando um crescimento, esse 

cálculo é passível de observação? 

 

OB. - Não, não se pode chegar a uma coisa quantitativa. Não se pode. Mas o que eu devo dizer 



é que não havia muito perigo de recessão porque ao mesmo tempo em que se faziam essas 

restrições de crédito – restrições de crédito de certa maneira selecionada, crédito selecionado, 

não cortando inteiramente os investimentos, mas mais os gastos supérfluos – lembro que na 

época o dr. Gudin baixou uma instrução permitindo a entrada de equipamentos. Essa entrada 

de equipamentos trouxe um grande alento ao desenvolvimento de várias indústrias… 

 

ER. - É a 113? 

 

OB. - É. 

 

CG. - Agora, ao mesmo tempo o senhor falou de um cofre na Sumoc. Como é a história desse 

cofre, que era um pouco o símbolo da política que o senhor fazia? 

 

OB. - Ah, bom. É que o dinheiro tinha que ser recolhido à Superintendência da Moeda e do 

Crédito, e não no Banco do Brasil. Porque ficando no Banco do Brasil, o Banco do Brasil 

emprestava ao governo, e estava deturpada a ideia. 

 

CG. - É, o mecanismo do compulsório não era restritivo, era expansivo, não é? 

 

OB. - É. Em lugar de ser restritivo passou a ser expansivo. 

 

CG. - E aí os depósitos compulsórios passaram a ser feitos nessa conta da Sumoc? 

 

OB. - É. 

 

CG. - E esse cofre era usado como símbolo dessa… 

 

OB. - É isso mesmo. 

 

CG. - Era um cofre na sua sala, dr. Bulhões? 

 

OB. - Não. Na minha sala, não. No próprio Banco do Brasil. [risos] 



 

CG. - E o senhor disse que o dr. Gudin gostava de visitar o cofre para vê-lo como sinal da sua 

política. 

 

OB. - Não, ele estava só para chamar a atenção do público para esse fato. 

 

CG. - Dr. Bulhões, a política restritiva do dr. Gudin e a opção por um ensaio de estabilização 

que o presidente Café Filho faz são apontadas como um fato de alimentação da proposta 

desenvolvimentista que o novo candidato à presidência está defendendo. O JK. Diz-se que a 

restrição da política do Café Filho foi o que determinou a vitória do projeto desenvolvimentista 

do JK. O senhor concordaria com isso? 

 

OB. - Não sei. Nunca pensei nisso. [risos] 

 

CG. - E o senhor está com quem nessa campanha? Com quem o senhor vota? O senhor vota 

com o Juarez Távora? 

 

OB. - Quem? 

 

CG. - O senhor votou em Juarez Távora na eleição de Juscelino? 

 

OB. - É possível que tenha votado nele. Não sei. Nem me lembrava. [riso] E ele foi o opositor 

do…? 

 

CG. - Ele estava fazendo a defesa de um projeto de equilíbrio, e candidato que tira… 

 

OB. - Bom, isso eu lhe confesso que eu não me lembro. Não tenho a menor ideia. Eu nem sabia 

que ele tinha sido candidato a presidente da República. [risos] 

 

CG. - O senhor teria votado em Ademar de Barros, por acaso? 

 

OB. - Não conhecia Ademar de Barros. [risos] 



 

ER. - Dr. Bulhões, voltando à Instrução 113, que o senhor disse que permitiu a importação de 

equipamentos e ativou a indústria nacional. Essa Instrução 113, que permitia a estrangeiros, 

desde que associados a empresas nacionais, a importação de equipamento, poderia ser usada 

por nacionais? Ou era uma instrução dirigida… 

 

OB. - Não. Podia. Podia. Se tivesse crédito lá fora… 

 

ER. - O problema seria ter o crédito, que os estrangeiros teriam por causa das divisas. 

 

OB. - É. 

 

CG. - Dr. Bulhões, o senhor passa dois meses entre a sua saída, no governo Café Filho, e a sua 

volta, no governo JK, ao Conselho Nacional de Economia, não é isso? 

 

OB. - Sim. 

 

CG. - O senhor voltou ao Conselho quando Juscelino assumiu. Nesses seis meses, o que o 

senhor fez? O senhor voltou para o Ministério da Fazenda? 

 

OB. - Voltei. 

 

CG. - Qual era o seu posto no Ministério da Fazenda? 

 

OB. - Era no Imposto de Renda. 

 

CG. - Ah, sim. Na Divisão do Imposto de Renda. Mas com a vitória do presidente JK, uma 

vitória que é posta em risco, não é? Houve o problema da doença do presidente Café Filho e 

da tentativa do presidente Carlos Luz de apoiar um golpe contra a posse de Juscelino. Esses 

episódios, o senhor lembra deles? O senhor se posicionou de alguma forma a esse respeito? O 

Ministério da Fazenda? 

 



OB. - Não. Nessa época eu estava… O ministro Raul Fernandes tinha me mandado para… 

reuniões lá do… 

 

CG. - Do FMI? 

 

OB. - Não. Nas Nações Unidas. De modo que durante todo esse período estive fora do Brasil. 

Não acompanhei, não. 

 

CG. - E essa reunião das Nações Unidas era sobre o quê? 

 

OB. - Ah, problemas lá de resoluções internacionais sobre vários episódios. Eu estava fora 

disso. Estou lidando com isso, e como auxiliar do representante do Brasil nas Nações Unidas. 

 

CG. - Quem era o representante? O senhor lembra? 

 

OB. - Eu não sei se era o embaixador Ciro Freitas Vale. 

 

ER. - Dr. Bulhões, gostaria de voltar ainda um pouquinho ao governo Café Filho. Existia um 

programa de apoio ao café, nessa época, que foi considerado pelo professor Gudin como 

desastroso, porque ele tinha que gastar, nessas compras subsidiadas que o governo fazia do café 

brasileiro, as divisas que ele tinha poupado em outras áreas. O senhor estaria a par dessa política 

do café, desses mecanismos? Por que o dr. Gudin era obrigado a administrar um programa que 

ele considerava desastroso, esse subsídio do ao café? 

 

OB. - Isso eu não me lembro, não. Eu não me lembro de nada disso. 

 

CG. - Dr. Bulhões, e o Plano de Metas? Quando o senhor volta ao Conselho Nacional de 

Economia, o presidente JK está lançando o Plano de Metas, no qual estão envolvidos alguns 

dos seus amigos. O dr. Roberto Campos, por exemplo. O senhor colabora com o Plano? O 

senhor se envolve, ou de saída, na formulação, o senhor já está contrário? 

 

OB. - De pé atrás. [risos] Não. Eu não participei disso, não. Nem contra nem a favor. Mais 



tarde vim pedir atenção para o lado inflacionário disso. Mas no princípio, não. 

 

CG. - E as metas que são definidas são metas de investimento brutal. São metas de energia, 

transporte, indústrias intermediárias e bens de capital, e a capacidade instalada. A energia 

elétrica deveria ser gerada em 60% a mais, meta que se atinge. O senhor acha que esse caráter 

de implantação em bloco e nesse volume era aconselhável, era desejável nesse momento? A 

industrialização nacional poderia ter sido feita sem que esse caráter complementar, e nesse 

volume, tivesse… 

 

OB. - Pois se eles insistiam, porque achavam que o Brasil tinha ficado meio parado durante 

algum tempo, e então queriam vencer a economia, como dizia o próprio presidente, vencer em 

5 anos o que poderia ser feito em 50. Mas 5 em 50 acaba dando 500 em matéria inflacionária. 

 

CG. - A respeito da implantação do parque industrial, que se dá de uma forma complementar, 

e leva para um outro patamar a economia nacional. Esse esforço, ele teria sido possível de outra 

forma? Quer dizer, a Argentina não pôde fazê-lo lentamente, não é? Esse caráter de um 

momento só, extremamente complementar e muito volumoso, ele é necessário para uma 

economia atrasada, não industrializada, como ainda era o país? 

 

[FINAL DA FITA 5-B] 

 

CG. - Poder-se-ia ter feito 5 anos em 5? A indústria nacional seria o que é hoje, se fossem 5 

anos em 5? 

 

OB. - Não, não há dúvida de que a ideia era boa. Já que havia um atraso nos investimentos de 

infraestrutura, acelerar esses investimentos em infraestrutura. O que eu me opunha não era 

propriamente isso, não. Eu dizia: já que estão fazendo isso, então, não procurem fazer outra 

coisa. 

 

ER. - Como Brasília? 

 

OB. - Não procurem fazer Brasília! Essa é que era minha principal oposição. 



 

CG. - O senhor está contra Brasília. 

 

OB. - Naquele momento, com hoje. Mas naquele momento eu era muito contra, exatamente 

por causa desses investimentos necessários. Eu achava que era justificável fazer grandes 

investimentos nessa área de infraestrutura, porque nós estávamos atrasados, mais precisamente 

por isso é que não cabia fazer mais outras coisas de duvidosa validade. 

 

ER. - Dr. Bulhões, um dos principais instrumentos utilizados pelo governo JK para a instalação 

pesada foi a Instrução 113, não é? 

 

OB. - Foi. Essa foi a base da...da propulsão. 

 

CG. - Ela é basicamente importante para a indústria automobilística, não é? 

 

OB. - É. 

 

ER. - A CEPA, a Comissão de Estudos de Projetos Administrativos, qual era o tipo de 

relacionamento que ela tinha com a administração de assuntos de planejamento de economia? 

 

OB. - Ah, isso eu não sei dizer. 

 

ER. - O senhor não estava nessa comissão? 

OB. - Não. 

 

CG. - Não, o senhor faz parte da CEPA. Em 1956, na criação da CEPA, o senhor está lá presente 

também. Mas é uma comissão de estudos e projetos, não é isso? Ela tinha relação com os grupos 

de trabalho, a CEPA? 

 

OB. - Bom, eu não me lembro que fazia parte disso, não. Não tenho ideia disso, não. CEPA? 

[inaudível] 

 



CG. - [riso] O senhor não se lembra do projeto de reforma administrativa que a CEPA produz, 

em que está incluído um projeto de reforma fiscal do Estado? É curioso. Nesse momento se faz 

um projeto de reforma fiscal, mas a CEPA não faz um projeto de reforma tributária como o que 

o senhor vai executar depois de 64. Já era clara a inadequação? No governo JK, a inadequação 

do sistema tributário já estava clara? Ou isso só vai ficar evidente mais tarde? 

 

OB. - Não, que havia necessidade de modificação já vinha de longe. 

 

CG. - Já vinha de longe. 

 

ER. - O governo JK não estava sensível para a modernização desses instrumentos? 

 

OB. - Não sei se não estava. Mas o essencial era fazer uma modificação no Imposto de Renda. 

Isso foi sendo feito gradativamente. Por exemplo, cobrança na fonte. 

 

CG. - A Sumoc, no governo JK, é, como já dissemos, um instrumento central para a política de 

investimentos do Plano de Metas, não é? A Instrução 113 foi responsável por um quarto das 

importações feitas, não é? O senhor diria que os efeitos industrializantes da 113 vêm dos seus 

próprios mecanismos, que facilitam a entrada de equipamentos internacionais, ou são 

resultantes de uma combinação da 113 com a Instrução 70? O sistema de leilões é importante 

para que a 113 tenha esse desempenho industrializante? 

 

OB. - Não, a 113 não precisava dos leilões, porque era importação sem câmbio direto. 

Exatamente para evitar a complicação dos leilões é que foi criada a 113, de modo que uma 

coisa não interferiu noutra. 

CG. - Mas o fato das importações de equipamentos não precisarem entrar nos leilões da 

Instrução 70 não facilita o seu desempenho? 

 

OB. - Mas é claro que facilita! É claro! E foi feita exatamente com essa ideia, de permitir a 

entrada sem passar pelas complicações das exigências cambiais. 

 

CG. - Dr. Bulhões, os desequilíbrios externos durante o governo Juscelino se acentuam 



rapidamente. Qual é o peso da 113 nisso? A 113 tem um papel no desequilíbrio das contas 

externas ou não? Ou ao contrário? 

 

OB. - Mas como é que ela podia ter um papel de desequilíbrio, se ela não estava desequilibrando 

nada? Como é? Não entendo. 

 

CG. - Não. Eu queria que o senhor dissesse que não está. Como é que é alimentado esse 

desequilíbrio nas contas externas, nesse momento? 

 

OB. - O desequilíbrio nas compras externas é que nós estávamos comprando além da 

possibilidade de comprar. Além desse mecanismo dos leilões, solicitava-se crédito lá fora, para 

importar. E se importava através de uma das classificações, ou com taxa maior ou com taxa 

menor, mas pedia-se crédito lá fora. Esse crédito foi se acumulando. E crédito de prazo muito 

curto. E isso trouxe, então, um grave desequilíbrio no balanço de pagamento. 

 

ER. - Esse processo todo é que em 58 também redunda na acentuação da inflação do governo 

JK… Quer dizer, nesse momento JK anuncia um programa de estabilização pelo qual Roberto 

Campos e Lucas Lopes são responsáveis. 

 

OB. - Eles procuraram não propriamente combater a inflação, mas não deixar que a inflação 

aumentasse muito. O Lucas Lopes e o … Roberto Campos. O Lucas Lopes teve uma atuação 

muito bonita, de grande energia. E minha, digamos assim, minha revolta contra o Juscelino foi 

pelo fato de Lucas Lopes lutar muito, depois adoecer, ter um infarto, ir para o hospital, e nesse 

meio tempo o Juscelino recebe uma manifestação dirigida pelo Prestes combatendo o ministro, 

dizendo que o ministro era entreguista. Então, fiquei bastante revoltado, vendo que um 

presidente recebia, a frente de uma manifestação, não um comunista, mas enfim, uma pessoa 

que estava hostilizando o ministro, quando o ministro estava doente, porque queria defender o 

próprio presidente dos erros de uma inflação acelerada. 

 

IF. - Parece que o dr. Lucas Lopes foi o braço direito do presidente Juscelino, não foi? 

 

OB. - Ah, foi! Braço direito e esquerdo. 



 

IF. - Dizem que deu uma força danada e eram muito ligados, não é. 

 

OB. - Eram muito. Defendeu muito. 

 

CG. - O dr. Roberto Campos era um… 

 

OB. - Também ajudava muito. 

 

CG. - Não era um segundo par de braços do…? [riso] 

 

OB. - Era. Era. Não tem dúvida! 

 

CG. - Eles atuavam conjuntamente, de forma muito estreita? 

 

OB. - É. O Lucas Lopes e o Roberto Campos. 

 

CG. - Dr. Bulhões, e o Conselho Nacional de Economia, onde o senhor está nesse momento, 

atuava também de forma articulada com esse pessoal? 

 

OB. - Não se articulava, mantinha sua posição de dar conselho. Mais nada. 

 

CG. - O Conselho Nacional de Economia foi uma ótima consciência crítica do presidente 

Getúlio. Desempenha esse mesmo papel para o presidente JK? As resoluções, os relatórios do 

Conselho Nacional de Economia eram no sentido de defender, de cuidar da estabilidade 

monetária, como é que era? 

 

OB. - Bom, sempre houve coerência nos relatórios do Conselho, no sentido de fazer as coisas, 

permitir que fizessem as coisas, dar conselho, concordar os investimentos, mas sempre dentro 

de determinadas proporções. 

 

CG. - Era essa a postura. 



 

OB. - É. 

 

ER. - Dr. Bulhões, esse programa, durante o governo Juscelino, levado pelo Lucas Lopes e pelo 

Roberto Campos, de tentativa de relativizar ou de diminuir o processo inflacionário, ele estrava 

ligado a uma possibilidade de empréstimo de 300 milhões de dólares que iria ser feito pelo 

governo americano, sob a condição de que a política monetária e econômica brasileira se 

submetesse a algumas exigências do FMI, tentando a estabilização da economia nacional, não 

é? Essa política que foi tentada pelo Juscelino, política de enquadramento nesses padrões do 

FMI, enquadramento de Juscelino rompe mais tarde, o senhor toma posição nesse debate, não 

é? O senhor critica o governo Juscelino por esse rompimento e por ele afastar o Lucas Lopes e 

o Roberto Campos por causa de pressões dos industriais. O senhor se lembra desse fato, dessa 

diferença? 

 

OB. - Pois é. Essa manifestação a que eu me referi, do Prestes, era uma manifestação contra o 

Fundo Monetário. 

 

ER. - O Prestes manifestava-se contra o Fundo Monetário, como o senhor disse, chamando 

aquela política de entreguista. E, por outro lado, os industriais também pressionavam porque 

era uma política restritiva, em termos de crédito. Quer dizer, o Juscelino estava sendo 

pressionado por esses dois lados. 

 

OB. - Pelos dois lados. É. mas ele não devia ter cedido. Ele devia ter acompanhado o Lucas 

Lopes e o Roberto Campos. Ele teria tido um resultado muito mais… muito melhor. 

 

ER. - O senhor acha que o fato do governo, de Juscelino não ter acompanhado a política do 

Lucas Lopes e do Roberto Campos, isso… Quais foram as repercussões em termos 

inflacionários? 

 

OB. - Ah, foram muito graves. Isso inutilizou o próprio Juscelino. Ele não se apercebeu disso. 

Se inutilizou a autoridade dele. Ele teria saído em muito melhores condições, com muito mais 

prestígio, se ele tivesse atendido ao programa do Lucas Lopes. 



 

ER. - E do Roberto Campos. 

 

OB. - E do Roberto Campos. 

 

CG. - O senhor disse que era um programa simplesmente para que a inflação não mudasse de 

patamar, não seguisse crescendo. De que constava esse programa? Quais eram as medidas 

básicas dele? 

 

OB. - Deviam ser diminuição de despesa, não é, talvez aumento de receita tributária. Não me 

lembro bem como é que era. Mas devia ser isso. Diminuição de crédito. 

 

ER. - Isso não era incompatível com a própria essência do governo Juscelino, de 50 anos em 

5? Quer dizer, fazer Brasília e ao mesmo tempo instalar uma indústria pesada no país não seria 

incompatível com uma política de estabilização? 

 

OB. - Bom, havia certa incompatibilidade, não resta dúvida. Mas dentro da incompatibilidade 

havia margem para melhores dosagens de uma coisa e de outra. 

 

CG. - Essa ruptura de dá principalmente em torno de um empréstimo de 300 milhões de dólares, 

não é, que o governo americano só liberaria se o Brasil cumprisse algumas determinações do 

FMI. A negociação se dá no espaço do FMI. O senhor… 

 

OB. - Eu não me lembro desse empréstimo não, mas vamos supor que existisse isso. Então, era 

muito melhor receber esse empréstimo do que não receber nada e ficar devendo lá fora somas 

enormes. 

 

CG. - Mas esse rompimento dom o FMI, o senhor se lembra como ele se processa? Brasília 

teve um peso muito grande? O FMI também era muito contra Brasília? 

 

OB. - Era. Era natural. Mas… Não que fosse contra Brasília. Mas como eram feitas as despesas, 

isso é que o Fundo Monetário… 



 

CG. - O senhor toma uma posição contrária a isso, não é.  O senhor acaba de dizer que ficou 

indignado. O senhor escreve algumas coisas? O senhor toma… 

 

OB. - Olha, escrevia, falava, falava...Tanto que não fui reconduzido para o Conselho. Quando 

expirou meu prazo, outro foi escolhido. O que prova que eu falei mal mesmo. [risos] 

 

ER. - O senhor fica contra duplamente, não é? Tanto contra no que concerne a orientação da 

política monetária e econômica como pelo fato pessoal do Lucas Lopes ter ficado doente e não 

ter sido prestigiado. Não foi isso? Foram esses dois aspectos que mobilizaram a sua… 

 

OB. - Crítica. 

 

EB. - Dr. Bulhões, voltando um pouco a essa questão que é uma questão que transpassa o tempo 

todo…  Me parece que o senhor é chamado sempre que há necessidade de restringir crédito, de 

fazer uma política anti-inflacionária. A relação existente entre estagnação do crédito a ponto de 

criar uma inflação que prejudique a própria estabilidade econômica do país, isso aí não ocorria, 

não havia esse problema no período do Juscelino. Qual é o diagnóstico que o senhor faz do 

crescimento econômico durante o período JK? E também dos fatores externos, porque a 

economia mundial estava crescendo, e internamente houve instrumentos e houve uma vontade 

política para que a economia aproveitasse o crescimento internacional. Quer dizer, perigo de 

estagnação não havia nesse momento, não é? 

 

OB. - Não. Acho que não. Não havia, não. 

 

CG. - Essa situação internacional de crescimento na Europa, e do crescimento da concorrência 

americana na Europa, isso foi muito importante para a vinda das empresas europeias para cá? 

 

OB. - Deve ter sido uma das causas. E depois, a oportunidade que o Brasil estava dando, que é 

um mercado interno muito importante, dessas empresas virem se localizar em nosso país. Já 

que eles não podiam exportar, nós tínhamos nosso regime de licença, então eles vinham 

produzir aqui no território nacional. 



 

CG. - Então o senhor acha que não foi somente uma reação competitiva ao investimento 

americano na Europa, a vinda delas? 

OB. - Não. Foi a restrição às importações que contribuiu para que eles viessem produzir os 

produtos aqui no nosso país. 

 

CG. - O Brasil, nesse momento, a América Latina, eram uma fronteira de expansão do 

capitalismo importante? 

 

OB. - Por receber o capital estrangeiro. O Brasil era o melhor de todos. 

 

ER. - Isso devido a quê, dr. Bulhões? Quer dizer, os salários pagos aos operários eram salários, 

digamos, convenientes. Eram salários baixos e, portanto, oneravam menos o produto. Existiam 

matérias-primas abundantes, como existem, no próprio país. E a que mais o senhor atribui essa 

qualidade excepcional do Brasil em termos de investimentos? 

 

OB. - É um mercado interno crescente. Mercado interno de consumo crescente. 

 

CG. - Mas ao mesmo tempo o Brasil contava, nesse momento, como o senhor já falou, com o 

desaparelhamento na sua estrutura tributária. E havia o problema de um desaparelhamento do 

sistema financeiro também, não é? Ele era muito incipiente. O sistema financeiro privado 

funcionava como, dr. Bulhões? Ele podia dar conta da necessidade de crédito da economia 

nesse momento de expansão? 

 

OB. - Era incipiente a política financeira, mas não era incipiente a política de crédito. 

 

CG. - Mas os bancos comerciais privados tinham uma parcela muito pequena no crédito. 

 

OB. - Não. Não. Não tinham, não. Parcela até razoável. Não era só o Banco do Brasil, não. Não 

eram bancos grandes como hoje, mas eram vários, e trabalhando muito bem. 

 

ER. - Mas tudo financiamento de curto prazo? 



 

OB. - Não. Tinha médio também, prazo médio. 

 

ER. - Longo...Esse problema nunca foi resolvido. 

 

OB. - Longo é… Longo não. 

 

CG. - Dr. Bulhões, o senhor então diria… Onde é que estão os problemas maiores da estrutura 

fiscal, nesse momento? Eles são financeiros? Eles são monetários? Eles são tributários? Eles 

são administrativos? Nesse momento. Porque mais tarde, com a crise, eles vão ser todos, não 

é? [riso] 

 

OB. - Bom, eu não sei precisar. Não sei responder, não. 

 

ER. - O senhor acha que a administração paralela que o Juscelino usou e que posteriormente 

não foi incorporada à administração ordinária, digamos assim, da União, ela é, em termos, 

responsável por esse não aparelhamento dos instrumentos da economia nacional? Quer dizer, 

contando com essa administração paralela não houve a necessidade de se criar instrumentos 

mais efetivos de administração monetária e econômica? 

 

OB. - É possível que depois, terminada essa administração especial, tenha se infiltrado na 

estrutura comum. Mas não sei dizer até que ponto. 

 

CG. - Dr. Bulhões, em 58, quando há esse problema com o governo Juscelino e saem o dr. 

Roberto Campos e o dr. Lucas Lopes, o senhor não é reconduzido, cria-se a Consultec, não é 

isso? O senhor está na… 

 

OB. - Não. 

 

CG. - O senhor não participa da criação da Consultec? 

 

OB. - Não. 



 

CG. - Não? 

 

OB. - Não. A Consultec era Mário Pinto e… 

 

ER. - Roberto Campos… 

 

OB. - Roberto Campos… 

 

CG. - Ainda hoje o dr. Mário Pinto está lá. 

 

OB. - É. Dirige. 

 

ER. - Mas o senhor participa como…? 

 

OB. - Não. Não participo, não. 

 

ER. - Dr. Bulhões, nós sabemos que o governo JK deu esse impulso extraordinário à produção 

industrial, e posteriormente o governo Geisel vai provocar um novo impulso industrial na 

economia brasileira. Como é que fica a produção agrícola durante o período JK? Estou 

perguntando isso ao senhor porque nós temos falado sobre isso. O senhor, como o Gudin, estava 

sempre chamando a atenção para que houvesse um equilíbrio entre os desenvolvimentos do 

setor industrial e agrícola. Como fica o setor agrícola no período JK? 

 

OB. - Eu acho que não se distinguiu. Porque ele não dá nenhuma prova de evidência de auxílio 

à agricultura, a não ser por meio de subsídios e coisas assim. 

 

ER. - Não há mais mecanização nem créditos que seriam significativos? 

 

OB. - Eu até nem me lembro quem era ministro da Agricultura no tempo dele! 

 

CG. - Esse descaso com a agricultura tem peso no recrudescimento da inflação, não? 



 

OB. - Tem algum sim, porque os produtos afluem em menor escala no mercado e, portanto, são 

mais suscetíveis de elevação de preço. Mas note bem que eu estou com dificuldade de 

responder as perguntas sobre o governo do Juscelino porque eu de fato não participei desse 

governo de jeito algum. Nem no princípio nem no fim. 

 

CG. - É, nós sabemos. O senhor só participa como crítico no Conselho Nacional de Economia. 

 

OB. - Pois é. E dediquei todo esse tempo ao ensino na faculdade e… 

 

CG. - Em qual das duas faculdades? Aqui no IBRE ou lá na FEA? 

 

OB. - Não, lá na Faculdade Federal, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. 

 

CG. - A FEA? Lá na Praia Vermelha? 

 

OB. - É. Lá na Praia Vermelha. 

 

CG. - Que cadeiras o senhor dava lá na FEA, nesse momento? 

 

OB. - Era microeconomia e depois passou para macroeconomia. 

 

CG. - A Conceição era sua assistente em macro? 

 

OB. - Era. 

 

CG. - Quem eram seus assistentes em micro? Com quem o senhor trabalhava? 

 

OB. - Era Américo Curi. 

 

CG. - E que trabalho o senhor faz na FEA nesse momento? Além das aulas o senhor está 

escrevendo coisas? O que o senhor está produzindo na FEA? 



 

OB. - Lá estava dando aulas só. E corrigindo provas, que é uma coisa horrível. (risos) 

 

IF. - Dr. Bulhões, como era o nível dos alunos naquela época? 

 

OB. - Era bom. 

 

IF. - Bom. Vinham bem formados, já? Era fácil de dar aula para a turma? Interessada? 

 

OB. - É. Era fácil. É. Os que não acompanhavam, eu depois dava aula separado a eles. 

IF. - O senhor dava aula particular, separada? Dava uma assistência grande. Naquela época 

ainda era o tempo em que o aluno fazia um ano inteiro de curso, não é isso? Havia as turmas 

de 56,57,58? Isso acabou. O que o senhor achou dessa reforma do ensino, com esses semestres 

independentes? Esses períodos curtos de seis meses? 

 

OB. - Felizmente eu não peguei isso. Eu só peguei… Era anual. 

 

IF. - Com aquele negócio do ano inteiro havia uma certa ligação entre aluno e professor, não 

é? 

 

OB. - É. Havia. Havia bastante. Então, eu dava as aulas, e aqueles que não podiam acompanhar, 

eu repetia as aulas noutras horas. 

 

CG. - E aqui no IBRE o senhor não estava dando aula? 

 

OB. - Não. Aqui não estava dando aula. 

 

ER. - O senhor participa só como professor ou na concepção do curso, na orientação do curso 

de economia da FEA? 

 

OB. - Só como professor. 

 



CG. - E o que é que se discutiu em macroeconomia, naquela época? Quais eram os autores que 

o senhor dava? 

 

OB. - Ah, ora… O principal autor era Wicksell. Eram Wicksell, e Keynes. 

 

CG. - Wicksell e Keynes. O Caleski não. 

 

OB. - Caleski também. Mas principalmente Wicksell. 

 

ER. - Os marxistas o senhor abordava também, no curso de macro? 

 

OB. - Ligeiramente, não é? Tudo o que contém muita ideologia, eu vou me descartando. (risos) 

 

CG. - E os alunos, nesse momento, pediam muita ideologia? Pediam Marx? 

 

OB. - Não. Eles não tinham coragem de me pedir ideologia, não. (risos) 

 

IF. - E o senhor era professor muito duro? Reprovava muita gente? 

 

OB. - Alguma. Algumas. Mas prevenia a eles: “Olha, você vai ser reprovado. Você vai ter que 

fazer uma segunda época. Ou então venha assistir umas aulas aí particulares. ” 

 

ER. - Isso era um bom remédio… 

 

[FINAL DA FITA 6-A] 

 

ER. - Isso era um bom remédio para que eles não ficassem reprovados, as aulas particulares? 

Funcionava? 

 

OB. - Ah, é. Funcionava. Funcionava bem. 

 

CG. - Nesse momento, dr. Bulhões, havia a FEA e a USP como grandes escolas de economia? 



E o IBRE. 

 

OB. - É. 

 

CG. - Era ainda muito limitado o ensino de economia no país? 

 

OB. - É. Não havia essa difusão de faculdades de economia. Eram poucas. 

 

CG. - E a difusão da discussão de economia, que hoje é muito grande, naquele momento 

também era… 

 

OB. - Era restrita. Era. 

 

ER. - Dr. Bulhões, quem era seus colegas professores, a essa época, durante o governo 

Juscelino? 

 

OB. - Era o Jorge Kafuri, tinha… 

 

ER. - Roberto Campos dava aula? 

 

OB. - Também dava aula. Era principalmente Eugênio Gudin, não é? Eugênio Gudin, Jorge 

Kafuri. 

 

ER. - Quer dizer, de determinada maneira existe uma correspondência na faculdade com esse 

grupo ao qual o senhor sempre esteve ligado na administração pública. 

 

OB. - Sim. 

 

ER. - Quer dizer, quando o senhor não estava no governo, tinha como retaguarda a vida 

universitária? 

 

OB. - É. 



 

CG. - E o Ministério da Fazenda, a que o senhor voltava também, quando saía da administração 

para o Ministério, para a Divisão de Imposto de Renda? 

 

OB. - Isso aconteceu uma vez. 

 

CG. - Ah, só depois do Café Filho? 

 

OB. - Depois passei a funcionar em outras repartições. 

 

CG. - Ah, é? Quando o senhor sai do Conselho Nacional de Economia, o senhor volta para 

onde no Ministério da Fazenda? 

 

OB. - Quando eu saio, eu volto para o Imposto de Renda, não é? Mas do Imposto de Renda, 

por exemplo, fui mandado para fora, para o exterior. Depois de lá do exterior fiquei bastante 

tempo. 

 

CG. - Está bom. Eu queria do senhor um perfil desses novos nomes na administração nacional. 

Por exemplo, o senhor conhece, mantém relações com Sebastião Pais de Almeida, que era 

presidente do Banco do Brasil e depois assume o ministério? 

 

OB. - Mas ele nunca foi economista. Sebastião Pais de Almeida era um homem rico. E pronto. 

(risos) 

 

CG. - O senhor não o conhecia pessoalmente? Era amigo dele, não? 

 

OB. - Não. Eu não… Era um homem que tinham muitos recursos, ra um homem afável, muito 

tratável, mas de economia ele sabia só a existência. Não conhecia. 

 

ER. - Conhecia a própria? 

 

OB. - É. A própria. 



 

CG. - E o diretor superintendente da Sumoc, Garrido Torres? 

 

OB. - Bom, esse tinha estudado no exterior. Esse era competente. 

 

CG. - E fazia parte desse grupo? 

 

OB. - Acho que fazia. 

 

CG. - Ele trabalhava estreitamente com Roberto Campos? 

 

OB. - É. Trabalhava muito com Roberto Campos. 

 

CG. - E Marcos Sousa Dantas, que depois vai para a Sumoc, também? Ou já era de… 

 

OB. - Marcos Sousa Dantas, este era funcionário do Banco do Brasil e muito amigo do Osvaldo 

Aranha. E tinha muita imaginação. Foi ele que criou os leilões de câmbio. E tinha uma 

capacidade de exposição bem nítida. Era muito competente. Não era assim… Não conhecia 

muito economia, mas conhecia bastante, tinha bastante experiência. Ele foi um bom 

administrador, principalmente naquela época. E foi ele que imaginou os leilões de câmbio. 

 

ER. - A economia depende muito de imaginação, dr. Bulhões? 

 

OB. - Depende. 

 

CG. - Mais de imaginação ou mais de técnica? 

 

OB. - Não, as duas coisas. Porque também você imaginar coisa errada é fácil. [risos] 

 

IF. - Dr. Bulhões, o senhor estudou no exterior também, não é? 

 

OB. - Estudei. 



 

IF. - Como é que o senhor pode comparar o ensino de economia nessa época que o senhor era 

professor aqui no Brasil e no exterior? Era um desnível grande? 

 

OB. - Não. O desnível não era grande, não. É que no exterior, os alunos são mais estudiosos, 

estudam mais, leem mais. Aqui é educação pelo ouvido e não pelos olhos, por leitura. 

 

IF. - Porque há determinadas cadeiras, determinadas universidades que precisam de 

aparelhagem. E o Brasil, sendo um país pobre, devia estar mais deficiente. Mas a Faculdade de 

Economia precisava de um bom professor, que nós tínhamos, e de alunos que levassem a sério. 

Não é isso? 

 

OB. - É. 

 

IF. - O senhor acha que lá levavam mais a sério do que aqui? 

 

OB. - Bom, lá estudavam muito mais. Lá estudavam muito mais. E aqui… Aqui nós 

improvisamos muito. Por isso é que eu insistia muito naquela tese da Sumoc: preparar, que é 

para não haver esse hábito de improvisar. Eu sempre achei que nós poderíamos hoje estar num 

Brasil muito melhor se não fosse a mania de improvisar, mas sim um sério preparo ou melhor, 

seriedade no preparo das coisas. 

 

CG. - Pois é. O senhor deve ter redigido um dos relatórios da CEPA, que diz exatamente isso> 

“Vamos encerrar com essa mania de improvisação.” 

 

OB. - É? Ah, bom. 

 

IF. - Dr. Bulhões, até a década de 50, eram muito poucas as opções dos jovens. Realmente eles 

iam ou para medicina, engenharia, direito, alguns ligados à parte da agricultura iam para 

veterinária, agronomia. Esse surgimento dessas faculdades de economia foi uma coisa mais 

moderna, não é? 

 



OB. - É. 

 

IF. - O pessoal escolhia economia – normalmente os rapazes, porque as moças eram muito 

poucas na época – por opção, por gostar de economia, ou o senhor acha que era porque era 

menos complicado do que engenharia, medicina? 

 

OB. - É. Com certeza o vestibular para economia era um vestibular frouxo. E quando eles eram 

reprovados nas outras escolas, eles corriam lá para economia, porque pelo menos estavam 

fazendo alguma coisa. Mereciam a pensão dada pelo pai. (risos) 

 

IF. - Eram poucos os que iam para economia por gostar, por opção mesmo? 

 

OB. - Ah, é! Esses eram pouquíssimos. Mas eram muito bons. 

 

IF. - Aí deviam ser excelentes, não é. Quais os exemplos que o senhor dá dos seus alunos 

excelentes? 

 

OB. - Nomes? 

 

IF. - É. 

 

OB. - Bom, Abreu Coutinho é um deles. Excelente aluno! Excelente aluno! Outra aluna que 

foi excelente foi a Tavares. 

 

ER. - A Conceição. 

 

OB. - A Conceição Tavares. Outro, Moacir Gomes de Almeida, esse que é construtor hoje. 

Muito bom aluno também. 

 

CG. - Todos da FEA? 

 

OB. - É. Todos dessa faculdade. 



 

ER. - DR. Bulhões, para encerrar, eu gostaria de fazer uma última pergunta ao senhor. O senhor 

tinha dito que o processo inflacionário, quando não se dá uma atenção adequada à agricultura, 

ele tem uma tendência a se acerbar, porque nos índices de inflação os produtos de alimentação 

são sempre cotados com importância. A política agrícola para exportação não provocaria 

igualmente um processo inflacionário, porque esses produtos rurais eram produzidos para 

exportação ou não para o consumo…? 

 

OB. - Sim. Mas é que sempre há lugar para as duas coisas. Para o mercado interno e para o 

mercado externo. 

 

ER. - Deve haver equilíbrio, de novo, nessa divisão. 

 

OB. - Não, existe naturalmente. Por exemplo, nós temos grande quantidade de soja 

internamente porque exportamos em grande escala. Não há propriamente um conflito, a não 

ser quando há escassez do produto. Por exemplo, houve uma perda na produção de trigo ou 

uma perda na produção de milho. Nesse caso, o governo intervém não deixando exportar, que 

é para o produto ficar à disposição do consumo nacional. Mas com isso perde-se o controle lá 

fora, perde-se oportunidades de continuar a exportar. Além disso, a agricultura muito sofreu 

porque sendo seus produtos importantes para a cesta do índice geral de preços, ela estava 

sempre sujeita a tabelamento, e o tabelamento prejudicava muito a lucratividade do 

empreendimento agrícola. Quer dizer, o empreendimento agrícola sofreu porque não havia 

muita assistência técnica e havia preços controlados. Quer dizer, a nossa produção agrícola 

sofreu bastante na mão do governo. 

 

ER. - Nesse período? 

 

OB. - Em vários períodos. 

 

[INTERRUPÇÃO DE FITA] 
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CG. - Dr. Bulhões, entre a saída do Conselho Nacional de Economia, em 58, no governo 

Juscelino, e o governo Jânio Quadros, onde o senhor está no Ministério da Fazenda? Dessa vez 

o senhor não volta para o Imposto de Renda. 

 

OB. - Eu, conforme expliquei, passei um longo período no exterior, nas Nações Unidas, e 

aproveitei o tempo fazendo vários estudos, notadamente no que diz respeito à combinação da 

política fiscal com a política monetária. Eu gostaria de explicar, antes de entrarmos em maiores 

minúcias, em que consistia esse estudo. Não sei se… 

 

ER. - Não, interessa! 

 

CG. - É. É importante! 

 

OB. - Bem. A ideia de que se se adotasse apenas a política fiscal, essa seria válida num período 

de depressão, mas não em período de combate à inflação. Ao mesmo tempo, uma política 

exclusivamente monetária, sem considerar o aspecto fiscal, poderia levar a decisões muito 

drásticas, inconvenientes e provocadoras de depressão. Mas a combinação das duas políticas é 

que seria o ideal. Então, nesse período eu procurei estudar para apresentar mais tarde ao 

governo uma política conjugada: política fiscal e política monetária. A política fiscal seria 

principalmente em relação ao Imposto de Renda. Como medida de estímulo ao 

desenvolvimento, eu pleiteava que o Imposto de Renda adotasse um sistema de dedução dos 

dividendos distribuídos do lucro das empresas. Esse sistema de distribuição de dividendos 

permitiria dar maior interesse na aquisição das ações, porque geralmente as ações não são 

adquiridas por falta de distribuição de dividendos. Mas essa ideia, embora tivesse adotado 

quando fui ministro em 1966, ela não prosseguiu, não foi aceita, e se deixou de pôr em 

execução. Eu pleiteava que fosse isento de Imposto de Renda a parte do lucro que fosse 

distribuída aos acionistas sob a forma de dividendos. 

 

CG. - Pois é, mas no final dos anos 50 isso seria decisivo, porque o mercado acionário era 

muito limitado, não é? 

 



OB. - É. E volto a insistir nisso. Eu insisto que o país muito pode lucrar com a dedução dos 

lucros das empresas, dos dividendos distribuídos. Representa uma redução de imposto, não há 

dúvida, mas favorecida pela ampliação da atividade econômica, notadamente através de 

investimentos decorrentes da venda de ações. Além disso, há a parte, digamos assim, 

democrática de maior participação do público na propriedade das empresas. Há a vantagem de 

evitar as grandes concentrações empresariais que acabam prejudicando a economia. 

Prejudicando no sentido de que quando chega determinado ponto desaparece a necessidade da 

eficiência e do aumento de produtividade. Outro ponto era permitir que o Conselho Monetário 

pudesse… 

 

CG. - Naquele momento seria o conselho da Sumoc, não é? 

 

OB. - É. Mas enfim, quando eu falo monetário é porque naquela época não pôde ser adotada, 

mas poderia ser adotada mais tarde. A outra medida era permitir que o Conselho Monetário – 

isso já é na fase do Banco Central – que o Conselho Monetário pudesse modificar, aumentar 

ou reduzir as alíquotas dos impostos, por delegação do Congresso, na medida em que esse 

aumento ou essa redução viesse a favorecer a expansão ou a restrição da atividade econômica, 

segundo as circunstâncias. Essa medida desse estudo foi de fato adotada em 1966, quando a 

venda de automóveis se tornou muito difícil, por causa das restrições de consumo, e os parques 

estavam lotados de carros e os produtores certamente que muito preocupados com esse fato. 

Mas sem alterar a política de combate à inflação, uma simples supressão temporária do imposto 

fez com que os carros ficassem mais baratos num determinado período e dessa forma os 

consumidores trataram de adquirir os carros e aliviar assim a situação das empresas. 

 

CG. - Essa política fiscal que o senhor propunha é mais uma política tributária. Mais uma 

política de arrecadação e menos uma política de gastos, não é isso? 

 

OB. - Bom, não. Política de gastos é própria do Ministério da Fazenda. Aí seria uma 

combinação de alíquotas mesmo de impostos e usadas como maneira de regular melhor o 

mercado. 

 

ER. - Dr. Bulhões, a combinação que o senhor propunha entre uma política fiscal e uma política 



monetária, quer dizer, a concentração mais numa política fiscal ou mais numa política 

monetária, isso viria de acordo com uma análise da conjuntura? 

 

OB. - É lógico. De acordo com a situação, não é? Análise da situação. 

 

CG. - Essa sua receita veio a ser quase que integralmente aplicada a partir de 64, não é? Na sua 

gestão no ministério, mas não durante a sua gestão à frente da Sumoc, não é? 

 

OB. - Não. Não, isso foi depois, não é? Quer dizer, depois que eu saí da Sumoc é que eu fiz 

esses estudos. 

 

CG. - Ah, sim. Depois do governo Jânio Quadros. 

 

OB. - É. 

 

ER. - O senhor fez esses estudos individualmente, ou fez parte de uma equipe? 

 

OB. - Não. Foi individualmente. Enquanto estava praticamente no exterior. 

 

CG. - Mas eu queria voltar um pouco para trás, para a eleição de Jânio Quadros. O senhor foi 

eleitor dele? 

 

OB. - Ah, fui. 

 

CG. - Fez parte dos seis milhões. 

 

OB. - É. 

 

CG. - Dr. Bulhões, nesse momento o senhor assume novamente a diretoria executiva da Sumoc, 

a convite do ministro Clemente Mariani? 

 

OB. - É. 



 

CG. - A nomeação da diretoria executiva era prerrogativa do ministro da Fazenda? 

 

OB. - Exato. 

 

CG. - Dr. Bulhões, o senhor está assumindo a diretoria da Sumoc pela segunda vez, mas numa 

circunstância política diferente. Desta vez num governo que duraria até menos, mas que não 

deveria ser um governo de transição, como era necessariamente o governo Café Filho. É um 

governo que assume com o diagnóstico de uma crise nacional – o Jânio diz que o país está de 

joelhos, era essa a imagem que ele usava – e com um programa novamente de estabilização. 

Mas nesse momento, esse programa de estabilização tinha uma legitimidade maior, não é? 

Como é que o senhor descreve, como é que o senhor compararia esses dois governos? No que 

difere a disposição do senhor, do Clemente Mariani, que fizeram parte dos dois governos? No 

que é que difere nos dois governos esse programa de estabilização, o governo do Jânio Quadros, 

e aquele que foi levado no governo Café Filho? 

 

OB. - É que no governo Jânio Quadros havia dois propósitos. Havia o propósito de evitar a 

inflação e havia o propósito do desenvolvimento do país. Ao passo que no tempo do Gudin o 

propósito principal era a restrição à inflação e não tanto a parte do desenvolvimento, embora 

também se cuidasse disso, como demonstrou a Instrução 113. 

 

IF. - Dr. Bulhões, o senhor estava na Sumoc e tinha, naturalmente, muita ligação com o ministro 

da Fazenda. O ministro da Fazenda tinha os despachos, os contatos com o presidente Jânio 

Quadros. Ele conversava, ele contava para o senhor como é que era o relacionamento, qual era 

a posição do presidente frente a essas políticas decididas pelo Ministério da Fazenda? 

 

OB. - Bom, podia fazer algumas referências. Mas às vezes, como quando se deu a Instrução 

204, ou me dirigia diretamente ao presidente. 

 

IF. - Ah, o senhor se dirigia diretamente a ele. E como era o relacionamento, a atuação dele? 

Ele trocava ideias, conversava? 

OB. - Ele conversava sim. Ele ouvia. Fazia perguntas muito pertinentes e muito inteligentes. 



Ele era, talvez, brusco com certas pessoas, mas eu devo confessar, comigo nunca houve. 

Nunca… Da minha parte não tenho queixa nenhuma. 

 

IF. - E ele entendia dos assuntos econômicos? 

 

OB. - Não sei se entendia, mas na hora ele percebia rapidamente. 

 

IF. - Porque eu achei interessante, ouvindo sua entrevista, que o senhor diz que o Getúlio tinha 

uma alergia aos assuntos econômicos. 

 

OB. - Ah, bom, ele tinha! Uma alergia a assuntos econômicos. Essa alergia foi muito benéfica 

para o professor Gudin. Benéfica pelo seguinte: no princípio o professor Gudin levava para ele 

duas ou três páginas de exposição de um fato. Ele lia a primeira página, a segunda já lia pela 

metade, a terceira não lia. Passou então o Gudin a fazer resumos, cada vez maiores. E percebia 

que para convencer o presidente devia ser uma única página. E ele então se esforçava para 

expressar tudo numa única página. E depois se aperfeiçoou de tal maneira que na metade de 

uma página já indicava tudo o que queria. [risos] 

 

IF. - E Getúlio normalmente concordava, então? 

 

OB. - Geralmente concordava. Quando fosse meia página, ele concordava. (risos) Mais de meia 

página, ele não concordava. 

 

IF. - Já o Jânio era diferente. Queria entender tudo? Ou não? 

 

OB. - Jânio é diferente. Bom, o Jânio acompanhava melhor. 

 

CG. - O senhor se dirigiu a ele para discutir a reforma cambial, então. E foi necessária muita 

argumentação para que ele aceitasse? 

 

OB. - Não. Não. Não. Não foi necessária muita argumentação. 

 



CG. - A liberação do câmbio que essa reforma produz estava dentro já das… das intenções do 

presidente? 

 

OB. - É. Já estava. 

 

ER. - Dr. Bulhões, quando o Jânio assume a presidência da República, a economia internacional 

estava em crescimento. 

 

OB. - É. 

 

ER. - A economia nacional também estava crescendo a uma taxa… 

 

OB. - É. 

 

ER. - A uma boa taxa de 7% ao ano, em 61. Mas havia um déficit no balanço de pagamento 

que havia sido herdado do período anterior. 

 

OB. - É. 

 

ER. - E havia também o déficit orçamentário, que também vinha do período anterior… 

 

OB. - Muito grande. 

 

ER. - Muito grande. E também uma inflação. 

 

OB. - Também. 

 

ER. -  O combate à inflação, como o senhor acabou de dizer, foi uma das tônicas do governo 

Jânio Quadros, que queria combinar isso com estímulo ao crescimento do país. Quer dizer, não 

era só um período de produzir uma política econômica de estabilização, mas também de tentar 

que o país crescesse. Como é que em combinação, o senhor e o ministro Clemente Mariani 

traduziram essas necessidades, o diagnóstico em medidas objetivas? 



 

OB. - Traduzimos da seguinte maneira: nos primeiros meses, ou na primeira fase do governo, 

haveria possibilidade de combater a inflação, e cogitas de desenvolvimento depois que a 

inflação fosse combatida, pelo menos em grande parte. Então, há dois períodos: um período de 

restrição e depois um período de desenvolvimento. 

 

ER. - Haveria um prazo? Os senhores imaginavam que… 

 

OB. - Um prazo. Mais ou menos uns seis meses. De seis meses a um ano. 

 

ER. - Não deu tempo. Por conta da queda de Jânio Quadros, não deu tempo de entrar na segunda 

fase. 

 

OB. - Ah, não deu. Não deu. 

 

[FINAL DA FITA 6-B] 

 

CG. – Dr. Bulhões, qual era o diagnóstico da crise? Quais eram os componentes básicos da 

crise, naquele momento? 

 

OB. – Naquele momento, a principal causa era... era cambial. Quer dizer, era uma taxa de 

câmbio fictícia que aumentava as importações, dificultava as exportações. E mantinha a dívida 

lá fora. De modo que foi aí que se começou a atacar o problema do país. 

  

CG. – A incipiência do sistema financeiro tinha um peso nessa crise, nesse momento? 

 

OB. – Sim, dificultava um pouco, não é? Mas como a crise era mais cambial do que qualquer 

outra coisa, aí houve maneira de combater de maneira eficaz. Esse é o motivo de 204 ter sido 

um dos primeiros atos do presidente. 

 

CG. – É. Ela foi ainda em março.  

 



OB. – Foi logo no início. 

 

CG. – É. Mas dr. Bulhões, quando o senhor assume a Sumoc em 61, o governo Jânio estava se 

propondo a promover uma obra de saneamento moral, como ele dizia, não é? E ele instala uma 

série de comissões de sindicância. A Sumoc foi alvo de uma dessas comissões de sindicância, 

não é? Quando o senhor assumiu a Sumoc, ela estava sendo submetida a uma sindicância. Por 

quê? Quais eram os problemas que existiam na Sumoc? 

 

OB. – Bom, isso eu não me lembro. Isso eu não me lembro bem o que que era, não. 

 

CG. – Não?  

 

OB. – Eu ouvi falar que havia sindicância, mas... essa sindicância nunca me perturbou. 

 

CG. – Bom, não perturbou ao senhor, que estava assumindo naquele momento. Mas não atinge 

outras pessoas dentro da Sumoc? Não, não é? 

 

OB. – Não... não... Isso eu não me lembro. 

 

CG. – Bom, quando o senhor é convidado para assumir a diretoria executiva, o senhor coloca 

condições para sua gestão à frente da Sumoc? 

 

OB. – Eu não. Não coloquei condição nenhuma. 

 

CG. – O senhor sabia que o programa do Clemente Mariani seria de acordo com a sua... 

 

OB. – Ah, é. 

 

CG. – O senhor tinha um convívio muito estreito com ele? Mesmo fora do governo? 

 

OB. – Não. Foi no governo que estreitamos. Eu o conhecia bastante, porque ele tinha sido 

presidente do Banco do Brasil. Mas fora isso, não. 



 

IF. – E como é que foi feito o convite para o senhor ir para a Sumoc? 

 

OB. – O convite para a Sumoc foi feito... Não sei bem. Um telefonema, qualquer coisa assim, 

perguntando se eu queria participar, queria dirigir a Sumoc. 

 

IF. – E o senhor ficou satisfeito? Gostou de voltar para lá? 

 

OB. – Não posso dizer que tenha gostado. Gostado, não. Não se gosta de exercer um cargo 

complicado. Mas... aceita-se. 

 

IF. – Mas foi uma criação sua. Sempre é bom, não é? 

 

OB. – Principalmente por isso. [risos] 

 

CG. – Senhor. Bulhões, nesse momento, a Sumoc continuava pequena? 

 

OB. – É. Continuava. 

 

CG. – Porque, por exemplo, uma das funções que a Sumoc desempenhava, de fiscalização dos 

bancos, era mais complicada, porque havia crescido, duplicado o número de agências. 

 

OB. – Pois é. Mas a fiscalização não era boa. 

 

CG. – E era precária por conta exatamente desse reduzido número de... 

 

OB. – É. Pequeno número. Pequeno número. 

 

ER. – Dr. Bulhões, em março de 61, com a nova política cambial, com a reforma que foi feita, 

foi revogada a Instrução 70, não é? E dessa maneira uma série de subsídios às importações 

foram eliminados. E com o câmbio desvalorizado em mais de 100% o estímulo vai para as 

exportações, não é? 



 

OB. – É. 

 

ER. – Isso mais uma vez vem trazer pressões dos setores que se julgavam prejudicados? 

 

OB. – Eu sei que a Instrução 204 não foi popular. Os estudantes estavam contra essa instrução. 

Lembro que fui à São Paulo para explicar na Faculdade Mackenzie o motivo da supressão e 

tive uma certa surpresa em verificar que estavam todos hostis a essa instrução. Fiquei meio 

surpreso, e não entendia por que que podiam ser contra. 

 

CG. – E por que eles eram conta? O que é que se alegava contra? 

 

OB. – A alegação, suponho eu... É uma boa pergunta. Eu não percebi até agora por que eles 

eram contra. [risos] Até hoje não sei bem por que eles eram contra. [risos] 

 

IF. – Esses movimentos estudantis interferiam muito no governo, naquela época? Agitavam 

muito? 

 

OB. – Esse movimento... era um movimento generalizado. Mas... Eu não sei bem a que atribuir 

esse movimento.  

 

IF. – E o senhor já tinha prática de lidar com estudante, o senhor já tinha sido professor durante 

muito tempo. Quer dizer, não era novidade o contato com estudante para o senhor. 

 

OB. – Não. Não, não era novidade. A novidade para mim era saber por que eles eram contra. 

E não consegui saber. Até hoje não sei. [risos] 

 

ER. – Essas medidas, dr. Bulhões, não estavam beneficiando os exportadores e os bancos que 

tinham crédito em relação ao Brasil? Não era isso que os estudantes estavam alegando, não? 

Que estariam prejudicando os setores nacionais endividados? 

 



OB. – Não, mas ela não prejudicava. Não prejudicava, porque pela Instrução 204 as 

exportações aumentaram. Aumentadas as exportações, havia mais recursos para pagar os 

débitos lá fora. Pagando os débitos lá fora, isso iria facilitar a vida de vários devedores aqui 

dentro do país. Havia a vantagem das exportações. Os exportadores teriam oportunidade de 

exportar, coisa que eles não tinham antes. E a importação ficava livre das restrições. Só se era 

isso. Só se no regime anterior havia licença para importar, e essa licença para importar dava 

um grande amparo à produção nacional. E agora ela estava sujeita à entrada ilimitada, ao 

protecionismo, à tarifa alfandegária. Mas mesmo assim, não havia motivos de uma repulsa tão 

grande. 

 

CG. – O senhor troca as licenças por uma política tarifária, não é isso? 

 

OB. – É. 

 

CG. – A locação de divisas seria feita via tarifas e não mais via câmbio. É isso que é 

fundamental à reforma? É essa mudança que...? 

 

OB. – É. Antigamente havia licença para importar. E essa licença desaparece, o regime de 

licenciamento de importações.  

 

CG. – A Instrução 70 era um instrumento de política econômica importante para a definição 

do investimento. E ela já não era mais necessária? A política tarifária seria um tão bom 

instrumento de direcionamento do investimento quanto foi a Instrução 70? 

 

OB. – Sim, porque havia graduação na tarifa. Mais favorável para umas coisas, menos 

favorável para outras. 

 

ER. – E o critério, dr. Bulhões? Já que esse critério dos leilões tinha sido afastado, qual era o 

critério para o acesso às divisas? 

 

OB. – Não, as divisas eram recebidas e vendidas no mercado, livremente, sem destino próprio. 

 



ER. – Mas qual era o critério? Não havia menos divisas do que as pessoas queriam comprar? 

Era quem chegasse primeiro? 

 

OB. – Não, não. Vendia no mercado. 

 

ER. – No mercado era o preço que regulava isso? 

 

OB. -  É. Era o preço. Era o preço que regulava isso. 

 

CG. – Mas a Instrução 204 mantém um certo subsídio para as exportações de café, cacau e 

trigo durante algum tempo. E só depois a 208 é que vai eliminar essas isenções. Por que é que 

se mantém, no primeiro momento, esses subsídios a alguns produtos? 

 

OB. – Suponho que houvesse dificuldade de suprimir tudo de uma vez, não é? Não sei. 

 

CG. – Pois é. As importações de trigo, petróleo, fertilizantes e bens de produção e papel 

continuam com um certo subsídio durante algum tempo. 

 

OB. – Com certeza foi para não haver diferença de preço. Para minorar a diferença de preço 

num período de transição. 

 

CG. – A desvalorização encareceria esses produtos, não é? – Dr. Bulhões, a reforma cambial é 

o senhor que formula, não é? É ideia sua. Ou é uma discussão entre o senhor e o ministro 

Mariani? 

 

OB. – Não, deve ter sido mais do ministro. Eu colaborava. Mas a orientação era dele. 

 

CG. – Bom, ao mesmo tempo, a 204... A desvalorização foi de mais de 100%, não é, de um dia 

para o outro. 

 



OB. – Pois é. Para ver que havia necessidade de certo auxílio, um certo subsídio na importação 

de trigo e papel, para não haver uma grande diferença de preço repentinamente, de um dia para 

outro. 

 

ER. – Naquele momento a economia, em termos de exportação, era bastante restrita em termos 

de produtos, não é? Eram cinco ou seis produtos... 

 

OB. – Ah, era muito pobre. 

 

ER. – Eram ferro, cacau, café... 

 

CG. – Açúcar, café e algodão, não é? Agora, nesse momento, discutia-se que uma 

desvalorização cambial podia produzir efeito limitado para elevar a receita total em dólar 

desses produtos, que constituíam ¾ da receita de exportação. Que esses seriam produtos pouco 

afetados, não é? 

 

OB. – Ah, é. É. Sim, mas a reforma tinha um alcance de um período maior. Não era apenas 

para resolver um problema imediato. Era para resolver o problema de maneira mais ampla, no 

curso do tempo. 

 

CG. – Ah, está bem. Dr. Bulhões, nesse momento, ainda quase 30% das receitas de exportação 

vinham de áreas de moedas inconversíveis, não é? Como é que isso se relacionava com a 

desvalorização do dólar? Sobre esses 30% essa desvalorização pouco podia, não é? 

 

OB. – É, havia o que chamavam de comércio de compensação. Exportava tanto e importava 

tanto. Foi um período mais ou menos ingrato. Mas tendia a diminuir muito. Gradati... 

 

CG. – Eram 15 anos depois de Bretton Woods, não é? Mesmo assim... 

 

OB. – É, mesmo assim... Seria muito mais grave antes. Nos 30 seria horrível, mas já nesse 

período não. A parcela das compensações já tinha diminuído muito. Era apenas com alguns 

países de pequeno monte de exportação. Era a Polônia, coisa assim.  



 

CG. – Bom, a reforma não elimina o confisco do café, não é, que é um dos pontos sensíveis da 

política externa... 

 

OB. – A politica do café continua mais ou menos a mesma. 

 

CG. – Por quê, dr. Bulhões? Ainda era muito importante o saldo...? 

 

OB. – É. Acho que era. 

 

CG. – Bom, nesse momento estão postos... Quer dizer, certamente os estudantes não 

alcançavam esse debate, mas Celso Furtado discute a Instrução 204 dizendo que ela foi um 

golpe muito grande nas receitas do governo, porque o saldo de ágios apresentados pelos leilões 

representava uma parcela muito significativa de fonte de reservas para o governo. Isso é 

considerado na reforma? Abrir mão desse saldo de ágio de que o governo se apropriava e que 

era uma fonte de financiamento importante, isso pesou na decisão da 204? 

 

OB. – Eu confesso que não me lembro desse pormenor, não. Não me lembro. 

 

ER. – Durante o período Jânio Quadros há um empréstimo de 800 milhões de dólares que o 

Brasil recebe, em função dele ter se adequado às exigências do FMI. 

 

CG. – É. Nessa época se dizia que essa reforma cambial havia se antecipado. Ao que se sabia, 

o FMI gostaria de obtê-la da política econômica do governo. Ela foi pensada para agradar ao 

FMI? Era a acusação que se fazia.  

 

OB. – Não. Era coisa independente. 

 

ER. – Por conta dessa política que – dizia a oposição – teria sido feita para se adequar à receita 

do FMI e teria possibilitado esse empréstimo, os setores nacionalistas se manifestaram contra? 

Houve reações? 

 



OB. – Não. A verdade é a seguinte. A 204 foi imaginada sem ligação alguma com as 

recomendações do FMI. A 204 já vinha sendo imaginada há muito tempo, já vinha sendo 

estudada há muito tempo. E... 

 

CG. – Por quem dr. Bulhões? O senhor? 

 

OB. – Não. Lá na Sumoc. Lá na própria Sumoc. Portanto, não tem relação nenhuma com o 

Fundo Monetário. Se o Fundo Monetário veio a recomendar isso, foi pura coincidência.  

 

CG. – Mas o senhor nos contou que, por exemplo, o Partido Comunista reagiu muito às 

negociações que o governo Juscelino estava tentando levar com o FMI em 58. E nesse momento 

também os partidos de esquerda esboçam uma reação muito grande a essa negociação? 

 

OB. – Não, pode ser que tenham influído em críticas em jornais e tudo. Mas não influíram 

diretamente, de maneira alguma.  

CG. – Não vitimam o ministro Clemente Mariani da mesma forma que vitimaram o Lucas 

Lopes? 

 

OB. – Ah, não. 

 

CG. – O dr. Clemente reagiu bem a essas pressões? 

 

OB. – Mesmo porque o presidente era outro. O presidente Jânio Quadros não iria tolerar uma 

manifestação contra o seu ministro. De maneira alguma. Temperamentos presidenciais 

completamente diferentes.  

 

ER. – Dr. Bulhões, fazia parte do ministério Jânio Quadros o Clemente Mariani, na pasta da 

Fazenda, e o João Agripino, que foi o primeiro ministro do recém-criado Ministério de Minas 

e Energia. Nesse momento estava passando no Congresso uma lei antitruste, e o Clemente 

Mariani era a favor do ingresso do capital estrangeiro e o João Agripino era contra. Quer dizer, 

eram dois ministros da mesma situação. Como é que o senhor definiria o presidente Jânio 



Quadros? Ele era mais internacionalista ou mais nacionalista em sua política de planejamento 

econômico? 

 

OB. – Eu acho que ele era mais internacionalista. Ele não era nacionalista, não.  

 

CG. – Mas, de qualquer forma, é no governo Jânio Quadros que passam alguns projetos de lei 

que vão dar muita confusão no governo João Goulart. Há um projeto de remessa de lucros para 

o exterior e outro projeto, do Conselho de Defesa Econômica, o CADE. Os conflitos entre 

ministros eram muito acirrados, porque apesar do próprio presidente ter uma postura mais 

cosmopolita, ele tinha ministros nacionalistas dentro do seu governo. E que estavam levando o 

debate ao nível da imprensa até. Isso causava muita tensão lá dentro?  

 

OB. – Bom, eu não pude... Não acompanhava em primeiro plano. A minha atividade era 

limitada ao setor do Mariani. E o setor do Mariani não refletia esses conflitos.  

 

CG. – Apesar dele ser uma das figuras importantes nesse conflito. 

 

OB. -  É. 

 

ER. – Dr. Bulhões, há um atrito – não sei a dimensão, mas há um atrito entre o Jânio e o 

Clemente Mariani no final do governo, por conta da inflação que não estaria caindo. E alguns 

setores apontavam para uma possível recessão que estaria se avizinhando. Nesse momento o 

Clemente chega até a apresentar uma carta de demissão que o Jânio não teria aceito, pedindo 

que ele permanecesse à frente do Ministério. O senhor se lembra desse episódio? 

 

OB. – Lembro. De fato, o Clemente Mariani pediu demissão. Mas como havia uma reunião no 

Uruguai... 

 

CG. -  Conferência de Punta del Este. 

 



OB. – É. Punta del Leste. O presidente pediu que o Mariani comparecesse a essa reunião e mais 

tarde, então, cogitasse de sair. Acontece que quando ele voltou quem saiu foi o presidente. 

[risos] De modo que o presidente saiu antes do Mariani. [risos] 

 

CG. – Eu queria voltar um pouco atrás, dr. Bulhões. São enviadas também, logo no início do 

governo, duas missões para renegociar a dívida externa. Uma à Europa, chefiada por Roberto 

Campos, e outra aos Estados Unidos, chefiada por Valter Moreira Sales. Essa dos Estados 

Unidos conta com a presença do Casimiro Ribeiro, que trabalhava com o senhor na Sumoc, 

não é? 

 

OB. – É. 

 

CG. – Qual é o papel da Sumoc nessas missões de renegociação? 

 

OB. – Ela recebia instruções do ministro e transmitia às pessoas que fossem tratar das 

negociações.  

 

CG. – A Sumoc não produz estudos nem propostas específicas para essas delegações? 

 

OB. – Acredito que houvesse alguma coisa, mas esse pormenor eu não me lembro. Mas com 

certeza, quando o emissário saía, já saía com instruções. 

 

CG. – E essas missões são muito bem-sucedidas, não é? 

 

OB. – São muito bem-sucedidas. É.  

 

CG. – O que é que elas obtêm? 

 

OB. – Elas obtêm... Havia a dívida a prazo curto de importações que não tinham sido pagas, e 

então eles obtiveram crédito para pagar essas importações. Quer dizer, transformaram uma 

dívida a curto prazo em dívida a prazo médio. Essa foi a principal missão. 

 



CG. – E obtiveram novos créditos?      

 

OB. – E obtiveram novos créditos.  

 

CG. – Isso significa que o balanço de pagamentos foi razoavelmente equacionado. 

OB. – Equacionado. 

 

CG. – Tanto via 204 quanto via renegociação da dívida? 

 

OB. – É. 

 

CG. – Nesse momento está assumindo o presidente Kennedy nos Estados Unidos. E havia o 

problema de Cuba, e o presidente defende toda uma nova... 

 

[FINAL DA FITA 7-A] 

 

8a Entrevista: 05/07/1989 

 

IF. – Bom dr. Bulhões, nós estivemos lendo com cuidado, como já falamos com o senhor, a 

entrevista, e há uns pontos aqui sobre os quais eu gostaria de conversar um pouquinho. Nós 

estivemos vendo que o seu pai era diplomata, não é? Esteve muito tempo na Europa, o senhor 

já nos contou sobre isso, inclusive pegou lá a Primeira Guerra Mundial, não é? E depois o 

senhor nos disse que durante a guerra ainda, ele foi para a Grécia. O senhor foi com ele 

também? 

 

OB. – Não.  

 

IF. – Não? E então ficou aqui no Rio? 

 

OB. – É. Fiquei. 

 

IF. – E o senhor não teve vontade de ir conhecer a Grécia, naquela ocasião? 



 

OB. – Sim, mas é que eu estava no colégio, não é? 

 

IF. – E qual era o colégio em que o senhor estava nessa ocasião? 

 

OB. – São Vicente de Paula. Em Petrópolis. 

 

IF. – Ah, o senhor estudou lá? Interno? 

 

OB. – É. 

 

IF. – Essa vida de diplomata atrapalha um pouquinho a vida familiar? 

 

OB. – É. 

 

IF. – As repercussões na sua vida. O senhor pensava muito sobre isso? Tinha saudade? Como 

é que era? Da família, tudo isso. 

 

OB. – É natural que tivesse, não é? 

 

IF. – E depois o senhor diz que ele vai para a China e para o Japão. 

 

OB. – É. Aí eu fui com ele. 

 

IF. – Aí o senhor foi com ele. Qual foi a impressão que o senhor teve de um mundo 

completamente diferente para a gente? 

 

OB. – É. Muito. Fiquei muito surpreso, não é? 

 

IF. – A cultura muito diferente? 

 

OB. – Tudo muito diferente. 



 

ER. – E o que mais o surpreendeu nesse contraste de sair de um país tropical do hemisfério sul, 

para ir para um país oriental afastado? O que o senhor tem na sua memória? Essas impressões... 

 

OB. – Bom, naquela época a China era um país muito pobre, e, não obstante eu ter saído de um 

país que não é rico, é país pobre, a pobreza na China chocou-me muito. E guardei de memória 

um fato chocante, verificando que havia um morto flutuando no rio e um cachorro puxando o 

corpo. Isso me deixou uma... gravou-me de uma maneira muito forte. Depois lembro que eu, 

passando com minha mãe numa feira, disse a ela: “Olha que beleza de bolo, cheio de passas!” 

Quando cheguei perto, as moscas voaram. Era um país pobre e sujo. 

 

IF. – E, no entanto, havia – pelo menos eu estive lendo outro dia o livro daquele último 

imperador – o núcleo do governo que vivia nababescamente, não é? 

 

OB. – Devia haver. [Inaudível] 

 

IF. – A comida era fartíssima, com muitos pratos, uma variedade enorme, e a população muito 

pobre. Um contraste muito grande.  

 

OB. – Muito pobre. É. E depois, no Japão, quando fui visitar o Japão, foi depois de um grande 

terremoto havido no Japão, de modo que também encontrei um Japão muito... não digo pobre, 

mas muito sofrido. Mais tarde, quando voltei lá, em 1965, verifiquei que o Japão tinha mudado 

completamente. Era outro país. 

 

IF. – Eu estive no Japão em 81. Fiquei impressionadíssima com o Japão. Uma limpeza 

impressionante, uma organização! 

 

OB. – É. Muito trabalho e muita limpeza, muita ordem, muita disciplina.  

 

ER. – Como é que o senhor vê essa possibilidade de haver uma modernidade, um capitalismo 

extremamente moderno, com a manutenção de tradições orientais? 

 



OB. – Ora, basta dizer que na música o japonês adotou a música ocidental com muito êxito. Há 

grandes artistas japoneses interpretando Mozart, interpretando Beethoven. Há orquestras 

tocando música com muita precisão, muita nitidez e muita inspiração. Eles são capazes de 

absorver a cultura ocidental, não obstante manterem a sua tradição oriental. 

 

ER. – Estão fazendo pianos de alta qualidade também. Esses pianos Yamaha são muitos bons. 

A indústria japonesa também acompanha essa... 

 

OB. – É. E violinos. Eles são capazes de produzir violinos, o que é difícil.  

 

IF. – Agora, dr. Bulhões, uma coisa que achei interessante quando estive lá é que a influência 

americana, europeia, enfim, a influência ocidental é bastante grande.  

 

OB. – É.  

 

IF. – Como é que o senhor imagina – eu fico pensando, não tenho uma... estamos conversando 

sobre isso – essa diferença entre as gerações? Quer dizer, o jovem com muita influência 

ocidental, e os velhos ainda mantendo a cultura típica dos japoneses. O senhor acha que há 

algum choque, ou eles convivem perfeitamente com isso? 

 

OB. – Bom, eu não conheço a ponto de poder responder essa sua pergunta. Mas eu tenho a 

impressão de que os velhos aceitam a influência ocidental muito bem. 

 

IF. – Agora, deve ser uma coisa complicada, porque eles foram perdedores na guerra, não é? 

Quer dizer, então, acredito que a geração antiga não possa ver com bons olhos essa influência 

do país que jogou a bomba atômica, aquilo tudo. Isso é uma coisa meio confusa na minha 

cabeça. 

 

OB. – É. Bom, isso... Eu nem tento meditar sobre isso porque não vou encontrar explicação. 

[risos] 

 

IF. -  Dr. Bulhões, o senhor morou mesmo lá ou foi só passar uma temporada? 



 

OB. – Não, em Pequim eu morei. No Japão foram poucos dias. 

 

IF. – Quer dizer, seu pai estava como diplomata na China mesmo. 

 

OB. – É. Em Pequim. 

 

IF. – E ele gostou da temporada lá? 

 

OB. – Bem, ele gostou. Porque era um posto completamente novo, não é, na carreira dele. E 

eu sei que ele mandou relatórios para o Itamaraty prevendo, o que de fato aconteceu, que a 

China cairia no comunismo. Ele previu isso com muita nitidez. 

 

ER. – E o senhor saberia sob que tipo de argumento? Como ele chegou a esse tipo de previsão? 

 

OB. – É que o governo estava muito corrompido, digamos assim. Não tinha grande autoridade. 

E havia muita miséria, de sorte que é fácil compreender a passagem para o comunismo num 

estado desse, não uma situação dessa. 

 

IF. – Isso em que época foi mais ou menos, dr. Bulhões? Em que ano foi isso? O senhor lembra? 

 

OB. – Deve ter sido entre 22 e 24. 

 

IF. – Quer dizer, então, já tinha havido a revolução russa, que foi uma revolução que atingiu o 

mundo inteiro, mexeu com o mundo inteiro, não é? A revolução comunista.  

 

OB. – Ah, sim. Pois é. Por isso é que ele estava prevendo. Já tinha havido a revolução, que foi 

em 1917, não é? 

 

IF. – Exato. Essa carta que ele escreveu ao Ministério das Relações Exteriores teve 

repercussões? 

 



OB. – Não sei. Não, deve ter ido para os arquivos lá. 

 

IF. – Não tomaram conhecimento, o senhor acha? 

 

OB. – Não sei se tomaram ou não. 

 

IF. – Quer dizer, as previsões dele, aos pouquinhos, foram acontecendo. 

 

OB. – É. 

 

IF. – Ele tinha sempre essas preocupações de ver o país onde estava e manter o contato com o 

Ministério? 

 

OB. – Sim. Nessa rotina do Itamaraty. 

 

IF. – Outra coisa, dr. Bulhões. O senhor disse na entrevista que seu avô, me parece que materno, 

era militar e general. E que era primo de Euclides da Cunha.  

 

OB. – É. 

 

IF. – O senhor chegou a conhecê-lo? 

 

OB. – Não. Quer dizer, não conheci o Euclides da Cunha. Conheci o avô. 

 

IF. – Ah, o seu avô. O senhor teve contato, conversava com ele? 

 

OB. – Tive. Conversava. 

 

IF. – E naquela época o positivismo teve uma influência muito grande nas Forças Armadas, 

não é? 

 

OB. – É.  



 

IF. – Ele conversava sobre isso com o senhor? 

 

OB. – Não, não. 

 

IF. – Não? E o senhor acompanhou depois, leu alguma coisa sobre isso, tem alguma coisa para 

a gente sobre a influência do positivismo nas Forças Armadas?  

 

OB. – Não. Nunca me detive sobre isso, não. 

 

ER. – Dr. Bulhões, o Euclides da Cunha morreu de uma maneira trágica, não é, num duelo.  

 

OB. – É.  

 

ER. – E o filho dele também, não é?  

 

OB. – Também. 

 

ER. – Um duelo com um militar também, não é? O senhor se lembra dessa história, desse fato? 

Repercutiu na sua família? 

 

OB. – Não, não lembro não. Eu sei por informações, não é, da família. Só isso. Não presenciei 

nada. 

 

IF. – Outra coisa, dr. Bulhões. Os sertões foi um livro que marcou profundamente. O senhor 

leu Os sertões ainda jovem? Porque parece que a geração foi muito influenciada, não é? 

 

OB. – Bom, é. No colégio era obrigado a ler o livro de Euclides da Cunha. Obrigado, quer 

dizer, o professor mandava ler. 

 

ER. – Era livro de leitura do colégio, não é? 

 



OB. – É. Livro de leitura do colégio. 

 

IF. – Toda uma geração foi muito influenciada por esse livro, não foi, dr. Bulhões? 

 

OB. – É. Foi. 

 

IF. – E o senhor gostou do livro? 

 

OB. – Gostei. Eu só achei muito difícil, de difícil leitura. Mas gostei. 

 

IF. – Quer dizer, Euclides da Cunha teve uma influência muito grande nessa geração. O senhor 

acha isso? 

 

OB. – Teve.  

 

IF. – É engraçado porque meu sogro me disse que quando ele era criança o pai o obrigou a ler 

Os sertões. E ele achou muito maçante. E que depois ele foi reler duas, três vezes para poder 

gostar e admirar o livro. 

 

OB. – É. O livro é muito difícil, de difícil leitura. 

 

IF. – Mas é marcante? 

 

OB. – Mas é marcante. 

ER. – E maçante. 

 

IF. – E maçante. [risos]. Outra coisa, dr. Bulhões, o senhor nos disse que quando criança morou 

em Copacabana. Que Copacabana ainda era um areal. 

 

OB. – É.  

 

IF. – E que o senhor nadava em Copacabana. O senhor continuou morando sempre lá? 



 

OB. – Sempre. 

 

IF. – Como é que era a vida em Copacabana, naquela época? 

 

OB. – Era uma... Era como se fosse uma aldeia, não é? 

 

ER. – Era uma praia de casas. 

 

OB. – É. 

 

ER. – Não existia o túnel ainda não, não é, dr. Bulhões? 

 

OB. – Hein? 

 

ER. – O acesso para Copacabana se fazia por onde? 

 

OB. – Não sei. Não me lembro bem. Eu acho que já existia o túnel, o chamado Túnel Velho. 

Havia o bonde que vinha. 

 

IF. – E o senhor gostava de morar ali em Copacabana? 

 

OB. – Gostava sim. 

 

IF. – E por que que a família resolveu morar em Copacabana? 

 

OB. – Ah, isso eu não sei. 

 

IF. – Devia ser uma novidade, não é? 

 

OB. – É. 

 



IF. – Fora praia, havia alguma diversão em Copacabana? 

 

OB. – Não, era tudo uma coisa contínua. Eu acho que não se chegou a ir ainda ao Leblon. Mas 

em todo caso... 

 

ER. – Ipanema, Leblon, aquilo era como se fosse a... Não se tinha acesso, nem casa, nem 

loteamento, nem nada. Aquilo era... 

 

OB. – Não. Não. 

 

IF. – Quer dizer, o senhor morava lá e estudava no Colégio Aldridge. 

 

OB. – É.  

 

IF. – O colégio Aldridge era em Botafogo? 

 

OB. – É. Botafogo. 

 

IF. – O senhor vinha de bonde? 

 

OB. – De bonde. 

 

IF. – Era uma folia, então. A criançada andando de bonde naquela época. 

 

OB. – É. 

 

IF. – O senhor lembra desse tempo? Tem recordações? 

 

OB. – Lembro. 

 

IF. – Foi uma infância boa, dr. Bulhões? 

 



OB. – Muito boa. 

 

IF. – Outra coisa. Depois desse Colégio Aldridge o senhor foi direto para o internato? 

 

OB. – Não. Primeiro estive no São Vicente, internado. O Colégio Aldridge foi depois. Muito 

depois.  

 

IF. – Ah, o Colégio Aldridge foi depois. Já fazendo o segundo grau, vamos dizer assim, o 

científico, já preparando para a universidade? 

 

OB. – É. 

 

IF. – E o nível do colégio era bom? 

 

OB. – Muito bom. 

 

IF. – O senhor veio com base boa lá do São Vicente? O ensino lá era bom? 

 

OB. – O ensino não era lá tão bom. No Aldridge era muito melhor. 

 

IF. – O São Vicente é de religiosos.  

 

OB. – É. 

 

IF. – E o Aldridge não. O senhor teve formação religiosa no colégio, da família? 

 

OB. – Não sei se posso dizer formação religiosa, mas, em todo caso, era uma família religiosa. 

 

IF. – E o senhor seguiu a religião também, não? 

 

OB. – Segui. Claro. 

 



IF. – E notou alguma diferença na mentalidade, na diferença do ensino de um colégio religioso 

para um colégio leigo? 

 

OB. – Sim. É que no colégio leigo não havia o ensino da religião. E lá no colégio dos padres 

havia mais religião do que ensino das matérias comuns. [risos] 

 

IF. – Porque faziam prova de religião também, não é? Eu ainda peguei isso. 

 

OB. – Ah, é. Fazia. 

 

IF. – Tinha que estudar o Catecismo e não sei quê... 

 

OB. – Tudo. 

 

IF. – E a convivência com os professores? Havia diferença entre os padres e os do colégio 

leigo? Contato de aluno-professor, intimidade... 

 

OB. – Ah, bom, no Aldridge havia mais comunicação dos alunos com os professores do que 

no colégio religioso. 

 

IF. – O colégio religioso mantinha uma certa distância com o aluno? 

 

OB. – É. 

 

IF. – É interessante. Porque morar num colégio interno mantendo essa distância não deve ser 

fácil, não é, dr. Bulhões? Morar lá, ter convivência diária com os professores e ter que ter uma 

certa distância, para um menino, não deve ser fácil. 

 

OB. – É, mas era assim. 

 

IF. – Agora, outra coisa. O senhor nos disse que foi contemporâneo ou colega do dr. Roberto 

Marinho. Em que colégio foi isso? No Aldridge? 



 

OB. – No Aldridge. 

 

IF. – Foram colegas de turma ou só contemporâneos? 

 

OB. – Não. Não. Eu só me lembro dele. Assim como do Simões Lopes também. 

 

IF. – Ah, o senhor foi colega do dr. Simões Lopes também ainda do tempo de colégio? 

 

OB. – É. Colégio Aldridge. 

 

IF. – E manteve amizade sempre, com dr. Roberto... Não, com dr. Roberto o senhor não 

manteve amizade, não. 

 

OB. – Não. Eu não o conhecia direito. Eu só me lembro, tenho uma ideia dele lá. Assim mesmo 

não tenho muita certeza não. 

 

IF. – Até falando sobre o dr. Roberto Marinho, eu gostaria que o senhor conversasse um 

pouquinho com a gente sobre a importância dos meios de comunicação, jornais, hoje em dia 

televisão, na formação da opinião pública brasileira. Como é que o senhor vê isso? Porque o 

jornal O Globo sempre foi um jornal de muito porte, de muita influência. A Televisão Globo 

também é um elemento forte. 

 

OB. – Ah, bom, eu acho que a televisão tem muito mais, exerce muito mais influência do que 

jornal. Isso é claro. O rádio! Até certo ponto era o rádio muito influente. E agora é a televisão. 

Muito mais importante a influência do que o jornal. O jornal tem pouca influência. Ou o número 

que atinge as informações pelos jornais é um número muito restrito. Ao passo que a televisão 

é amplíssima. Muito amplo.  

 

IF. – Em determinados momentos, quando há necessidade de determinadas medidas do 

governo, esse papel da televisão é muito forte? Como é que o senhor vê isso? 

 



OB. – Eu vejo que o governo pode tirar partido da rede de televisão para se comunicar com o 

público, sem maiores obstáculos. 

 

IF. – Agora, há determinados grupos interessados, tanto a favor como contra. Esse debate, 

dependendo da linha da televisão, pode mudar a opinião pública? Influenciar? 

 

OB. – Ah, isso depende muito da pessoa que se dirige ao público através da televisão. A 

televisão em si, pelo fato de se comunicar com todos, não significa grande coisa. Mas eu vou 

dar um exemplo de como a comunicação pela televisão é eficaz. O presidente Kennedy várias 

vezes, na época do seu governo, desmentiu que iria modificar o preço do ouro. Porque a África 

do Sul pedia muito para que não continuassem a pagar o preço antigo, mas ele achava que se 

modificasse o preço do ouro, isso iria ter algum impacto inflacionário nos Estados Unidos. 

Então, negava. Mas o boato insistia, continuava muito forte, de que mais dia menos dia o 

governo iria modificar o preço do ouro. Então, o presidente Kennedy, que tinha um poder de 

comunicação muito forte, foi à televisão, e esse programa de televisão foi irradiado em Londres 

e na Suíça também, e ele lá teve oportunidade de explicar e dizer enfaticamente que não 

mudaria o preço do ouro. Daí em diante os boatos cessaram definitivamente.  

 

ER. – O senhor fez uso da televisão em algum momento, ou mais frequentemente, durante a 

sua trajetória de vida pública? O senhor usou esse recurso com frequência? 

 

OB. – Não, com frequência não. Às vezes tive oportunidade de falar na televisão. 

Recentemente, por exemplo, eu fiz uma entrevista com Gil Soares... 

 

IF. – Jô Soares. Como é que foi? O senhor gostou da experiência? 

 

OB. – Gostei. 

 

ER. – Com o Jô Soares, aquele programa lá em São Paulo? 

 

OB. – É. 

 



IF. – Como é que foi? 

 

OB. – Eu acho que foi bom. Aí eu expliquei a inflação. Tenho a impressão de que foi uma 

explicação bem aceita pelos que assistiram ao programa. 

 

IF. – E o Jô é uma pessoa inteligente, não é, dr. Bulhões?  

 

OB. – Muito, muito inteligente. 

 

IF. – Muito preparado. Muito culto. 

 

OB. – É. 

 

IF. –Agora, eu me lembro que antigamente tinha aquela hora nacional no rádio, não é, que todo 

mundo escutava. Agora tem a... 

 

ER. – Jornal das Oito. 

 

IF. – Não, eu digo no rádio mesmo. Quer dizer, antes era ligado ao governo e agora tem Hora 

do Brasil. 

 

OB. – Ah, é, Era o programa Hora do Brasil. 

 

IF. – O senhor acha que isso facilitava a ação do governo? Falar para o povo para ele entender 

determinadas políticas, determinadas medidas? 

 

OB. – Não, era mais informativo. Mas devia ter alguma influência sim. Devia ter. 

 

IF. – O senhor acha importante, então, para o governo, ter canais para poder explicar sua 

política? 

 



OB. – É. Mas tudo... O governo é apenas um concessionário, ele concede os canais. De modo 

que ele tem grande poder. Na hora em que ele quer falar, está livre. Fala à vontade.  

 

IF. – E esses debates? O senhor tem acompanhado esses debates políticos na televisão? O 

senhor gosta de assistir? 

 

OB. – Ah, não. Isso eu não acompanho, não. 

 

IF. – Porque isso faz muito a opinião pública, não é? 

 

OB. – Eu não sei, não. Não sei se orienta ou desoriente a opinião pública. [risos] 

 

IF. – O senhor nunca foi de gostar muito de dar entrevistas, não é, dr. Bulhões, para jornalistas 

e tudo isso. O senhor acha que eles podem deturpar, ou acha que são fiéis às opiniões? Como 

é que é seu relacionamento com o jornalismo? 

 

OB. – Não. Eu não tenho muita queixa deles, não. Agora, eu tenho muita preguiça de falar. 

 

IF. – O senhor tem preguiça de falar, dr. Bulhões? 

 

OB. – Tenho. Tenho muita. 

 

IF. – Por quê? 

 

OB. – Sei lá. [risos] 

 

IF. – O senhor gosta mais de escrever? 

 

OB. – É. Prefiro escrever. 

 

IF. – Artigos e tudo isso, o senhor acha mais fácil? Tem mais facilidade? Porque os jornais 

também são canais importantes, através de artigos etc. 



 

OB. – É. 

 

IF. – Achei graça do senhor dizer que tem preguiça de falar. [risos] Dr. Bulhões, outra coisa 

que nós não ficamos sabendo: como é que era a sua vida de jovem, já aqui no colégio Aldridge, 

numa cidade já grande – porque o Rio de Janeiro era uma cidade grande – como é que eram as 

diversões, os programas, os estudos? Como era a vida social? 

 

ER. – O senhor era mais ligado ao estudo e à família ou tinha, por exemplo, círculo de 

amizades, outras atividades, esporte e festas? 

 

OB. – Não, o esporte era principalmente lá na praia, nadando. Ou então vinha remar aqui no 

Clube Botafogo. Vinha de bicicleta. Fiz bastante esporte, não tem dúvida. E depois, tinha 

bastante amigos na faculdade, e com eles ia a festas e percorrer clubes e... Enfim, tinha vida 

normal de todo estudante. 

 

IF. – Havia muita festa em clubes naquela época, não? Fluminense, essas coisas assim. 

 

OB. – Tinha Fluminense, tinha Botafogo... 

 

IF. – E o senhor era botafoguense? Porque remava lá? 

 

OB. – Não, eu pertencia ao clube para remar ou ir para dançar, mas não para futebol. 

 

IF. – O senhor não gosta de futebol? 

 

OB. – Gosto, mas... mas eu não era entusiasta. 

 

IF. – Agora o Botafogo venceu esse campeonato, estão felicíssimos, não é? 

 

OB. – É. Agora estão. 

 



ER. – O senhor já gostava de música erudita, nessa época? Porque eu sei que o senhor é um 

admirador disso. 

 

OB. – É. Eu fui educado aí, na música. 

 

ER. – O acesso à música, dr. Bulhões... Hoje em dia há gravações de boa qualidade, até 

nacionais. Naquele tempo, como é que se fazia? Importava-se? 

 

OB. – Não. Naquele tempo se ia ao Teatro Municipal para ouvir boa música. 

 

IF. – O senhor frequentava muito o teatro? 

 

OB. – Frequentava muito. E havia um início de gramofone, que eu tinha e ouvia os discos. Mas 

naquele tempo era muito deficiente, em comparação com o que se ouve hoje. 

 

ER. – O senhor continua frequentando o Municipal? 

 

OB. – Ah, continuo. 

 

ER. – Quem são os compositores de sua preferência? 

 

OB. – Ah, são... É Mozart, é Beethoven, é... E tem, naturalmente outros. Gosto do Respic, por 

exemplo, o italiano, Respic. 

 

IF. – O senhor estudou música, dr. Bulhões? 

 

OB. – Não. 

 

IF. – Não? Nunca tocou nenhum instrumento, nada disso? 

 

OB. – Não. Música eu não estudei, não. 

 



IF. – Só gosta. Agora, o senhor foi trabalhar bastante cedo, não é? 

 

OB. – Fui. 

 

IF. – Era comum naquela época começar a trabalhar cedo ou o senhor foi uma exceção? 

OB. – Não, eu acho que era comum, não é? 

 

IF. – E por que o senhor começou a trabalhar tão cedo? 

 

OB. – Bom porque meu pai faleceu cedo e nós não tínhamos... Minha mãe ficou com recursos 

muito escassos, de modo que eu tive que me empregar. 

 

IF. – Até essa ocasião o senhor morava com a família? 

 

OB. – É. 

 

IF. – E continuou morando, trabalhando e morando com a família? 

 

OB. – É. Morava na casa do meu avô, não é. E ela também veio para a casa do pai dela, não é. 

 

IF. – Quer dizer que seu pai morreu antes do seu avô? 

 

OB. – Ah, isso eu não me lembro bem como é que foi, não. 

 

IF. – O senhor não disse que morava na casa do seu avô? Ele estava vivo ainda, o avô? 

 

OB. – Não me lembro se... Não, ele estava vivo ainda. Meu pai morreu antes. 

 

IF. – Seu pai morreu no estrangeiro ou no Brasil? 

 

OB. – Em Pequim. Morreu em Pequim. 

 



IF. – Ah, em Pequim? Morreu de que? Doente lá? 

 

OB. – Ele esteve doente lá. 

 

IF. – E o atendimento médico lá, como é que era? 

 

OB. – Eu não sei. Eu já estava aqui no Brasil quando ele adoeceu. 

 

IF. – Deve ser complicado, não é, ficar doente no estrangeiro, num país como a China. Ele era 

moço ainda?  

 

OB. – Relativamente moço, é. 

 

IF. – Dr. Bulhões, e o senhor quando foi trabalhar já ganhava o suficiente para ajudar sua mãe? 

Ou era só para ser independente financeiramente? 

 

[FINAL DA FITA 7-B] 

 

O.B – Não, já dava para ajudar um pouquinho. 

 

IF. - E o senhor casou cedo, dr. Bulhões? 

 

OB – Não casei muito cedo, não. 

 

IF. - Com que idade? O senhor lembra? 

 

OB. - Devia ter próximo de 30 anos. 

 

IF. - Já estava mais firme, então, financeiramente, para poder assumir compromisso. 

 

OB. - Pois é. 

 



IF. - E a sua senhor – dona Ieda, o nome dela, não é isso? 

 

OB. - É. 

 

IF. - Era carioca, era daqui? 

 

OB. - É carioca. 

 

IF. - Era conhecida da família ou o senhor a conheceu na sua vida de jovem? 

 

OB. - Não, eu a conheci na infância mesmo. 

 

IF. - Ah, quer dizer, conhecia desde criança. 

 

OB. - É. 

 

IF. - O senhor tem filhos? 

 

OB. - Quatro filhos. Três moças e um rapaz. 

 

IF. - Moram aqui no Rio? 

 

OB. - Moram no Rio. 

 

IF. - Fazem companhia para o senhor, então. 

 

OB. - Não. Cada um tem lá a sua casa. 

 

IF. - E muitos netos, dr. Bulhões? 

 

OB. - Oito netos. 

 



IF. - Oito netos! Família bonita, então. E como é que é ser avô? É gostoso? 

 

OB. - É… Ser avô… Às vezes não tenho muita paciência para aguentar os netos, não. [risos]. 

Quando eles são pequenos. Mas agora os netos estão grandes. 

 

IF. - Já fazem companhia, já dá pra conversar? 

 

OB. - É. 

 

IF. - É uma diferença muito grande a educação do jovem hoje em dia, o senhor não acha, dr. 

Bulhões? O sistema de vida… 

 

OB. - Eu acho que nem são educados. (risos) 

 

IF. - O senhor acha que nem são educados? (risos) E o senhor acha que essa educação faz falta 

ou o senhor acha que estão mais felizes assim? 

 

OB. - Eles são felizes agora, não sei no futuro. No futuro podem não ser felizes. Mas agora eles 

estão no auge da felicidade. (risos) 

 

IF. - O senhor tem casa em Itaipava, dr. Bulhões? Eu tenho ideia de ter visto o senhor por lá 

algumas vezes. 

OB. - É. Tenho lá. 

 

IF. - Vai muito para lá? 

 

OB. - No fim de semana, não é? 

 

IF. - Gosta de lá? Um climazinho frio. 

 

OB. - Gosto. É bom. É um lugar agradável. Deixa recuperar. 

 



IF. - O senhor gosta muito do Rio de Janeiro ou prefere Itaipava? Para morar? 

 

OB. - Não, eu já me habituei a morar aqui, nessa cidade que hoje eu posso dizer que é uma 

porcaria de cidade. Estou habituado. [risos] 

 

IF. - Habituou. Com trânsito e tudo. Não atrapalha? 

 

OB. - Tudo. Com camelôs e tudo. Coisa horrível! 

 

IF. - É uma loucura, não é? E outra coisa, dr. Bulhões. Eu me lembro que quando eu era 

mocinha, eu sou de Santa Catarina, saí de lá e fui morar em Recife, em 57, e me impressionou 

muito aquela miséria do nordestino. O senhor falou agora em camelôs, eu me lembrei disso, de 

camelôs, aquela miséria. Era um contraste muito grande entre o Sul do Brasil e o Nordeste. 

Hoje em dia eu fico andando aqui pelo Rio de Janeiro e tenho me lembrado muito daquela 

época de Recife. Como o senhor vê essa mudança do Rio? O senhor disse que está uma 

porcaria. Como o senhor vê essa mudança aqui do Rio de Janeiro? 

 

OB. - Nesses últimos cinco anos é que a cidade começou a decair. Decaiu muito nesses últimos 

cinco anos. Um afluxo muito grande do interior para os centros urbanos traz esse conglomerado 

de pessoas, esse aglomerado de pessoas. E é difícil conviver com tanta gente. 

 

IF. - Isso o senhor acha que é consequência da política brasileira, de um momento de crise? O 

que que o senhor acha disso? 

 

OB. - Não. Isso é…. é a falta, digamos assim, do desenvolvimento rural. A falta do 

desenvolvimento rural ligada com uma urbanização acelerada trouxe esse desequilíbrio. 

 

IF. - Essa política de industrialização, sem a política do crescimento do campo, chamou muita 

gente para a cidade, não é? 

 

OB. - É. 

 



IF. - Quer dizer que o senhor acha que… 

 

OB. - Isso foi um erro que nós cometemos. 

 

ER.- O senhor diz nós… no período… geral da nossa… 

 

OB. - Não, que vem desde o princípio da República. 

 

IF. - Desde o princípio da República o senhor acha que acontece isso? 

 

ER. - Uma reforma agrária… Por exemplo, a reforma agrária do Castelo foi uma reforma 

agrária boa, mas ficou no papel. 

 

OB. - É. Não se tornou efetiva, não. 

 

ER. - Quer dizer, tivemos alguns períodos presidenciais, como o do Juscelino e o do Geisel, ou 

o do Castelo, onde houve uma… Quer dizer, houve uma reforma mais nas estruturas de 

administração pública, que propiciou muito o desenvolvimento industrial. Mas um 

desenvolvimento agrário nunca houve nesse país, não é? 

 

OB. - É. Mas agora está havendo. Agora está havendo um desenvolvimento maior, não é? 

Melhor. Eu acredito que nesses próximos anos a agricultura volte a ser próspera. 

 

IF. - O senhor agora está falando sobre isso, sobre essa industrialização que chamou as 

populações para as cidades, e o senhor diz que foi desde o princípio da República. O senhor 

diz também que a substituição de importações teve um papel muito importante na questão da 

industrialização. 

 

OB. - É. 

 

IF. - Essa substituição de importações tem alguma coisa a ver com as guerras, dr. Bulhões? 

 



OB. - Tem alguma coisa a ver? … 

 

IF. - As guerras não provocam substituição de importação? 

 

OB. - Não é propriamente a guerra, são as crises cambiais. A dificuldade de importar é que 

estimula a produção de produtos que nós importávamos. 

 

IF. - Agora, durante a guerra isto acontece muito. 

 

OB. - Bom, durante a guerra acontece por uma fatalidade. 

 

 [INTERRUPÇÃO DE FITA] 

 

IF. - O senhor disse que durante a guerra acontece por uma fatalidade. 

 

OB. - É. É difícil importar produtos. Quando da última guerra, por exemplo, havia dificuldade 

de importar produtos da Europa e dos Estados Unidos… 

 

ER. - E já havia um mercado para tal, não é? 

 

OB. - E já havia um mercado. Então, diante dessas dificuldades, é natural que se tenha 

procurado produzir no território nacional o que era difícil de importar. E também a crise 

cambial. Dificuldade de importar por falta de cambiais para pagar produtos no exterior. 

Também influiu muito. 

 

ER. - Isso tudo provoca a substituição de importações… 

 

OB. - É. 

IF. - Agora, o senhor está falando especificamente na Segunda Guerra. Comparando com a 

Primeira Guerra. Eu gostaria que o senhor fizesse uma comparação entre a crise cambial da 

Primeira Guerra com a da Segunda, em relação ao Brasil. 

 



OB. - A Segunda Guerra teve muito mais influência sobre a produção nacional do que a 

Primeira. A Primeira foi pouco ainda. A influência foi diminuta. 

 

IF. - Mas teve alguma, o senhor acha? 

 

OB. - Teve. Deve ter havido sim. Não posso garantir muito. Mas alguma coisa teve sim. 

 

IF. - Outra coisa, dr. Bulhões. O senhor foi da geração – ainda muito jovem, mas… - do 

movimento tenentista. Como é que foi a repercussão na sua geração daqueles movimentos? 

Dos 18 do Forte, da Coluna Prestes… Como é que era isso? 

 

OB. - Bem, eu nunca estive muito ligado a isso. 

 

IF. - Mas não conversavam? Não sabiam, acompanhavam? Como é que era? 

 

OB. - Eu não me lembro bem como é que era, não. 

 

IF. - Nem os 18 do Forte, Siqueira Campos, Eduardo Gomes, aquilo tudo? Não teve 

repercussões na sua vida? O senhor não viu, não acompanhou? 

 

OB. - Vi, mas de uma maneira um tanto afastada. 

 

IF. - Quer dizer, a Coluna Prestes também não teve repercussões? Não conversavam sobre isso, 

não acompanhavam aquele movimento? 

 

OB. - Não. Eu não. Eu pelo menos não acompanhei. 

 

IF. - Nada, nada. Não teve influência marcante. Foi mais entre o grupo deles mesmo, então? 

 

OB. - É. 

IF. - Outra coisa que eu estive vendo, dr. Bulhões. O senhor comenta numa das nossas 

entrevistas que como presidente do Conselho de Economia o senhor foi ao Getúlio, em 54, para 



dizer contra aquele aumento abrupto de 100% para o salário mínimo, não é? 

 

OB. - É. 

 

IF. - Que isso redundaria numa transferência para os preços e que os assalariados acabariam 

com o custo de vida muito maior. E que em pouco tempo esse grande aumento ficaria, senão 

completamente anulado, pelo menos muito reduzido. Como é que o senhor vê hoje essa política 

do salário mínimo, que aumenta e passa de 80 para 150, volta para 120… Quer dizer, está 

havendo um acompanhamento do salário, tudo isso. Como é que o senhor vê isso? Comparando 

54 com agora? 

 

OB. - Bom, as consequências são sempre as mesmas, não é? Forçar um aumento é forçar um 

aumento de preços. Mas, naquela época, um aumento de 100%, com inflação mais ou menos 

módica, tinha um efeito inflacionário maior do que hoje, porque hoje a taxa de inflação é tão 

grande que esses aumentos… 

 

ER. - São só para repor. 

 

OB. - São só para repor. É. 

 

IF. - Quer dizer, é bem diferente, então, de 54. 

 

OB. - É. 

 

ER. - Hoje em dia é quase um reajuste, não é? 

 

OB. - É. 

 

IF. - O senhor acha então importante que haja isso hoje em dia? 

 

OB. - Bom, é impossível evitar. 

 



IF. - Agora, dr. Bulhões, a equipe que trata de economia estuda, faz os seus projetos, mas tem 

que conviver com a equipe política do governo. O senhor acha que em determinados momentos 

uma decisão como esta do Getúlio, de 54, contra as ideias do Conselho de Economia, foi uma 

medida consciente que ele tomou ou foi uma medida mais popular para angariar votos? Como 

é que o senhor viu isso na ocasião e vê hoje em dia? 

 

OB. - Naquele tempo, em primeiro lugar, Getúlio Vargas, conforme eu já disse, tinha alergia 

pela economia. Ele era eminentemente político. E quando ele visse que uma decisão iria lhe 

trazer um benefício político, ele não se incomodava em ser uma medida hostil à economia. 

 

IF. - Como é essa convivência de um especialista, de um técnico, com a parte política? Há 

choques? Tem que haver muita conversa, muita troca de informações? Como é isso, dr. 

Bulhões? 

 

OB. - Não, eu acho que não há grande preocupação da parte do técnico com a parte do político. 

Ele dá sua recomendação. Se ela é atendida, está muito bem. Se não é atendida, ele volta a 

recomendar na próxima vez. [risos] 

 

ER. - Com outro governo, talvez. 

 

OB. -  Com outro governo ou o mesmo governo. 

 

IF. - Mas quando a pessoa – pelo menos eu penso assim – está consciente de suas medidas e 

luta porque acredita nelas, não fica meio frustrado quando o governo, para angariar votos, não 

aceita essas ideias? 

 

OB. - Não. Não fica frustrado, não. Ele já sabe que é quase certo acontecer isso. Eu, pelo menos, 

nunca fiquei frustrado, não. 

 

IF. - Mas quando o senhor tem uma determinada ideia, o governo não aceita, e o senhor vê que 

daria certo essa ideia, que as coisas estão indo mal porque ela não foi aceita, não dá vontade de 

sair gritando, não? 



 

OB. - Não. A gente está tão acostumado a apanhar, não é, que não se revolta. Vai se 

conformando. [risos] 

 

IF. - Dr. Bulhões, no início da República, pelo que eu tenho lido, me dá a impressão de que o 

governo era mais ou menos formado de pessoas com formação jurídica, com formação mais de 

ciência política e… Os políticos eram mais de formação jurídica, vamos dizer assim. De uns 

tempos para cá é que houve um crescimento do técnico e uma entrada muito grande do técnico. 

Vemos esse crescimento da técnico-burocracia. Como é que o senhor analisa isso? Essa 

mudança, os benefícios que podem ter ocorrido? 

 

OB. - Os políticos antigos, digamos, os políticos da era antes de 1930, eram políticos de grande 

valor. De grande valor moral e cultural. E a economia, sendo uma economia mais modesta, não 

havia a necessidade de grandes técnicos para dirigir o país. Hoje pode ser que haja bons 

técnicos, mas há maus políticos. De modo que eu não sei o que que é pior. A diferença é essa. 

 

IF. - Vamos ver se eu entendi. Com o crescimento do país, esse crescimento exigiria uma 

técnico-burocracia. O senhor acha que os políticos brasileiros não acompanharam como 

deveriam. Quer dizer, houve uma queda no comportamento do político? 

 

OB. - O nível da mentalidade política decresceu, em lugar de melhorar ou de preservar o nível 

antigo. 

 

IF. - Aí eu volto a insistir, embora o senhor diga que com o senhor não aconteceu. Não deve ser 

fácil essa convivência do técnico especialista em determinados assuntos, que programa 

determinadas coisas, com o político. O senhor acha que não existem atritos? 

 

OB. - Eu não sei como analisar isto. Por exemplo, hoje, não resta dúvida de que o Brasil dispõe 

de excelentes economistas. Basta citar o Mário Simonsen, o Casemiro Ribeiro, são economistas 

de grande valor, e que se manifestam com toda a franqueza. Mas não há homens da envergadura 

de um Campos Sales ou de um Rodrigues Alves. 

 



IF. - Fica difícil então, não é? 

 

OB. - Então, nesse ponto, o país perdeu. Quer dizer, o país está sem estadistas. E técnico sem 

estadista pouco vale. 

 

IF. - Aí fica mais complicado mesmo, não é? E o senhor tem acompanhado a entrada dos 

técnicos militares? Por exemplo, as telecomunicações estão muito na mão de técnicos de 

formação militar, não é? A própria informática tem muito a ver com os militares. Me parece 

que essa entrada também foi recente, embora a gente saiba que o general Edmundo de Macedo 

Soares, que era militar… 

 

OB. - Não, mas esses militares simplesmente estão servindo a empresários que querem fugir 

da concorrência. Não são militares que tenham conhecimentos técnicos de informação, da 

informática. Eles se aliaram a empresários que detestam a concorrência. É isso. 

 

ER. - É só por uma questão de mercado, de acesso a mercado? 

 

OB. - É. 

 

ER. - E o grande mercado é o Estado, não é, para essa área de comunicação. 

 

OB. - Sim, mas é um mercado que devia ser livre para poder progredir bem. A reserva de 

mercado é uma reserva contra a concorrência. E sendo contra a concorrência… Ora, veja bem 

o caso. Compare, por exemplo, a Petrobrás com a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce é uma 

empresa que progrediu muito, mas sofrendo concorrência. E por isso a sua eficácia, a sua 

eficiência tornou-se decisiva, quer na exploração do minério quer no transporte do minério. Ao 

passo que a Petrobrás se tornou poderosa, mas por força do monopólio e não por força da 

eficácia, da eficiência. 

 

IF. - E está atravessando uma crise difícil agora, não é? 

 

OB. - Pois é. Está atravessando uma crise difícil. Mas veja bem. Todos… Compare a Vale do 



Rio Doce com a Petrobrás e verifique como a Petrobrás conseguiu… 

 

[INTERRUPÇÃO DE FITA] 

 

ER. - Dr. Bulhões, terminamos por hoje? 

IF. - Deixa só ele terminar, um minutinho, essa comparação. Eu gostaria que o senhor só 

terminasse essa comparação da Vale com a Petrobrás. 

 

OB. - É. A Petrobrás não conseguiu vencer certos obstáculos que a Vale do Rio Doce conseguiu 

por causa da concorrência. A Vale do Rio Doce tornou-se muito mais eficiente, muito mais 

eficaz do que a Petrobrás. 

 

[INTERRUÇÃO DE FITA] 

 

9ª Entrevista: 12/07/1989 

 

ER. - Dr. Bulhões, na última entrevista nós tínhamos recuperado um pouco alguns aspectos da 

sua vida mais pessoal. E hoje nós gostaríamos de começar a entrevista também recuperando 

algumas questões, mas não questões pessoais. Questões já da sua vida nos governos de JK, 

alguma coisa de Café Filho, até João Goulart. Dr. Bulhões, no governo Jânio Quadros existia a 

Sumoc e existia também a Comissão de Planejamento Nacional. Nós já falamos um pouco 

disso. Gostaria só de perguntar ao senhor, para refazermos um pouco esse caminho: a Sumoc 

era um órgão que tinha profissionais e que tinha um diagnóstico e uma função de promover a 

estabilidade no país. E a Comissão de Planejamento tinha pessoas que apontavam mais para 

um lado de desenvolvimento. Quer dizer, eram um diagnóstico e uma tendência diferentes. O 

que prevaleceu, professor, no governo Jânio, foi mais a estabilização ou mais ou 

desenvolvimento? Se bem que o período foi curto. 

 

OB. - NO governo Jânio houve uma preocupação de estabilizar o valor da moeda, de acordo 

com a orientação do ministro Clemente Mariani. E foi nesse sentido que houve a preocupação 

de remover os obstáculos existentes no campo cambial. Este foi o motivo da insistência do 

presidente Jânio em estabelecer a que na época se chamava Resolução 204 e que trazia como 



orientação política o afastamento dos empecilhos na área cambial. Podemos assim dizer que 

prevalecia a ideia da estabilidade como ponto de partida para o desenvolvimento. 

 

ER. - As meninas que visavam a estabilidade – como o senhor está dizendo, destinadas a tirar 

os obstáculos para que essa estabilidade ocorresse – era medidas impopulares? 

 

OB. -  Eram de certa maneira impopulares porque eliminavam implicitamente o subsídio do 

trigo, ao papel de imprensa e a vários produtos importados que influíam nos índices de preços. 

Eu estou me lembrando de uma apresentação interessante de quadrinhos. E esses quadrinhos, 

eu não me lembro de nenhum deles, só me lembro do seguinte, porque acho que...Como se 

fosse ainda hoje. Era o seguinte: um indivíduo é despertado pelo despertador às seis horas da 

manhã. E aparece aquela cara de desespero. Depois, o segundo quadro é ele correndo atrás do 

bonde. Finalmente, o terceiro quadro é ele no escritório recebendo um bolo de dinheiro e a 

pessoa dizendo que ele tinha herdado uma grande fortuna. E o quarto é ele sorridente, deitado, 

com uma cara de felicidade celestial, quando o empregado chega e diz assim: “São seis horas, 

mas o senhor não precisa se levantar.” (risos) Eu acho que se eu guardei isso é porque eu 

também gostaria de ter alguém que me dissesse: “ São seis horas. O senhor não precisa se 

levantar.” (risos) 

 

IF. - O senhor não gosta de acordar cedo, não, dr. Bulhões? 

 

OB. - Eu gosto. Mas é que naquela época eu não gostava. (risos) 

 

IF. - É uma dureza! Nesse friozinho, então, do inverno. [risos] Toca o despertador, dá vontade 

de jogar longe! [risos] 

 

ER. - Dr. Bulhões, esses setores que foram restringidos com a política de estabilização no 

governo Jânio Quadros – o senhor se referiu ao papel para imprensa, trigo, alguns importados  

- eles se manifestaram? 

 

OB. - Ah, se manifestaram. Fizeram grande oposição. Mas já estava feito, não havia como 

voltar atrás. 



 

ML. - Dr. Bulhões, pela primeira vez um presidente da República vai à televisão para anunciar 

uma medida cambial, que é a Instrução 204. Isso é muito importante porque um assunto que é 

relativamente técnico, que é apolítica cambial, é trazido pela primeira vez à televisão, em 1961, 

não é. O Jânio Quadros anuncia a desvalorização do cruzeiro e as implicações que isso vai ter 

para a subida do pão, do transporte… 

 

[FINAL DA FITA 8-A] 

 

ML. - … subida do pão, do transporte e de alguns bens de consumo. Como é que o senhor 

explica essa ida do Jânio à televisão? O que ele objetivava com isso? 

 

OB. - Ele objetivava dar importância a essa medida, como fazendo parte do programa do 

governo dele. 

 

ML. - Era uma maneira de preparar a opinião pública para uma alta do custo de vida, que depois 

a própria conjuntura econômica vai detectar em março de 61? 

 

OB. - Eu admito que fosse para prevenir o público de que os preços iriam subir, mas que 

subiriam por medida apropriada ao bem-estar do povo. 

 

ML. - Na Instrução 204 havia de um lado uma reforma cambial e de outro lado um projeto de 

estabilização monetária, com a desvalorização do cruzeiro e com o corte dos subsídios. De 

alguma forma há uma política de estabilização monetária, um corte de gastos públicos, não é? 

Ela não tem essas duas faces? 

 

OB. - Bom, uma é decorrente necessariamente da outra. Não são duas faces. Uma é 

consequência da outra. Se eu modifico a taxa de câmbio, eu deixo a taxa de câmbio livre, 

suprimo a taxa subsidiada, obviamente os preços teriam que subir. É uma consequência. 

 

ML. - A Instrução 70, estabelecendo o câmbio múltiplo, acompanhava uma tendência corrente 

em vários países. Ao que parece, na década de 50, 58 países haviam adotado o câmbio múltiplo. 



E a gente ouve falar que o Fundo Monetário Internacional era contrário ao câmbio múltiplo. 

Ele sempre tentou levar os países ligados a ele ao câmbio único, não é? De alguma maneira, a 

reforma tarifária de 57 reduz a multiplicidade de categorias cambiais. Mas elas ainda 

permanecem como câmbio múltiplo. É a Instrução 204 que vai caminhar no sentido do câmbio 

único, ainda que não inteiramente, não é? E também se diz que o FMI estabeleceu como 

condição para os empréstimos ao governo Jânio Quadros o retorno ao câmbio livre. O senhor 

concorda com isso? 

 

OB. - Eu não sei se ele estabeleceu. Mas a iniciativa da taxa única foi do próprio governo. O 

Clemente Mariani, como fez parte do governo Eugênio Gudin… 

 

ML. - Período Café Filho. 

 

OB. - … no Café Filho, desde aquela época ele estava decidido a modificar o sistema cambial. 

 

ML. - Mas então ele não conseguiu. 

 

OB. - Mas naquela época ele ficou muito pouco tempo. Não deu tempo. 

 

ML. - Também ficou pouco tempo no período Jânio e conseguiu. 

 

OB. - Pois é. Mas ele já vinha com a ideia, não é? Estava tudo preparado. Portanto, por isso é 

que foi rápido. Foi nos primeiros dias. 

 

[INTERRUPÇÃO DE FITA] 

 

ML. - Eu estava perguntando, dr. Bulhões, por que durou tanto tempo, de 1953, quando veio a 

Instrução 70, até 61, para o retorno ao câmbio livre. Como o senhor explica? 

 

OB. - Ah, porque tudo o que é claro, simples, lógico, demora a ser admitido. Preferem a 

confusão. Esse é que é o reflexo que eu digo, do ministério com o mérito. 

 



ML. - Mas o senhor acha que a sociedade é simples? É simples atender aos interesses da 

cafeicultura, dos banqueiros, dos industriais? 

 

OB. - Sim, mas a questão é que isso tudo está ligado. Um interesse está ligado a outro, um 

interesse está ligado a outro. Acostuma-se com determinada orientação e é difícil mudar. Muito 

difícil mudar. 

 

ML. - Um outro ponto que eu queria tocar é o seguinte. Se a gente pega três planos de 

estabilização, dos anos 50 e do início dos anos 60, vamos ver que foram planos muito bem 

articulados, formulados por equipes integradas e, no entanto, não foram bem-sucedidos. É o 

plano Mariani-Bulhões, do período Café Filho, o plano Lucas Lopes-Roberto Campos, do 

período do JK, e novamente o plano Mariani-Bulhões, do período Jânio Quadros. Havia uma 

integração de equipes, havia uma unidade de ideias, havia uma definição muito clara de 

políticas, e os planos não dão certo. A sociedade não deixa esses planos serem levados a efeito. 

Como é que o senhor coloca isso? 

 

OB. - Não sei. Não sei responder a isso, não. 

 

ML. - Além desses planos de estabilização – houve uma tentativa do Lafer também, no segundo 

governo Vargas, que também não dá certo – a única tentativa bem-sucedida é a do governo 

Castelo Branco. O senhor não concorda com isso? 

 

OB. - Pois é. O que mostra que quando um presidente assume a responsabilidade de levar 

avante uma ideia, essa ideia vinga. Mas precisa de um presidente. O Café Filho não tinha muita 

força. E o… anterior… 

 

ML. - O Juscelino não foi um bom presidente? 

 

OB. - Ele foi bom presidente para criar Brasília, para criar essas coisas. Mas não para 

administrar moeda. Porque era contra as ideias dele. Estabilização, combate à inflação, não 

eram coisas muito aceitas pelo Juscelino. 

 



ML. - Mas também tem um ponto. É que o único plano de estabilização que efetivamente é 

posto em prática é feito com instrumentos autoritários. Ou seja, o Congresso está sob pressão 

e as resoluções do Banco Central ou mesmo as normas anteriores à criação do Banco Central 

aparecem sob a forma de decreto-lei. Uma conjuntura que se coloca como uma conjuntura 

autoritária. O senhor concordaria com o fato de que só em regime autoritário é que se consegue 

estabilizar a moeda no Brasil? 

 

OB. - Não. Não é isso. Não precisa ser regime excepcional, não. É desde que haja autoridade. 

Autoridade não é incompatível com democracia. Não é incompatível com liberdade. Ao 

contrário. A liberdade exige disciplina e austeridade. 

 

ML. - Mas quando um presidente se sente ameaçado pelos banqueiros de São Paulo, como 

aconteceu no governo Café Filho, não é, quando Jânio Quadros… 

 

OB. - Não. Mas não foi isso! Não foi isso! Não foi isso! É porque o presidente não estava 

seguro. Essa é que é a verdade. Num regime presidencialista quem manda é o presidente de 

fato. Se o presidente quer, vai tudo para a frente. Se o presidente não tem muita convicção, as 

coisas não funcionam bem. Essa é que é a verdade. 

 

ER. - Dr. Bulhões, voltando um pouco ao governo Jânio Quadros, o senhor estava dizendo que 

houve duas vertentes na política econômica. Uma vertente mais da estabilidade e uma que o 

senhor disse que estava preparando para o desenvolvimento. Essas pressões dos setores 

prejudicados, o senhor acha que influenciaram essa mudança do Jânio Quadros para uma 

política mais do desenvolvimento? Ou foi um fato mais pensado e mais calculado? 

 

OB. - Não, foi um fato… Foi uma consequência. Foi uma consequência pré-estabelecida. 

Justiça se faça com o Jânio Quadros. Ele não cedia a pressões. De jeito algum. 

 

ER. - Passando para o governo Goulart. O senhor continua na Sumoc durante o período 

parlamentarista. Quer dizer, há uma modificação. O senhor estava falando aí em 

presidencialismo, onde a autoridade, do ponto de vista constitucional, cabe ao presidente da 

República. Mas no governo Goulart, por questões políticas, é implantado o regime 



parlamentarista. E o senhor, durante esse regime parlamentarista, está à frente da Sumoc. Eu 

gostaria de conversar com o senhor sobre isso, saber qual foi o lugar que deram à Sumoc nesse 

período e se houve uma mudança muito grande, em função do senhor estar atuando num 

governo parlamentarista e não mais presidencialista. Como é que o senhor viu essa mudança? 

Como é que o senhor se sentia na Sumoc? 

 

OB. - No regime parlamentarista, o primeiro-ministro assume os poderes do presidente da 

República. Então, tudo depende do primeiro-ministro. 

 

ER. - O senhor tinha bom relacionamento? Quer dizer, o senhor se relacionava com o ministro 

da Fazenda… 

 

OB. - E através do ministro da Fazenda com o primeiro-ministro. 

 

ER. - Suas negociações passavam por esse caminho, não é? 

 

OB. - É. 

ER. - Goulart utiliza os serviços da Sumoc? Ou ela fica um pouco à margem? 

 

OB. - Não, ele utiliza. Ele utiliza. Tanto que quando o Congresso votou uma lei de remessa de 

lucros, que era praticamente proibitiva a remessa de lucros, eu expus ao ministro da Fazenda 

que essa lei seria inconveniente ao país, inconveniente ao Brasil. 

 

ER. - Moreira Sales ou Calmon? 

 

OB. - Primeiro o Moreira Sales e depois o Calmon. Baseado nisso, o ministro da Fazenda 

dirigiu-se, então, ao primeiro-ministro, que naquela época era o grande… Não me lembro 

bem… 

 

ER. - Era o Brochado da Rocha? 

 

OB. - É. Brochado da Rocha. Eu não sei se o Valter veio antes ou depois, não me lembro… 



 

ER. - O Valter veio primeiro. Depois vem o Miguel Calmon. Durante o Valter Moreira Sales 

quem é o primeiro-ministro é o Tancredo Neves. 

 

OB. - Ah, Tancredo Neves. Pois é. Durante esse período, a Sumoc se bateu muito contra a 

modificação da lei de remessa de lucros. Finalmente a lei foi votada. Mas eu pedi ao presidente 

que vetasse a lei. Ele não vetou. Mas também não sancionou. Não tendo sancionado, a lei 

voltou ao Congresso para ser homologada pelo Congresso. E isso foi feito de noite, com poucos 

deputados e senadores. Muito poucos. 

 

ER. - Na calada da noite? 

 

OB. - Na calada da noite. Então, eu fui à televisão e disse que tinha sido um ato de lesa pátria. 

É claro que no dia seguinte fui chamado pelo primeiro-ministro, que era meu amigo – aliás, era 

o Hermes Lima -, e disse que eu tinha que sair, que tinha que ser demitido, porque tinha dito 

que deputados tinham praticado um ato de lesa pátria. Eu disse ao ministro: “Bom, muito bem, 

eu saio. Mas que eles praticaram ato de lesa pátria, praticaram mesmo.” E foi assim que fui 

demitido da Sumoc. Mas isso mostra que a Sumoc estava trabalhando com toda a sua atividade 

e com toda a sua liberdade. 

 

ML. - Qual era o argumento que o senhor tinha, na época, para achar que a lei de remessa de 

lucros prejudicaria o Brasil? 

 

OB. - É porque a lei proibia a remessa. No fundo, a lei proibia a remessa. E não podendo 

remeter lucro, ninguém traz capital para investir no país. Se não houver remessa de lucros. 

 

ML. - Mas desde 57 o Brasil estava vivendo uma queda de investimentos privados e 

investimentos públicos, como agora, na década de 80. Então, eu acho que é preocupante ao 

Estado nacional, que está tendo uma perda de investimentos estrangeiros, se preocupar com a 

remessa de capital. 

 

OB. - Mas minha filha, se além dos prejuízos há uma lei que proíbe a remessa de lucros, essa 



proibição de remessa de lucros vai prejudicar ainda mais o ambiente favorável à entrada de 

recursos do exterior. Então, nós não devíamos pelo menos agravar o mal. Devíamos deixar 

como estava. 

 

ML. - Eu me refiro à situação presente que nós vivemos, não é, em que o Brasil tem vivido na 

década de 80 uma queda de investimentos privados e públicos, também estrangeiros e, no 

entanto, a remessa de lucros, inclusive usando os próprios benefícios do sistema oficial e do 

sistema paralelo de câmbio, tem sido enorme. Ou seja, há uma evasão de divisas que também 

estava… 

 

OB.- Ah, bom, mas aqui... Aí a culpa não é dos estrangeiros. Aí a culpa é dos brasileiros. Os 

brasileiros é que estão transferindo seus recursos para o estrangeiro. O estrangeiro é inocente 

nisso. As grandes remessas que estão sendo feitas agora, do Brasil para o estrangeiro, são de 

brasileiros. Não são de estrangeiros, não. 

 

ML. - Essa última mudança cambial que o governo estabeleceu nesses últimos dias tem alguma 

semelhança com essa atitude do governo João Goulart, não é? No sentido de deter um pouco o 

fluxo de capital saindo do país, num momento em que não está entrando capital, não é? 

 

OB. - Eu não sei bem o que a senhora quer dizer com isso, não. Qual a comparação… 

 

ML. - Nessa década de 80, o Brasil vem vivendo um decréscimo constante de investimentos 

estrangeiros, privados e públicos. 

 

OB. - É. Pois é. O que é natural. O que é natural. 

 

ML. - O que acontecia também entre 57 e 61. 

 

OB. - Pois bem. A senhora veja que as condições políticas são muito parecidas. São de 

desordem, de greve, de falta de confiança. Tudo isso. Muito parecido, João Goulart com a 

situação atual. 

 



ML. - E também há um fato semelhante que é a evasão de divisas. 

 

OB. - Pois é. Evasão de divisas, também por taxa cambial mal ajustada. Então, faz-se pelo 

mercado negro. Tudo muito parecido. Mas a culpa de tudo isso é dos brasileiros, o que eu quero 

acentuar. Não é dos estrangeiros. 

 

ER. - O senhor está dizendo que no período anterior ao que a Maria Antonieta se refere o que 

havia era uma remessa de lucros, e agora há uma evasão de divisas. 

 

OB. - É a mesma coisa! São nomes diferentes para um mesmo fenômeno. Evasão de divisas ou 

remessa para o exterior é a mesma coisa. Quando vocês falam em evasão de divisas é que o 

exportador exporta e mantém o dinheiro lá fora e não traz para o país. Tudo isso advém da falta 

de confiança, advém da desordem, advém da indisciplina. De modo que é povo misturado com 

governo. Tudo atuando mal. É desesperança. Enfim, uma situação de desordem. O que nós 

precisamos é ordem, disciplina. Isso é que é a verdade. 

 

IF. - Dr. Bulhões, o senhor, que esteve sempre atuando na vida econômica brasileira, desde 

moço, desde que começou a trabalhar, poderia fazer uma análise dos momentos de maior crise, 

por falta de disciplina, de comando, de poder dirigido do presidente, e apontar e os momentos 

melhores para o país, nesse tempo que o senhor acompanhou? O senhor já comparou agora 

esse momento atual com o momento do Jango. São uns piques… 

 

OB. - É. Muito parecido. Parece até que é o Jango que está aí. 

 

IF. - Parece que é o Jango que está aí? O senhor considera esse momento máximo de 

desorganização do período que o senhor acompanhou? 

 

OB. - Ah, é. O período do Jango é a flor da desordem. E agora está se repetindo. 

 

IF. - E o senhor acha que isso é por falta de comando do presidente? Por que essa falta de 

comando? 

 



OB. - É que o presidente resolveu ser um grande democrata. Então, não enfrenta o Congresso. 

Não quer hostilizar o Congresso. E o Congresso é a corporação da desordem. Essa é que é a 

verdade. 

 

ER. - Dr. Bulhões, eu gostaria de pegar um pouco nesse assunto. Você quer… 

 

IF. - Não, eu gostaria que o senhor comentasse quais são os momentos críticos e os momentos 

melhores do período que o senhor acompanhou, mais calmos, mais tranquilos. 

 

OB. - Os períodos melhores vêm desde… No tempo, por exemplo, de Epitácio Pessoa. Era um 

período de dificuldades financeiras, mas era um período de ordem, de disciplina. Depois, no 

tempo do Bernardes também. Muitos mal-entendidos, muita oposição, muita instabilidade 

política, mas havia disciplina, havia ordem. Dentro de tudo, havia. Sabia-se que existia um 

presidente. 

 

ER. - Segundo governo Vargas. 

 

OB. - O Vargas também. No Vargas havia muita disciplina. E austeridade. Verdade se diga. 

Havia. Havia era falta de liberdade, deplorável, mas existia austeridade. 

 

IF. - E esse tipo de austeridade, esse tipo de… Porque automaticamente há um certo 

planejamento, quando há uma certa austeridade, uma certa rigidez. O senhor acha que isso 

facilita o investimento tanto nacional como estrangeiro? 

 

OB. - Na parte do Vargas não houve muita vantagem econômica, não houve muito 

desenvolvimento econômico. Ficou muito apagada a parte econômica. 

 

IF. - Mesmo com austeridade? 

 

OB. - É. Havia uma certa disciplina monetária porque o Artur de Sousa Costa era um 

disciplinador de orçamento e procurava manter uma certa estabilidade. Mas eram poucos os 

surtos de progresso. Eram pequenos. 



 

IF. - Porque para o investidor há a necessidade de um certo programa, um certo planejamento 

para ele ter segurança. 

 

OB. - Não tanto, mas… Enfim, eu não sei dizer bem por quê, mas não havia muito espírito 

empresarial durante o governo do Getúlio Vargas. 

 

ER. - O senhor acha que o Estado estava muito presente? Existia muita… 

 

OB. - É. Talvez. É. E havia muitas restrições, havia muitas restrições cambiais. Muitas. 

 

ER. - Pouco espírito liberal? 

 

OB. - É. 

 

ML. - Mas essas restrições cambiais favoreciam a industrialização. 

 

OB. - De certo modo. De um lado favoreciam, de outro atrapalhavam, porque dificultavam a 

entrada de equipamentos, não é? Favoreciam como apoio, mas era um apoio sem apoio, porque 

quando queria se realizar um empreendimento havia obstáculos. 

 

ML. - Eu gostaria de fazer uma pergunta ainda sobre a integração da equipe econômica. O 

senhor trabalhou duas vezes com o Clemente Mariani, e ao que parece houve uma perfeita 

integração do seu trabalho com o trabalho do Clemente Mariani. Quer quando ele foi presidente 

do Banco do Brasil, quer quando ele foi ministro da Fazenda do Jânio Quadros. Isso é verdade? 

 

OB. - Sim. É. 

 

ML. - Como é que funcionava essa integração? 

 

OB. - Funcionava pelo fato, digamos assim, dos economistas estarem de acordo com as ideias 

principais. Havia acordo quanto à finalidade e quanto à maneira de atingir a finalidade. 



 

ML. - Ou seja, quando há uma integração de equipe econômica, há condições de se viabilizar 

uma política econômica. 

 

OB. - É. 

 

ML. - Mas a sociedade não deixa. 

 

OB. - Às vezes não deixa, não é? Mas nem sempre. Mas geralmente acaba deixando e acaba 

vencendo. 

 

IF. - Dr. Bulhões, essa integração que o senhor disse que houve foi planejada já na escolha das 

pessoas? Eram pessoas que já se conheciam, já conheciam suas linhas políticas? É isso? 

 

OB. - Bom, isso eu não sei. Se se adaptaram depois ou se era uma coisa prévia. Isso eu não sei 

dizer. Porque não era eu que escolhia, não é? 

 

IF. - Sei. Agora, no momento de tomar determinadas decisões, existiam antes conversas, trocas, 

uma certa intimidade entre o grupo que trabalhava junto? 

 

OB. - Sim. É. 

 

IF. - Conversavam muito, se encontravam muito? Como é que eram esses papos, essas coisas? 

 

OB. - Era no Ministério da Fazenda, no Banco do Brasil, na Sumoc, havia plenos 

entendimentos. 

 

IF. - E era um relacionamento só profissional ou acabou havendo amizade pessoal, 

frequentavam a casa, faziam uma vida particular também em comum? 

 

OB. - Também. Em alguns casos, não é? 

 



IF. - O senhor fez grandes amizades através do trabalho? 

 

OB. - Ah, fiz! Fiz boas amizades. 

 

IF. - O senhor podia dizer a quem o senhor ficou mais ligado através do trabalho? 

 

OB. -O Abreu Coutinho, o Casemiro Ribeiro, o Celso e Silva… Todos eles ficaram. 

 

IF. - Porque há quem diga que grandes decisões são tomadas, às vezes, em jantares, em almoços 

informais. O senhor concorda com isso? 

 

OB. - É possível que algumas decisões sejam assim. Entre comilões! [risos] 

 

IF. - Entre um uisquinho e outro, uma conversinha de lá e de cá saem grandes decisões? 

 

OB. - É. 

 

IF. - Quer dizer, havia também, além do relacionamento no horário de trabalho, um 

relacionamento pessoal, onde o tema seria o assunto do trabalho? 

 

OB. – É. Mas em geral é nas reuniões de trabalho mesmo. 

 

IF. - O senhor gosta de conversar sobre o trabalho fora do horário de trabalho? 

 

OB. - Ah, não. Não gosto muito, não. 

 

IF. - O que que o senhor gosta de fazer fora do horário de trabalho? Ouvir música? 

 

OB. - Meio conversa fiada, prefiro. 

 

IF. - Conversa fiada? [risos] 

 



OB. - É. A conversa de trabalho… 

 

IF. - Cansa muito? [risos] 

 

OB. - Cansa muito. 

 

ER. - Dr. Bulhões, eu queria voltar um pouquinho a esse relacionamento difícil entre medidas 

restritivas e um Congresso que é composto por políticos que não querem ver restringidas as 

suas capacidades de distribuir benefícios às pessoas que eles estão representando. Esse 

relacionamento senhor acha que ele é contornável ou é um relacionamento que pela própria 

natureza é tenso? Quer dizer, medidas restritivas com um Congresso atuante sempre vai dar 

atrito? 

 

OB. - É. Geralmente dá atrito, sim. Mas… acaba havendo entendimento. 

 

ML. - Ou não. Como no caso da lei de remessa de lucro. 

 

OB. - Ou não. Como no caso da lei de remessa de lucros. É. 

 

ER. - O Jango cai por causa disso? 

 

OB. - Não, não foi por causa disso, não. 

 

ER. - Não pela remessa de lucros, mas por causa do relacionamento com o Congresso? 

 

OB. - Ah, foi! Pelo menos isso é o que ele diz, não é? Ele disse isso. 

 

IF. - É interessante. Porque eu uma ocasião estive conversando com o general Edmundo de 

Macedo Soares, e ele diz que só foi possível fazer Volta Redonda porque não existia Congresso. 

Que há determinadas obras, de grande porte, que têm que ter uma decisão do presidente. Que 

o Congresso começa com certas negociações, certas cupinchadas de um e de outro, e isso 

dificulta. O senhor concorda com isso? 



 

OB. - Bom, no tempo dele havia Congresso e a siderúrgica foi montada, por decisão do 

presidente. O Congresso, com certeza, deve ter dado alguma autorização. 

 

ML. - Era o Estado Novo. Não havia Congresso. 

 

OB. - Não? 

 

IF. - Não. Foi no Estado Novo. A Companhia Siderúrgica Nacional foi negociada durante o 

Estado Novo, com o presidente Getúlio Vargas. E só foi possível porque não havia… 

 

[FINAL DA FITA 8-B] 

 

IF. - E só foi possível porque não havia Congresso. 

 

OB. - Bom, eu acho que é exagero do Macedo Soares. Pode haver. 

 

ML. - Continuando nesse mesmo assunto. O relacionamento entre Sumoc e Congresso foi 

sempre tenso, como apontou o Eduardo. Eu me recordo que havia parlamentares, em 1958, que 

alertavam no Congresso para o fato de que a Sumoc estava lançando instruções com peso de 

lei, e que essas instruções não estavam passando pelo Congresso, como foi o caso da Instrução 

113, que o senhor mesmo redigiu. Então, ao que parece, a partir da segunda metade da década 

de 50, estava muito tenso o relacionamento da Sumoc com o Congresso. Era verdade isso? 

 

OB. - Pode ser que estivesse, mas eu não senti muito isso, não. 

 

ML. - O senhor não sentia uma cobrança do Congresso em analisar a Instrução 113? 

 

OB. - A Instrução 113 foi do tempo do Gudin, não foi? Eu me lembro que ele foi ao Congresso 

expor. Não esse caso da 113, mas outros casos. E tenho a impressão de que o Congresso acabou 

aceitando as ideias dele, principalmente no que diz respeito à supressão do subsídio à gasolina. 

 



ML. - O senhor não sentia de perto, tanto no período Café Filho como no período Jânio 

Quadros, uma pressão do Congresso sobre a Sumoc? 

 

OB. - Não. Não sentia, não. Não sentia. 

 

ML. - E a relação entre a direção da Sumoc e o Conselho da Sumoc? O senhor poderia falar 

um pouquinho sobre isso? 

 

OB. - Ah, isso havia plena compreensão. De lado a lado. Porque o diretor da Sumoc participava 

do Conselho, não é? 

 

ML. - Havia empresários também no Conselho da Sumoc? 

 

OB. - Havia. Principalmente banqueiros, não é. 

 

ML. - E não havia tensões entre os banqueiros e funcionários do governo quando havia medidas 

de contenção? 

 

OB. - Havia. Mas havia de uma maneira bem módica, bem suave. 

 

ML. - Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre os banqueiros e os planos de 

estabilização. Ao que parece, tanto no período Café Filho quanto no período do Jânio, eles 

foram muito contrários às políticas de contenção de créditos, de depósitos compulsórios da 

Sumoc. 

 

OB. - Não, dependia do banqueiro. Por exemplo, o Castão Vidigal, quando fazia parte da 

Sumoc, era muito compreensivo. Embora fosse energicamente contrário em alguns pontos, ele 

cooperou muito. 

 

ML. - De onde vinha, então, a oposição de banqueiros? 

 

OB. - Alguns banqueiros eram em oposição, outros não. O que fazia mais oposição, mas era 



principalmente com os depósitos compulsórios, era o José Maria Whitaker. Mas o resto não. E 

havia banqueiros então que cooperavam muito. Mas isso já bem mais tarde, não é? 

 

IF. - Quem, dr. Bulhões? 

 

ML. - Isso na reforma bancária? Já em 64? Mas eu estou tentando pegar mais esse período 

anterior a 64. 

 

OB. - Ah, bom. No anterior havia dois. O Gastão Vidigal, que dava mais apoio, e o Whitaker, 

que não dava apoio, mas só por causa dos depósitos compulsórios. 

 

ML. - O Clemente Mariani apoiava também certas medidas de estabilização? 

 

OB. - Ah, muito! Muito! Clemente Mariani apoiou muito. 

 

ML. - Havia algum outro banqueiro importante nessa época, nos anos 50, início de 61, que 

participava da Sumoc ou que fazia oposição à Sumoc? Moreira Salles. Qual a posição dele? 

 

OB. - Moreira Salles sempre apoiou muito. E era um grande banqueiro, não é. 

 

ML. - E os bancos de Minas? 

 

OB. - Os bancos de Minas apoiavam. 

 

ML. - Magalhães Pinto? 

 

OB. - Não. Não era Magalhães Pinto. Era um outro de cujo o nome agora não me recordo. Deu 

muito apoio. 

 

ER. - Dr. Bulhões, em termos gerais, o senhor acha que para o Brasil, com os problemas que o 

Brasil tem de instabilidade institucional, de um Congresso que é um Congresso conservador e 

que reage a algumas medidas de modernização, de necessidade de incorporar uma massa 



enorme à cidadania, o senhor acha que o regime de governo mais propício é o presidencialista, 

que é um regime mais centralizado, ou o regime parlamentarista, como já foi no tempo do 

Goulart e como estão querendo…? Quer dizer, a discussão do parlamentarismo está na pauta 

do dia. 

 

OB. - O regime depende muito…Digamos assim, nós dependemos muito mais dos homens do 

que propriamente dos regimes. Se for um regime parlamentarista com um excelente primeiro-

ministro, os resultados serão ótimos. Se for um regime presidencialista com um ótimo 

presidente, os resultados serão ótimos. Se o regime for parlamentarista, mas com um péssimo 

primeiro-ministro, os resultados são péssimos. Se o presidente for ruim, no regime 

presidencialista os resultados serão ruins. Tudo depende dos homens e não dos regimes, e não 

dos sistemas. 

 

ER. - O senhor apoia as duas convicções, então, nas equipes, nos homens que estão 

implementando as medidas. 

 

OB. - Mas é claro! É isso que vale! Nós temos a mania de querer mudar os regimes e tudo, e 

esquecemos dos homens. Mas são os homens que dirigem. Eles é que movimentam. Eles é que 

são o cerne do bem ou do mal. 

 

ML. - Mas o regime importa, dr. Bulhões, porque se se trata de um regime não autoritário, por 

exemplo, as medidas econômicas têm que passar pelo Congresso, são submetidas à opinião 

pública, são discutidas. Se se trata de medidas autoritárias, elas são impostas. 

 

OB. - Ah, mas um primeiro-ministro enérgico é muito autoritário. Ele manda no Congresso. 

Acredite o seguinte: são os homens que dirigem as coisas, não os regimes. 

 

ER. - Dr. Bulhões, passando um pouco para o Goulart. O Plano Trienal, que foi feito pelo Celso 

Furtado – foi feito em fins de 62, não é – ele tentava harmonizar uma política de estabilização 

com as reformas de base, que eram reformas para o desenvolvimento. O senhor acha que era 

possível essa compatibilização num mesmo programa de governo? 

 



OB. - Não. Tinha que haver a prioridade de um. Não pode ser simultâneo. Primeiro um, depois 

o outro. Simultâneo não funciona. 

 

ER. - No próprio Plano Trienal, um dos colaboradores foi o Casemiro Ribeiro, que fez a parte 

monetária do Plano. O senhor acompanhou de alguma maneira? 

 

OB. - Não. Não acompanhei, não. 

 

ER. - As reformas que o Plano Trienal apontava, as reformas bancárias, fiscal, administrativa, 

eram reformas que apontavam mais ou menos para algumas necessidades que foram atendidas 

quando o senhor foi ministro da Fazenda no governo Castelo. Por exemplo, a questão do Banco 

Central, do Conselho Monetário. Esse diagnóstico estava mais ou menos claro para todo mundo 

naquela época? A necessidade de mudança de alguns instrumentos de administração da 

economia? 

 

OB. - Eu acho que estava, não é. 

 

ML. - Fernando Henrique Cardoso tem um trabalho onde fala que há muita semelhança entre 

as propostas do Plano Trienal e o PAEG. E que a grande diferença entre os dois planos foi a 

forma de implementação. O senhor concorda com isso? 

 

OB. - Eu não posso dizer porque eu não conheço direito. 

 

ML. - Sim, mas o Plano Trienal não conseguiu ser implementado. O PAEG foi implementado 

através de instrumentos autoritários e de uma grande reformulação da economia. 

 

OB. - Eu não sei dizer se o PAEG era parecido com o Plano Trienal ou não porque eu não 

conhecia. Nem o próprio PAEG eu conheço direito. 

 

ER. - Dr. Bulhões, no próprio governo Goulart, o Casemiro Ribeiro pratica uma política 

monetária… 

 



[INTERRUPÇÃO DE FITA] 

 

ER. - O Casemiro Ribeiro, no próprio governo Goulart, pratica uma política monetária passiva, 

não é, ao contrário do que o senhor havia praticado no governo Jânio. O senhor acha que houve 

essa mudança porque houve uma mudança de diagnóstico? Como é que o senhor vê esta 

mudança da política econômica-monetária? 

 

OB. - Eu não posso responder porque eu não sei bem o que ele fez, o que ele propôs. 

 

ML. - Quando o ministro Lucas Lopes deixa o Ministério da Fazenda, em 1958, ele leva boa 

parte da equipe que trabalhava com ele no ministério, no BNDE, para um grupo de consultoria, 

a Consultec. Esse grupo de consultoria começa a realizar uma série de projetos para governos 

estaduais, prefeituras e empresas privadas. O senhor esteve ligado à Consultec também? Não? 

 

OB. - Não. Não conheço, não. 

 

ML. - Nesse momento o senhor estava em que área, em 1958? O senhor estava na empresa 

privada? 

 

OB.  - Não, eu devia estar fora do Brasil. Eu não estava aqui. 

 

ER. - Dr. Bulhões, nessa questão do relacionamento de políticos com técnicos e da dificuldade 

de convivência entre medidas restritivas e políticos que têm que atender a determinadas 

reivindicações, no tempo do Juscelino Kubitschek, era diretor da Carteira de Redescontos o 

Tancredo Neves, que era eminentemente um homem político. E posteriormente, com a 

mudança da Carteira de Redesconto para a Sumoc, isso não se deu mais. Quer dizer, o Casemiro 

Ribeiro, por exemplo, foi dessa Carteira. O senhor acha que isso foi uma medida para tentar 

neutralizar ou relativizar a influência dos políticos nessas áreas consideradas mais técnicas? 

 

OB. - É possível, sim. Tornar mais técnico o cargo. 

 

ER. - Isso teria sido uma medida… 



 

OB. - Salutar. 

 

ER. - Salutar e pensada? 

 

OB. - É. 

 

ML. - Salutar por quê? Os políticos emitiam muito? Davam muito crédito? 

 

OB. - Salutar no sentido de tornar mais independente, mais meditado, mais técnico. 

 

ML. - O senhor ainda pode responder? Gostaria de encerrar? 

 

OB. -  Não. Não. Se pudesse suspender, era bom. 

 

ER. - Então a gente termina por hoje. Voltamos quarta-feira para conversar com o senhor. 

 

OB. - Está bom. Ótimo. 
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ER. - Professor, nós gostaríamos de conversar hoje com o senhor sobre essa passagem de 64, 

a passagem do governo Goulart, a crise, e posteriormente o governo Castelo, onde o senhor 

ocupa o Ministério da Fazenda. Primeiramente eu perguntaria ao senhor quais eram as críticas 

que o senhor e a equipe que posteriormente irá compor os ministérios econômicos faziam ao 

governo Goulart. Quais era os pontos negativos que levaram o governo Goulart a uma 

ineficiência e à sua queda política? 

 

OB. - A parte crítica devia dizer respeito ao aspecto econômico. Havendo muito déficit, não 

havendo controle de despesas e existindo uma tendência de hostilidade à iniciativa particular, 



esses dois elementos passaram a exigir da equipe dos economistas uma correção de modo que 

o desequilíbrio econômico não fosse agravado. 

 

ER. - O senhor acha que aspectos mais políticos, como por exemplo, a quebra da hierarquia 

militar, a reforma agrária, que se tornou uma bandeira de radicalização, esses fatores também 

foram radicalizando a situação? 

 

OB. - Bom, é claro que agravaram muito o desequilíbrio econômico. Ou melhor, talvez tenham 

sido esses movimentos políticos que tenham agravado a crise econômica, exigindo da parte dos 

economistas um remédio, uma modificação de atitude. 

 

IF. - Dr. Bulhões, como era o clima, na época, de conversas, de discussões sobre esses assuntos? 

O senhor participava onde, com quem o senhor conversava, discutia esses assuntos? 

 

OB. - Esses assuntos eram conversados na Sumoc, eram conversados no Ministério da Fazenda, 

no Banco do Brasil e, de modo geral, nas reuniões sociais. 

 

IF. - Quer dizer, era uma preocupação constante? 

 

OB. - É. Era uma preocupação constante. 

 

IF. - Especificamente aqui do Rio e São Paulo, ou o senhor acha que isso atingiu o país todo? 

 

OB. - Mais intensamente aqui no Rio. Mas nos estados também. 

 

IF. - E pelo que eu tenho lido, estudado, parece que houve muito apoio da classe média, não é? 

 

OB. - Ah, é! A classe média apoiou muito esse movimento de reação contra o desequilíbrio 

econômico. 

 

IF. - Estava sentindo no próprio bolso? 

 



OB. - Provavelmente. 

 

IF. - E quando é que o senhor acha que começou a se agravar esse desequilíbrio? A partir de 

quando mais ou menos? 

 

OB. - Quando o quê? 

 

IF. - A partir de quando mais ou menos começou a se agravar esse desequilíbrio, as pessoas 

começaram a pensar mais sobre o assunto? 

 

OB. - Ah, eu não posso precisar exatamente a data ou a época. Eu sei que a situação 

desagradável foi se acelerando acentuadamente. 

 

IF. - Porque a gente pode dividir o governo João Goulart num primeiro, que foi o do 

parlamentarismo, com o ministro Tancredo Neves como primeiro-ministro, na segunda fase do 

parlamentarismo, após o ministro Tancredo Neves, e após o plebiscito de 1963. O senhor pode 

fazer uma comparação entre essas três fases e a situação mais precária ou menos precária desses 

três períodos? 

 

OB. - Separação propriamente, não. Pode-se dizer fases de agravamento. Todas elas foram 

ruins, mas foram se agravando. E a fase última se tornou insuportável. 

 

IF. - Eu só queria saber o seguinte: se essas conversas eram num nível mais de preocupação ou 

se já se pensava num movimento de mudança de governo, de tomar uma atitude mais séria, 

reagindo mesmo. Se o senhor escutava esse tempo de conversa. Se era aberto. 

 

OB. - Não, as minhas conversas eram apenas de preocupação. Eu nunca participei de nenhum 

movimento mais grave de substituição de governo. 

 

IF. - Nem nunca foi chamado por determinados grupos para conversar, trocas ideias? 

 

OB. - Não. Não. 



 

ER. - Da conspiração mesmo o senhor não participou? 

 

OB. - Nunca participei. 

 

ER. - Nem tinha notícia, dr. Bulhões? 

 

OB. - Nem tinha notícia. 

 

IF. - Porque parece que foi uma conspiração muito aberta. Não havia um controle maior do 

governo nem nada. Quer dizer, falavam abertamente. 

 

OB. – É, mas eu nunca participei. Não podia participar porque fazia parte do governo, não é. 

Eu fazia parte do governo, estava na Sumoc. 

 

IF. - O senhor fazia parte do governo, estava na Sumoc, eu concordo plenamente. Agora, o 

presidente Castelo Branco também fazia parte do governo, estando no comando do Estado 

Maior do Exército, no entanto ele participou. Quer dizer, ele foi chamado. O senhor é que era 

contra ou nunca foi chamado para conversar? 

 

OB. - Não. Eu não fui chamado. Eu não fui chamado. 

 

IF. - E se fosse? O senhor teria se envolvido? 

 

OB. - Isso eu não sei. Depende lá da época. 

 

IF. - Não tem ideia. Não tinha vontade de mexer com a situação, de mudar a situação? 

 

OB. - Não sei. 

 

ER. - Dr. Bulhões, o senhor acha que uma das causas fundamentais da queda de Goulart teria 

sido a tentativa a que ele se lançou de incorporar contingentes marginais da população, num 



momento em que a economia não estava crescendo? Quer dizer, há possibilidade de promover 

a incorporação de setores da população que estão à margem dos benefícios da sociedade num 

momento em que a economia não está em crescimento? 

 

OB. - Não sei dizer se isso que foi o ato decisivo. Mas eu tenho a impressão de que o que levou 

ao movimento de deposição do governo foi um “meeting” havido em frente da Central do 

Brasil, em que o presidente compareceu… 

 

ER. - Sexta-feira, 13. 

 

OB. - … “meeting” esse feito por marinheiros. Então, aí, a população ficou perplexa, e acho 

que esse foi o ato provocador da revolução. 

 

ER. - Dr. Bulhões, quando é que o senhor começa a ser sondado para ocupar o Ministério da 

Fazenda? Como é que foram essas conversas? O senhor teve notícia através de quem? 

 

OB. - Eu estava fazendo uma palestra em São Paulo quando recebi a comunicação que ao 

chegar ao Rio eu deveria me dirigir ao Quartel General. E aí encontrei então Mazzilli, que já 

tinha assumido a presidência, e me convidava para ocupar a pasta da Fazenda. Foi só isso. 

 

ER. - Qual o quartel general a que o senhor se refere? 

 

OB. - Lá, em frente da Central. 

 

IF. - Ministério do Exército mesmo. 

 

OB. - É. 

 

IF. - Dr. Bulhões, nessa época, década de 60, antes da revolução, o IPES teve um papel muito 

importante nas discussões econômicas e políticas do momento. O senhor participou de alguma 

palestra, alguma conferência, alguma coisa assim? 

 



OB. - Ah, eu fiz conferências lá, sim. 

 

IF. - Como é que funcionava aquilo, dr. Bulhões? 

 

OB. - Fui lá, fazia-se a palestra e várias pessoas compareciam, discutiam os problemas mais 

cruciantes. 

 

IF. -O senhor teve contato lá com o general Golbery, naquela ocasião? 

 

OB. - Tive. Tive. 

 

IF. - Dizem que era uma pessoa inteligente. O senhor podia falar um pouquinho sobre ele? 

 

OB. - Ah, ele era muito ativo e… muito culto. De grande cultura, inteligência, perspicácia e 

muita energia. De modo que ele era um líder de fato. 

 

IF. - E ele entendia também de assuntos econômicos para conversar sobre isso? 

 

OB. - Entendia, de uma maneira geral. Não detalhadamente, mas entendia. 

 

IF. - Outra pessoa que parece que foi importante no IPES foi o dr. Jorge Oscar de Melo Flores, 

não é? O senhor tinha contato com ele lá? Porque ele era aqui da Fundação também, não é? 

 

OB. - Tinha. O outro era o Harold Polland. Esse é que era muito importante. 

 

IF. - E o Glycon de Paiva também, o senhor tinha contato? 

 

OB. - Também. 

 

IF. - Quais era as pessoas com quem o senhor mais trocava ideias lá, mais conversava? 

 

OB. - Conversava muito com o Glycon de Paiva, com o Gilbert Huber. 



 

IF. - E o Herbert Levy também, de São Paulo, não era? 

 

OB. - Esse, menos. Pode ser que ele fosse muito em São Paulo. Não aqui no Rio. 

 

IF. - Aqui de quem mais o senhor lembra que tivesse papel mais atuante lá? 

 

OB. - Esses que eu citei. Gilbert Huber, Glycon de Paiva, o Golbery, não é. 

 

ER. - O Heitor de Aquino? 

 

OB. - Desse eu não me lembro bem, não. 

 

IF. - Parece que o general Edmundo de Macedo Soares também participava em algumas coisas, 

não é? 

 

OB. - Alguma coisa. 

 

IF. - O senhor acha que o IPES teve papel importante no momento? 

 

OB. - Ah, deve ter preparado bem o espírito dos líderes, dos que assumiram a liderança. 

 

IF. - E o contato do IPES com o pessoal da Escola Superior de Guerra, era grande? O senhor 

fez palestras na Escola também? 

 

OB. - Fiz. Mas não propriamente com ligação ao IPES, não. 

 

IF. - Eram independentes as palestras. E o senhor gostava do ambiente de estudo da ESG, da 

Escola Superior de Guerra? 

 

OB. - Gostei sim. Havia uma troca de pontos de vista da esfera militar com a esfera civil. 

 



ER. - Dr. Bulhões, quer dizer que o senhor foi chamado para ocupar o cargo de ministro da 

Fazenda ainda nesse primeiro momento, pelo Mazzilli. E depois o senhor foi confirmado pelo 

Castelo Branco. Como é que se deu essa passagem e como se deu a formação da equipe dos 

ministérios do Planejamento e Economia? O senhor teve conversar com o Castelo Branco antes, 

o senhor sabia o que ele desejaria, em termos de planejamento e em termos de economia para 

um futuro governo? 

 

OB. - Eu fui chamado pelo Castelo Branco e ele perguntou se as minhas ideias combinavam 

com as de Roberto Campos. Eu disse que sim, de muitos anos, há muitos anos tínhamos as 

mesmas ideias, e portanto, não havia dificuldade alguma em trabalharmos juntos. Pronto. 

 

ER. - Quer dizer que a questão fundamental seria uma adequação dessa equipe em torno de 

ideias que para ele… A referência que ele tinha era o Roberto Campos? 

 

OB. - É. 

 

ER. - Porque essa equipe era muito coesa, não é, dr. Bulhões? O senhor estava no Ministério 

da Fazenda, o Roberto Campos ocupou o Ministério do Planejamento, o Garrido Torres vai 

para o BNDE, não é isso, para o Banco do Brasil vai o Luís Morais Barros, o Dênio Nogueira 

para a Sumoc, o Casemiro Ribeiro ocupa a direção da Carteira de Redesconto, não é? 

 

OB. - É. 

 

ER. - Quer dizer, é uma equipe que já tinha passado por uma série de governos, mas sem ter o 

tempo necessário para implementar uma política de estabilização. 

 

OB. - É. 

 

ER. - Como é que o senhor viu, nesse momento, toda essa equipe tendo possibilidade de… E 

o senhor participou dessas conversas, da formação dessa equipe? Como é que se deu isso? 

 

OB. - Não, essa equipe vinha trabalhando mais ou menos junta há muito tempo, em governos 



passados. Não de uma maneira, digamos assim, efetiva, mas de uma maneira… 
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OB. - ...em conversas sistemáticas. De modo que quando assumi o cargo, foi fácil convocá-los 

todos, porque já conhecia eles todos. 

 

ER. - Quer dizer, do ponto de vista da linha, da escola, isso já estava sólido, não é? 

 

OB. - Ah, sólido. Consolidado já. 

 

ER. - Vocês fizeram reuniões para discutir o diagnóstico da situação, os instrumentos que 

deveriam ser criados para…? 

 

OB. - Em conversas anteriores, sistemáticas, nós já tínhamos firmado nossas ideias. De modo 

que foi fácil reunir e estabelecer… 

 

IF. - E essa equipe foi organizada por quem? Foi o senhor que escolheu seus auxiliares da 

Sumoc, do Banco do Brasil? 

 

OB. - Foi. 

 

IF. - Foi escolha pessoal, sua mesmo. 

 

OB. - É. 

 

IF. - O senhor já conhecia o presidente Castelo Branco antes? 

 

OB. - Não.  Não conhecia. 

 

IF. - Como é que foi seu primeiro contato com ele, a conversa? Como que ele era pessoalmente? 

 



OB. - O primeiro contato com ele foi quando eu fui chamado pelo Mazzilli. Naturalmente o 

Mazzilli me apresentou aos generais que estavam lá, inclusive o Castelo Branco, e 

conversando, de conversa em conversa, acabou… 

 

IF. - E como ele era como pessoa, temperamento? 

 

OB. - Ele parecia um pouco retraído, mas não era. E manifestava logo seus pensamentos, 

dotado de muito bom senso e de muito conhecimento. 

 

ER. - Ele tinha noções também de economia, dr. Bulhões? 

 

OB. - Tinha. 

 

ER. - Sabia o que desejava? 

 

OB. - Sabia. 

 

ER. - Quais eram os pontos principais a serem postos em prática? 

 

OB. - O ponto principal era eliminar a inflação que estava muito forte. Equilibrar o orçamento. 

Enfim, essas coisas que hoje dizemos e repetimos. 

 

IF. - Dr. Bulhões, e quando o senhor escolheu a equipe toda, o senhor conversou depois com 

ele, explicando quem seriam as pessoas, ou não precisou? 

 

OB. - Não, a escolha foi feita com ele. 

 

IF. - Pois é. Mas ele concordou de imediato, deu toda liberdade para o senhor? Discutiu nome 

por nome? 

 

OB. - Com exceção do presidente do Banco do Brasil, quem escolheu foi ele. 

 



ER. - E o presidente do Banco do Brasil, quem escolheu? 

 

OB. - Foi o presidente. Eu não conhecia, na época. 

 

IF. - Só o Banco do Brasil é que foi ele quem escolheu, não é isso? 

 

OB. - É. Foi. 

 

IF. - O senhor não conhecia? 

 

OB. - Não. 

 

IF. - E foi bom trabalhar assim com um desconhecido? Ele entrosou-se bem na equipe? 

 

OB. - Foi muito bom. Muito bom! Foi ótimo. 

 

IF. - Entrosou-se bem na equipe, então. 

 

OB. - Eu tinha escolhido o Arnaldo Blanc. Que deixou o cargo em mãos do novo presidente e 

foi designado para a Caixa Econômica. 

 

ER. - Dr. Bulhões, a equipe formada, os cargos ocupados, quais foram as primeiras medidas 

tomadas? 

 

OB. - As primeiras medidas foram tratar de equilibrar o orçamento, ver as despesas que podiam 

ser reduzidas, as receitas que podiam ser aumentadas. 

 

ER. - A prioridade, como o senhor diz, era a inflação, que no ano de 64 estava a mais de 80%, 

não é? Como o senhor disse, havia um consenso sobre o diagnóstico da realidade, não é? 

 

OB. - É. Isso não é difícil. Que a inflação no Brasil é devida ao desequilíbrio orçamentário, 

devido ao déficit público, isso é coisa que vem de longe e não há novidade nenhuma. E continua 



hoje e continuará amanhã. 

 

ER. - Quer dizer que o diagnóstico que o senhor faz da inflação é que seria uma inflação de 

demanda, e o senhor acha que as causas da inflação de 64 são as mesmas de hoje? 

 

OB. - Não é inflação de demanda. É de desmando. (risos) É inflação de desmando. 

 

IF. - Eu entendi bem? O senhor está pessimista em relação à situação econômico-financeira 

brasileira? A situação de ontem, de hoje e de amanhã? 

 

OB. - Eu não vejo como é que corrige. 

 

IF. - O senhor não vê como? 

 

OB. - Eu não vejo quem queira corrigir. 

 

IF. - O senhor está pessimista mesmo então, está assustado? 

 

OB. - Não. Não estou. É uma realidade. 

 

IF. - Mas o senhor acha que se houver quem queira corrigir, tem solução? 

 

OB. - Ah, bom. Tem. 

 

IF. - Quer dizer, a questão mesmo é das figuras que estão no comando? 

 

OB. - É. É isso mesmo. Muito, muito ruim. (tosse) 

 

IF. - O senhor quer parar um pouquinho? Para descansar um pouquinho? 

 

OB. - Eu não sei. 
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IF. - O senhor disse o quê? Que a economia já está dando alergia ao senhor? (riso) 

 

OB. - Alergia? 

 

IF. - Já? Tanto pensa nela que faz mal. 

 

OB. - É. [risos] 

 

ER. - Esses assuntos também, não é, dr. Bulhões? O senhor está dizendo que a inflação não é 

um diagnóstico difícil de se fazer, o problema é ter uma vontade política de atacar essas 

questões. Naquele momento a inflação foi atacada pelos instrumentos tradicionais, não é? O 

senhor podia explicar como é que foi feito isso? Quer dizer, o corte nos gastos públicos, a 

questão da arrecadação tributária, contenção de crédito, salários…Como esses elementos foram 

articulados visando debelar a inflação? 

 

OB. - Tinha-se que fazer uma revisão do orçamento, verificar quais era as despesas 

indispensáveis, quais aquelas que pudessem ser diminuídas. Um trabalho criterioso e 

trabalhoso. Feito isso, a mesma coisa na parte da receita. A receita que poderia ser aumentada 

sem grandes sacrifícios, quais os impostos que pudessem ser aumentados. Enfim, essa revisão, 

esse trabalho meticuloso e criterioso, requer só paciência, não é? Mais paciência do que 

qualquer outra coisa. 

 

ER. - Os salários também foram apertados, não é, dr. Bulhões? 

 

OB. - Não digo que tenham sido apertados. Não foram alargados. Não foram aumentados, mas 

não houve redução de salários, de jeito algum. 

 

ER. - A arrecadação tributária também foi um ponto importante para… 

 

OB. - Foi. 



 

ER. - Dr. Bulhões, o senhor acha que naquele momento a inflação era a principal causa que 

impedia a retomada do crescimento? 

 

OB. - Ah, era. Não tem dúvida! A inflação e a inflação reprimida também eram causa do 

desequilíbrio. 

 

ER. - O PAEG contém reformas mais amplas do que propriamente essas medidas visando 

debelar a inflação, não é? Quer dizer, o governo, naquela época, achava que o principal 

problema seria realmente a inflação. Mas o PAEG foi um plano ambicioso, um plano de 

reformas. 

 

OB. - Pois é. Quer dizer que à medida que fosse sendo eliminada a inflação, poderiam ser 

introduzidas medidas outras concernentes ao desenvolvimento do país. Essa é que era a ideia 

do PAEG. 

 

ER. - O senhor acha que a grande obra do governo Castelo, nesse sentido, foi mais a 

estabilização? Quer dizer, a questão principal foi mais a estabilização ou foram as reformas? 

 

OB. - Não, não se pode dizer mais importante. Igualmente importantes. A questão era o tempo. 

O que deveria ser iniciado logo e o que podia ser iniciado depois. Ou deveria ser iniciado 

depois. 

 

ER. - Dr. Bulhões, inicialmente, a política de contenção de crédito no PAEG era restritiva 

apenas para as despesas públicas. E depois ela foi se ampliando para o setor privado. Como é 

que foi administrada essa ampliação da contenção do crédito? 

 

OB. - Com certeza ligada à tendência da taxa inflacionária. Verificado o declínio da taxa, o 

crédito podia ser aumentado. Houve, portanto, a ligação de uma coisa com a outra. 

 

ER. - Quer dizer que na medida em que a inflação não cedia, as restrições ao crédito deveriam 

ser ampliadas? 



 

OB. - Principalmente relacionadas com crédito para exportação e crédito para agricultura. 

 

ER. - A inflação, num primeiro momento, então, não teria cedido apenas com essa primeira 

medida, não é, dr. Bulhões? A restrição do crédito. 

 

OB. - No primeiro momento foi tudo restringido. Despesas, tudo, tudo. Despesas particulares. 

Restrições generalizadas. 

 

ER. - Dr. Bulhões, como é possível fazer uma política anti-inflacionária efetiva sem deixar a 

economia entrar em recessão? Como é esse equilíbrio? 

 

OB. - É só uma questão de graduação, não é? Desde que não haja…É a mesma coisa que você 

ir freando o carro gradativamente para diminuir a velocidade, vai travando. É a mesma coisa. 

 

ER. - Quando a recessão está ameaçando, solta-se um pouco o crédito? 

 

OB. - Procura-se nunca chegar ao limite… de uma recessão. 

 

ER. - É uma política de… 

 

OB. - Há duas maneiras de considerar recessão. Recessão é uma coisa, recessão é mais grave. 

O que se visa no combate à inflação, no primeiro momento, é diminuir a aceleração das 

compras, dos gastos. Às vezes pode-se chamar isso de recessão, mas não é recessão. É 

diminuição do dispêndio ou da vontade de dispender. Prolongando isso e tornando intenso esse 

fenômeno, pode-se chegar a uma recessão. Mas se puder evitar a recessão propriamente dita, 

tanto melhor. 

 

ER. - Quer dizer que isso aí é uma administração delicada, não é? 

 

OB. - Ah, é. Muito! 

 



IF. - Dr. Bulhões, pelo que eu estou entendendo, houve uma certa prioridade, nesse momento, 

de atacar os problemas ligados à questão financeira, os problemas econômicos do país. 

Naturalmente, as pessoas que estavam mais envolvidas nisso seriam o senhor, no Ministério da 

Fazenda, e o ministro Roberto Campos, no Planejamento. Como era a convivência do senhor e 

do ministro do Planejamento e os outros ministérios? Porque havia determinados ministérios 

que tinham que ter uma ligação direta com o Ministério da Fazenda. Como era o tipo de 

convivência, as conversas, as decisões tomadas dos ministérios? Houve atritos? Funcionou 

perfeito? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o governo como um todo. 

 

OB. - As conversações com os demais ministros eram feitas por intermédio do ministro do 

Planejamento. Não era por meu intermédio. 

 

IF. - E os outros aceitavam bem? Porque deve ter havido cortes em cada ministério, nos 

orçamentos. Ou não? O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? 

 

OB. - Bom, naturalmente que havia uma ideia de cooperação generalizada. E todos estavam 

dispostos a reduzir as despesas. Ou não aumentá-las. 

 

IF. - Havia uma conscientização disso, então. 

 

OB. - É. Havia um espírito de cooperação bem forte. Naturalmente, pelo exemplo do presidente 

da República. E o presidente da República é que reunia os ministérios. E, naturalmente, 

expunha a eles o problema, expunha ao ministério os problemas e as medidas que deveriam ser 

tomadas. Mas essa ligação dos ministérios, por determinação do presidente, era feita pelo 

Roberto Campos. 

 

IF. - Mas vamos dizer o seguinte. De repente o ministro Juarez Távora, que estava na Viação e 

Obras Públicas, queria fazer uma obra maior, mais dispendiosa. Ele conversava então com o 

ministro do Planejamento? 

 

OB. - É. 

 



IF. - E ele é que fazia o contato com o Ministério da Fazenda? Era o intermediário? 

 

OB. - É. Isso mesmo. É. 

 

IF. - E o senhor teve pouco contato, então, com outros ministros? 

 

OB. - Relativamente pouco. É. 

 

IF. - E o presidente Castelo Branco tinha o hábito de fazer reuniões ministeriais, discussões em 

conjunto? 

 

OB. - É. Com todos em conjunto. 

 

IF. - Fazia muito? 

 

OB. - Fazia bastante. 

 

IF. - Porque uma ocasião, conversando com o ministro Maximiano, que foi ministro da Marinha 

do governo Figueiredo, ele me disse que nunca houve reunião ministerial. Houve duas. Para 

tirar fotografia. No governo Castelo Branco havia uma troca maior entre os ministérios? 

 

OB. - É. 

 

IF. - O senhor acha isso importante, dr. Bulhões? 

 

OB. - Claro que é! 

 

IF. - Um saber o que está se passando no outro ministério, para poder trabalhar em conjunto. 

 

OB. - É. 

 

ER. - Dr. Bulhões, nós estávamos falando sobre a delicadeza de tratar a inflação sem deixar a 



economia do país entrar numa recessão. Nesse momento, com a restrição do crédito, houve 

falências entre pequenas empresas. Houve quebras de empresas mais frágeis, não é? Só 

sobreviveram as empresas que tinham mais possibilidade de concorrer nesse mercado. Essas 

empresas e essa situação, isso pressionava o governo para que ele abrisse o crédito de novo? 

 

OB. - Bom, devia haver isso. O que acontece, que é diferente de hoje, é que naquela época 

havia empresas que deviam muito. Havia muito débito. E tendo havido uma restrição de 

crédito, com a elevação da taxa de juros, essas empresas passaram a sofrer situações muito 

delicadas. Mas ao mesmo tempo elas tinham patrimônio elevado. Tinham terras, propriedades 

imobiliárias, porque elas tinham feito esses investimentos em defesa da inflação. O segredo, 

portanto, residiu no seguinte: dar tempo para elas se desfazerem dessas propriedades, a fim de 

adquirir maior liquidez. E foi esse o trabalho que então foi adotado, em 1966. Permitir que elas 

tivessem tempo de vender essas propriedades, a fim de se tornarem mais líquidas. 

 

ER. - O ex-governador Carlos Lacerda, nesse momento, toma a defesa dessas pequenas 

empresas, não é? E há mesmo uma parte do Exército, que poderíamos identificar como linha 

dura, que também passa a reclamar, digamos assim, da política dura do governo. Isso chegava 

ao senhor, esse tipo de pressão? 

 

OB. - Claro que chegava! Claro que chegava! E eu procurava remediar dessa maneira. 

Conceder um pouco mais de crédito, desde que as empresas reduzissem seu patrimônio. E 

acabou dando certo. Mas o período, foi um período amargo. Não tem dúvida. 

 

ER. - O governo Castelo Branco era sensível a essa situação? Como é que ele se comportou 

em relação à equipe econômica? Ele deu apoio? 

 

OB. - Ah, deu todo o apoio. Ele nunca fraquejou. 

 

ER. - O senhor acha que esse descontentamento com uma política de austeridade, com uma 

política restritiva, em termos de crédito, levou alguns setores que anteriormente estavam 

apoiando a revolução a passar para a oposição? E a criar problemas no nível do apoio que essa 

revolução tinha? O senhor acha que chegou a tal nível? 



 

OB. - Eu não sei se chegou a tal nível. Mas que houve muita oposição, houve. 

 

ER. - Quais eram os setores que gritavam mais, dr. Bulhões? Pequenos empresários? 

 

OB. - Empresários em geral gritavam. 

 

ER. - Dr. Bulhões, o senhor disse que uma das questões criticáveis do governo Goulart teria 

sido o papel marginal que a empresa privada tinha, estrategicamente, no desenvolvimento 

nacional. Como é que foi pensado o setor privado na estratégia do desenvolvimento no período 

do Castelo? 

 

OB. - Ah, dando mais liberdade à situação das empresas. Eliminando várias restrições e 

adotando um sistema de estímulos fiscais. Notadamente através do Imposto de Renda. Quer 

dizer, diminuindo o imposto quando as empresas fizessem investimentos e aumentando os 

impostos daquelas que não faziam investimentos. 

 

ER. - Isso era uma maneira de lançá-las na atividade produtiva, não é? 

 

OB. - É. 

 

ER. - Dr. Bulhões, mas o resultado desse saneamento que foi feito, em termos de 

desenvolvimento do país, só veio mais tarde, não é? 

 

OB. - É claro que não podia vir na hora. Na hora plantou-se a semente. E depois é que ele 

brotou, o fruto. 

 

ER. - Essa compreensão desse fenômeno só veio posteriormente, não é, dr. Bulhões? Porque 

na época houve um mau entendimento disso. Alguns setores do próprio Exército, alguns setores 

da sociedade acharam que a política não tinha produzido os efeitos desejados, não é? 

 

OB. – É, mas isso é natural. É natural que isso aconteça. É muito natural que não haja uma 



percepção imediata do bom resultado de uma medida restritiva. Cabe, portanto, ao governo 

resistir. E ele resistia, naquela época. 

 

ER. - O senhor acha que a consciência dos bons resultados desse saneamento começou a surgir 

a partir de quando? 

 

OB. - A partir de 68. 

 

ER. - Já se começou a ter consciência de que o país não estava… 

 

OB. - É. 

 

ER. - Dr. Bulhões, a conjugação dos instrumentos monetários com instrumentos fiscais para 

gerir a política financeira nacional foi uma tese do senhor? 

 

OB. - É. Sabendo que no Brasil a inflação tem por motivo principal o déficit público. Pareceu-

me que seria muito oportuno criar-se um conselho em que trabalhassem conjuntamente as 

autoridades do Ministério da Fazenda e as autoridades do Banco Central. Assim haveria uma 

conjugação da política fiscal com a política monetária. Esse é o motivo da criação do Conselho 

Monetário Nacional, que é um… 

 

[FINAL DA FITA 9-B] 

 

OB. - … que é uma criação original. Porque nos outros bancos centrais não existe Conselho 

Monetário. 

 

ER. - Quer dizer que essa conjugação advém do tipo de compreensão que o senhor tinha da 

inflação, não é? 

 

OB. - É. 

 

ER. - O senhor já tinha essa fórmula na cabeça, dr. Bulhões? 



 

OB. - Eu já tinha. Pois eu propus isso na criação da Sumoc, não é. 

 

ER. - Dr. Bulhões, a ideia de modernizar, digamos assim, a estrutura de impostos, a arrecadação 

dos impostos, a ampliação do Imposto de Renda, como é que ela foi pensada e como é que ela 

foi executada? Era ideia mais do senhor? O senhor participou isso aos outros ministros da área? 

Como o senhor atacou a questão dos impostos, dentro desse projeto de relançamento do 

governo? 

 

OB. - Isso foram funcionários do Imposto de Renda, do Ministério da Fazenda, em geral, que 

perceberam que havia necessidade de uma modificação, notadamente o Eduardo Lopes 

Rodrigues e um outro cujo nome me escapou agora, e se empenharam muito em fazer essa 

modificação. 

 

ER. - A modificação nos impostos em geral ou essa…? 

 

OB. - Em geral. E principalmente no Imposto de Renda. 

 

ER. - Dr. Bulhões, outra medida fundamental nessa época, em termos de administração da 

economia, foi a criação da correção monetária. O senhor podia nos explicar como é que a 

correção monetária entrou, começou a fazer parte como instrumento de administração 

econômica e financeira? 

 

OB. - A correção monetária decorreu, principalmente, do fato de que os impostos não eram 

pagos em dia, e as contribuições para a Previdência Social não eram pagas em dia, porque havia 

vantagem em manter essas disponibilidades, uma vez que a multa era uma multa inferior à 

rentabilidade que eles poderiam obter gerindo essas importâncias em seus negócios. A correção 

monetária, então, obrigou ao pagamento em dia dos impostos e das contribuições. Esse fato 

ajudou muito a recuperar a receita do Tesouro. 

 

ER. Então a finalidade básica seria de manter o valor real dessa arrecadação. 

 



OB. - É. E essa ideia foi introduzida pelo Bulhões Pedreira. Foi quem fez essa sugestão. Depois 

essa proposta foi estendida aos salários, gradativamente. Mas sempre com prazos grandes. Não 

havia correção inferior a um ano. E não havendo correção inferior a um ano, a realimentação 

inflacionária da correção monetária estava mais ou menos afastada. Ela só veio a ser agravada 

depois que os prazos foram encurtados. 

 

ER. - Dr. Bulhões, a correção monetária, se por um lado mantinha o valor real da arrecadação 

federal, ela não era realimentadora da própria inflação, não? 

 

OB. - Pois eu estou explicando. Eu disse que ela não é realimentadora se o prazo for um prazo 

grande, de um ano. Ela corrige no fim do período e não dá tempo para realimentar. Agora, 

realimenta se o prazo for pequeno, for de meses ou de semanas ou de dias. 

 

IF. - Quer dizer então que o momento que nós estamos vivendo agora é realimentador de 

inflação? 

 

OB. - Ah, tremendo! Realimentador horrível! 

 

ER. - Dr. Bulhões, nessa época, uma questão muito polêmica, que envolvia muito o ministro 

Roberto Campos, era a questão das garantias dos investimentos estrangeiros, sobretudo os 

investimentos americanos, que os setores mais nacionalistas achavam que eram excessivos. Eu 

tenho notícia que nessa época o ministro Roberto Campos dá conhecimento ao Conselho da 

Sumoc da urgência da aprovação de um texto sobre o acordo e garantias dos investimentos a 

serem firmados com o governo dos Estados Unidos. Isso provocou muita polêmica, porque 

achavam que se estava dando muitas facilidades e garantias excessivas a esses investimentos. 

Como é que o senhor viu isso? O senhor achava que era necessário, para atrair o capital, os 

investimentos, e para movimentar a economia? 

OB. - Eu não sei que garantias eram essas. Eu não me lembro de dispositivo legal algum que 

desse uma garantia especial aos investimentos. Com certeza tratava-se de um acordo tributário, 

de modo a impedir a dupla incidência do imposto, no Brasil e nos Estados Unidos. Fora daí eu 

não me lembro de ter havido nada de especial como garantia de aplicações de capital 

estrangeiro no país. Isso já tinha sido resolvido pela lei da remessa de lucros, não havia motivo 



para fazer coisa especial, não. 

 

ER. - A lei da remessa de lucros foi atenuada? 

 

OB. - Foi atenuada. 

 

ER. - Isso já daria garantia suficiente para os investidores estrangeiros? 

 

OB. - Pois é. Pois é claro. É. Não havia necessidade de uma coisa separada. 

 

ER. - Dr. Bulhões, no governo Castelo Branco, ao contrário, por exemplo, do governo anterior, 

de Goulart, foi dada uma importância maior aos ministérios de Planejamento e de Economia, 

em detrimento, por exemplo, dos ministérios políticos. Como é que o senhor via isso? O senhor 

acha que foi salutar? 

 

OB. - Eu não sei se foi dada primazia. Com certeza a primazia advinha do momento, porque 

havia necessidade de atacar os problemas econômicos e, por esse motivo, implicitamente, esses 

ministérios se destacavam mais. Mas não que houvesse o propósito de fazê-los superiores aos 

outros. Eu acho que não havia esse propósito. 

 

IF. - Dr. Bulhões, antes de terminar, eu queria só fazer uma perguntinha para o senhor. O senhor 

assistiu na televisão ao debate dos presidenciáveis que tivemos anteontem? 

 

OB. - Não. Não assisti, não. 

 

IF. - Não se interessou, dr. Bulhões? 

 

OB. - Não, não é que não estivesse interessado. Mas não assisti. Não assisti. 

 

IF. - Eu acho que foi a primeira vez que houve, na história do Brasil, um debate pela televisão 

dos candidatos à presidência, não é? Não teve curiosidade de assistir, não? O senhor não está 

empolgado com essa mudança de governo que vem por aí? 



 

OB. - Empolgado…Dificilmente eu me empolgo. (risos) 

 

IF. - O senhor dificilmente se empolga. Por quê, dr. Bulhões? 

 

OB. - Eu acho que já é velhice. 

 

IF. - Porque o senhor mesmo comentou, e me deixou meio assustada, que a situação do Brasil 

está muito difícil. O senhor está meio pessimista, como nós conversamos. O senhor acha que 

uma mudança de governo pode solucionar isso? 

 

OB. - Ou pode piorar também. 

 

IF. - Ih! Que horror, dr. Bulhões. Não me assusta, não! Piorar mais? É possível? 

 

OB. - É possível. 

 

IF. - E aí a gente vai para onde? 

 

OB. - Sei lá! (risos) 

 

ER. - O senhor acha que a economia vai continuar passando por esse momento difícil até 

quando, dr. Bulhões? Vai haver um relançamento dessa situação? 

 

OB. - Vamos ver. Tudo depende dos homens. Se houver propósito de mudar, muda. Porque o 

país tem força para isso. 

 

IF. - O senhor comentou que no governo Castelo Branco certas prioridades foram dadas ao 

Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento, pelo momento, pela crise que o país 

vivia. E eu estava vendo esse programa na televisão e uns pontos muito tocados foram 

naturalmente a situação de inflação que nós estamos vivendo, a situação econômica difícil e 

essa questão dos marajás. Mas, basicamente, essa questão da situação econômico-financeira 



que o país está atravessando, bastante difícil. O senhor acha, então, que o novo governo teria 

que atacar prioritariamente  isso também? Como no tempo do presidente Castelo Branco? 

 

OB. - Ah, talvez pior. Porque pela Constituição nova mais de 90% da receita da União são 

destinados aos estados e municípios. Agora, como é que um governo da União pode dirigir a 

Federação e dirigir a República com apenas 10% da receita orçamentária? Eu não sei como. 

 

ER. - Isso está muito comprometido também com o pagamento dos próprios funcionários, não 

é, uma parte grande desse orçamento. 

 

OB. - Pois é. Como é que…De modo que eu tenho a impressão de que os candidatos não 

atentaram para isso. Porque se ele atentasse, ele desistia de ser candidato a presidente da 

República. 

 

IF. - Quer dizer, é um rabo de foguete que eles vão pegar? 

 

OB. - Uma coisa louca! Mas eles não cogitam disso, não. Cogitam de uma porção de coisas, 

de dívida externa, dívida interna, de educação, disso…Mas a maneira de dirigir o país, eles não 

prestam atenção. É por isso que eu não me empolgo. Porque estou vendo que eles estão alheios 

aos fatos. E estando alheios aos fatos, eles não podem corrigir nada. 

 

IF. - E não era para as pessoas que têm consciência disso começarem a falar mais sobre isso, a 

esclarecer mais sobre isso? Ou eles não querem ouvir? 

 

OB. - Pode ser que eles venham a querer ouvir. Mas por enquanto eles estão muito distraídos. 

 

ER. - Estão pensando em ganhar as eleições, não é? 

 

OB. - É. 

 

IF. - Então, vamos encerrar por hoje. Dr. Bulhões, muito obrigada e na próxima semana a 

gente… 



 

OB. - Bom, desculpe. Eu vou ver se para a semana eu já estou em melhores condições de falar. 

 

ER. - Aí a gente continua conversando sobre o governo Castelo. Sobre as reformas. 

 

OB. - Está bem. 
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ML. - Eu gostaria de começar perguntando ao senhor por uma figura do seu passado, que é seu 

tio-avô, Leopoldo Bulhões, que foi ministro da Fazenda por duas ocasiões, nos governos 

Rodrigues Alves e Nilo Peçanha. Gostaria que o senhor falasse dele. A figura dele, as ideias 

dele. 

 

OB. - Eu não tive muito contato com ele. Mas sei que as ideias dele, em essência, eram ideias 

liberais na economia, próprias, aliás, da época, e que ele era muito estudioso, expressava-se 

bem, fez muito bons cursos no Senado…Ah, e não admitia a desvalorização do mil réis, naquele 

tempo. Insistia muito na manutenção do seu valor histórico. Isso é o que eu me lembro. 

 

IF. - Dr. Bulhões, eu vi que o nome dele era Leopoldo Bulhões Jardim. E o senhor é Octavio 

Gouvêa de Bulhões. Esse Jardim, como é o parentesco? O senhor sabe como é que se faz essa 

ligação? Tio-avô como? 

 

OB. - Não, com certeza, para simplificar, o Jardim meu foi suprimido. 

 

ER. - Ele é irmão de uma… 

 

OB. - De minha avó. 

 

ER. - De sua avó. Por parte de mãe? 



 

OB. - É. 

 

IF. - Não. Por parte de pai. Bulhões. 

 

OB. - Não, por parte de pai. 

 

ML. - Essa sua avó como se chamava? 

 

OB. - Leonor. 

 

ML. - Leonor. Ela era irmã de Leopoldo Bulhões. 

 

OB. - É. 

 

ML. - Mão de Augusto Bulhões. Leonor era mãe de Augusto Bulhões, seu pai? 

 

OB. - Não. Meu pai era Godofredo Bulhões. 

 

ML. - Augusto Bulhões era seu parente? 

 

OB. - Era filho do Leopoldo. 

 

ML. - Ah, sim. Ele tem uma História dos ministros da Fazenda. 

 

OB. - Tem. Tem um livro. 

 

ML. - Sim. Ele era primo do seu pai, Augusto Bulhões? 

 

OB. - É. 

 

ER. - Dr. Bulhões, a figura do seu tio-avô Leopoldo, que tinha tido uma posição importante, 



era uma figura que predominava na família? Era uma figura de homem patriarcal que tinha 

uma ascendência grande na vida familiar? 

 

OB. - Não. Não tinha não. Porque eu não participei muito em família com ele. Era separado. 

 

ML. - Mas o senhor faz referência a visitas à casa dele. Quer dizer, o senhor não estava 

totalmente afastado. O senhor mantinha contatos esporádicos com a família. 

 

OB. - É. 

 

ML. - E aí, quando o senhor fazia essas visitas, que memória o senhor tem desses momentos? 

Como era a casa dele, a família dele? 

 

OB. - Eu me dava bem com os filhos dele. E frequentava lá a casa dele. Mas nunca…Naquele 

tempo eu era muito moço e ele um homem muito ocupado, não dava tempo para conversar. 

 

ML. - Como ele aprendeu economia? 

 

OB. - Ah, isso eu não sei. Isso eu não posso saber. Ele aprendeu economia, com certeza, lendo. 

Autodidata. 

 

ML. - Ele viveu fora do Brasil? 

 

OB. - Não. Acho que não. 

 

ML. - E ele tinha uma grande biblioteca? 

 

OB. - Isso eu não me lembro. 

 

ER. - Porque a biblioteca a que o senhor tem acesso não é a do Leopoldo. 

 

OB. - Não. É do Nuno Pinheiro. Era um outro. 



 

ER. - O Nuno Pinheiro, o interesse pela economia dele não vem via…Porque ele não era 

economista, não é? 

 

OB. - Não. Não era. Era diletante, digamos assim. 

 

ML. - Qual era a profissão do Nuno Pinheiro? 

 

OB. - Ele era funcionário público. Era funcionário do Ministério da Fazenda. 

 

ML. - Bom, de alguma maneira, a família gira em torno do Ministério da Fazenda, não é? 

 

OB. - Ah, bom. É. É verdade. 

 

ML. - Augusto Bulhões também pertenceu ao Ministério da Fazenda? 

 

OB. - Pertenceu. 

 

ML. - Quer dizer, havia alguma ligação da geração seguinte com o Ministério da Fazenda, não 

é? 

 

OB. - Havia. 

 

IF. - E esse dr. Nuno Pinheiro era seu primo como, dr. Bulhões? 

 

OB. - Não. Não era primo, não. Não era parente. 

 

IF. - Ah, não era parente. Não tinha ligação de parentesco nenhum. E de onde é que vem essa 

amizade tão grande do senhor com ele, com o Nuno Pinheiro? 

 

OB. - Vem do fato dele… Ele era casado com uma tia minha. Minha tia. 

 



ML. - Irmã de quem? É Antonieta o nome dela? 

 

OB. - Antonieta. É. Era filha da Leonor. 

 

IF. - Com esse o senhor tinha mais ligação. E ele era mais velho que o senhor? Qual era a 

diferença de idade mais ou menos, o senhor lembra? 

 

OB. - Ah, muito grande! Muito grande! 

 

IF. - E havia um diálogo grande entre o senhor e ele? 

 

OB. - Não, não houve. Muito diálogo não. O que havia é, eu usava muito os livros dele. 

 

IF. - Ele deixava aberta a biblioteca, na hora que o senhor quisesse, chegava lá… 

 

OB. - É. Pois é. 

 

ML. - Mas ele conversava com o senhor sobre os livros? Dava orientação? 

 

OB. - Uma vez ou outra. 

 

ML. - Essa biblioteca com muitos livros de economia se ligava ao interesse dele por economia? 

 

OB. - Deve ser isso, não é? 

 

IF. - Dr. Bulhões, esses livros eram estrangeiros, basicamente? Eram estrangeiros, eram em 

português, como é que era? O senhor lembra? 

 

OB. - A maior parte era em inglês, não é? Inglês, francês. 

 

ML. - O Adam Smith o senhor lê em inglês? 

 



OB. - É. 

 

IF. - O senhor já lia inglês, então, desde essa época, dessa idade. Como é que o senhor aprendeu 

inglês, dr. Bulhões? 

 

OB. - Ah, isso eu não sei dizer. Com certeza, na infância, meus pais me obrigaram a estudar 

língua estrangeira, não é. Vivia no estrangeiro. 

 

IF. - E o senhor disse que por francês o senhor nunca teve muito interesse não, foi mais pelo 

inglês, não é? 

 

OB. - Bom, por causa desses livros, não é, de economia, que eram mais em inglês do que em 

francês. 

 

ML. - Quando o senhor viveu na Áustria, na Europa, com seu pai, antes da Primeira Guerra, o 

senhor estudou em escolas lá? Ou o senhor vivia em casa? Era pequeno e vivia em casa? 

 

OB. - Não, eu acho que ia para umas escolas especiais, uns colégios. Uma espécie de jardim 

de infância, não é? 

 

ML. - O senhor teve uma governanta também? 

 

OB. - Também. Também. 

 

ML. - Ela era austríaca? 

 

OB. - Austríaca. 

 

ML. - Foi uma pessoa marcante para o senhor? Era uma pessoa de quem o senhor gostava? 

 

OB. - Era muito boa, ela. 

 



ML. - Outras vezes o senhor teve governanta, no Brasil, ou foi só nesse período na Europa? 

 

OB. - Não. Só lá. Só nesse período. 

 

ML. - Quer dizer, a sua relação com os pais era uma relação de mais afastamento, não é? Pela 

vida profissional do seu pai? 

 

OB. - Não. Tinha…Eles eram muito caseiros. Não eram afastados, não. 

 

ML. - E esse afastamento que se dá… 

 

OB. - O afastamento vem depois, não é. 

 

ML. - Isso. Quando ele volta para a carreira diplomática… 

OB. - Quando ele volta e eu tenho que ficar aqui, no colégio. 

 

ML. - E o senhor fica. Essa separação foi, vamos dizer, traumática para o senhor? 

 

OB. - Não. Não. Nada para mim é traumático. 

 

ML. - Nada. Como é que o senhor passa a viver, depois dessa separação? O senhor é uma 

criança ainda. 

 

OB. - Pois é. Eu… faço é me conformar, não é. 

 

ML. - E vive junto aos livros! 

 

OB. - E brincando com outras crianças e tratando de esquecer o ruim e usufruir o bom. 

 

ML. - E a sua irmã vai com os pais ou fica também no Brasil? 

 

OB. - Não, ela foi. 



 

ML. - Ela foi. 

 

OB. - É. 

 

IF. - Dr. Bulhões, o senhor nos disse também que o senhor casou com uma pessoa que já vinha 

de ligações da família. Como é que eram essas ligações? Como é que o senhor a conheceu? Foi 

desde criança? Como é que era o namoro, naquela época? 

 

OB. - Ah, era um…Conheci desde criança, de modo que fomos nos afeiçoando um ao outro e 

resultou em casamento. 

 

IF. - Mas se conhecia porque eram ligações familiares, porque eram vizinhos, como é que se 

conheciam? 

OB. - Ligações familiares, não é. 

 

ER. - Dr. Bulhões, o senhor era bom aluno ou era um aluno mais… 

 

OB. - Mais medíocre. 

 

ER. - … mais relapso? 

 

OB. - É. Bem relapso. (risos) 

 

ER. - O senhor começa a se interessar pelo estudo a partir desses livros de economia? 

 

OB. - Eu só não fui relapso no estudo de economia. O resto, tudo foi muito ruim. Quer no 

colégio, quer depois, no ensino secundário, e quer mesmo na universidade. 

 

ER. - Na economia é que foi uma relação mais de… 

 

OB. - Ah, bom, aí sim. Aí… 



 

ML. - Mas se o senhor não estudava as tarefas da escola, o que o senhor fazia? 

 

OB. - Eu ficava lendo economia. 

 

ML. - Na verdade, o senhor fazia uma escola paralela. 

 

OB. - É. Fazia uma escola minha mesmo. Individual. [risos] 

 

ML. - Autodidata. 

 

OB. - Autodidata. 

 

ML. - E talvez a escola que o senhor frequentava não atendia a seu interesse. 

 

OB. - Quer dizer, não era preguiça, não era descuido de livros, nada disso. Muito estudioso. 

Mas só naquilo que gostava. 

 

IF. - O resto era por obrigação mesmo, para ter que passar de ano? 

 

OB. - É. Para passar de ano. 

 

IF. - Nem livro de história? Porque o senhor disse que gostava muito de ler biografias. História, 

o senhor não se interessava? 

 

OB. -  Sim. Bom. Bom. Isso eu lia. Mas processo, por exemplo, os princípios de processo, lá 

na escola, nisso eu era muito ruim. 

 

ER. - Direito processual. 

 

OB. - Direito processual. É. Muito ruim. 

 



ER. - O ensino era mal feito, dr. Bulhões? Era difícil? As técnicas de ensino eram muito 

rudimentares? 

 

OB. - Não. Os professores eram bons. Os professores. O aluno é que era ruim mesmo. (risos) 

 

IF. - Há algum professor que tenha chamado a sua atenção? Como bom professor? 

 

OB. - Ah, tinha. Tinha o professor Queirós Lima. Era muito bom professor. 

 

ER. - Isso na Escola de Direito? 

 

OB. - Na Escola de Direito. E no colégio… também tinha uns bons professores. 

 

IF. - No Colégio Aldridge? 

 

OB. - É. No Colégio Aldridge. 

 

ER. - Era aqui do lado, não é, dr. Bulhões? Nesse próprio prédio aqui, da Fundação, do lado, 

não é? 

 

OB. - É isso mesmo. 

 

ER. - Dr. Bulhões, o senhor considera, olhando para a sua vida, que foi mais um economista, 

ou o senhor exerceu a função de professor também com afinco? O senhor gostava de ensinar e 

se dedicava a isso? 

 

OB. - Bom, eu gostava de ensinar. E procurava transmitir para os alunos o que eu lia. Agora, 

não sei dizer se fui bom ou mau professor. 

 

ML. - Voltando um pouco ao começo da República Velha, eu queria que o senhor trabalhasse 

um pouquinho mais, através das suas lembranças, com aquele momento posterior ao 

Encilhamento, em que a economia, no início da República, toma uma forma de crescimento 



acelerado, de Encilhamento mesmo, não é. Muita emissão de mil-réis, desvalorização cambial. 

E aí veio o governo Campos Sales. Como ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho, que é 

responsável pelo primeiro saneamento monetário da República. Eu queria que o senhor falasse 

um pouquinho sobre o Joaquim Murtinho. 

 

OB. - Ah, bom. Mas eu era muito moço, naquela época. Não conheci direito. Só vim a conhecer 

mais tarde, por depoimentos históricos. Mas eu não… 

 

ML. - E esse conhecimento posterior, que imagem lhe dá do Joaquim Murtinho? 

 

OB. - Ah, um homem muito enérgico. Talvez até excessivamente enérgico. 

 

ML. - Esse saneamento financeiro que ele promoveu na economia brasileira… 

 

OB. - Bem, ele chegou a deixar que o Banco do Brasil quebrasse, não é? Para ver como ele foi 

longe na energia dele. 

 

ML. - Se o senhor tivesse que comparar o Leopoldo Bulhões, que também tentou um 

saneamento monetário, tentou uma estabilização cambial, e como o senhor mesmo falou, era 

uma pessoa que apreciava a estabilidade do mil-réis, como é que o senhor diferenciaria os dois? 

 

OB. - Bom, um pegou o Brasil muito ruim. O outro já pegou o Brasil saneado. 

 

ML. - O primeiro seria o Murtinho? 

 

OB. - É. Quer dizer, a tarefa de Leopoldo Bulhões, nesse particular, era muito mais fácil do que 

a do seu antecessor. 

 

ML. - Mas o senhor acharia o Leopoldo Bulhões mais pragmático, menos ortodoxo do que o 

Murtinho, que chegou… 

 

OB. - Não… 



 

[FINAL DA FITA 10-A] 

 

ML. - … quebrar o Banco do Brasil, como o senhor mencionou? 

 

OB. - Não, isso é questão de maior ou menos energia. O fato é que Leopoldo Bulhões pegou 

um Brasil já bem saneado. E o outro saneou o país. É bem diferente. 

 

ML. - O Joaquim Murtinho tinha uma outra característica. Além de homem público e de um 

conhecedor muito grande de economia, ele era muito político, não é? 

 

OB. - Não sei. 

 

ML. - Ele tinha uma base política em Mato Grosso, e no Ministério da Fazenda consolidou o 

poder dos Murtinho em Mato Grosso. O senhor não se recorda disso, não? 

 

OB. - Isso eu não sei responder. Não sabia de nada disso. 

 

ML. - Eu acho que agora, falando de homens públicos – nós falamos de Joaquim Murtinho, 

falamos de Leopoldo Bulhões – me parece que uma outra figura de homem público que está 

muito próxima do senhor é Eugênio Gudin. O senhor poderia falar dele, desde o momento que 

o senhor o conhece, sua ligação com ele? 

 

OB. - O início, como nos conhecemos, eu não sei precisar bem. Mas, uma vez conhecido, nós 

trocávamos muito ideias, conversávamos muito, com bastante frequência. E por isso, quando 

ele assumiu o Ministério da Fazenda, ele me chamou para ocupar o cargo de diretor da Sumoc. 

 

ML. - Mas nos anos 30 o senhor já conhecia Eugênio Gudin? 

 

OB. - Já. Já conhecia. 

 

ML. - O senhor não se recorda de como é que o senhor veio a conhecê-lo? 



 

OB. - Não. Eu sei que já nos conhecíamos e já conversávamos e já trocávamos ideias e me 

lembro bem que o tema principal era que a taxa de câmbio que o governo insistia em manter 

valorizada prejudicava muito a economia. Inclusive a economia particular do próprio Eugênio 

Gudin, que tinha uma grande propriedade de laranjas, era um produtor de laranja, que exportava 

para a Inglaterra e que não obteve bom resultado porque a taxa de câmbio não permitia que 

recebesse o mil-réis em proporção equivalente à depreciação da moeda. 

 

ML. - Essa plantação de laranjas do Gudin ficava no Estado do Rio? 

 

OB. - É. Aqui em Nova Iguaçu. 

 

ML. - Em 1926, quando o senhor começa a trabalhar no Ministério da Fazenda, da Divisão do 

Imposto de Renda, nós temos, nesse ano, uma reforma monetária importante, no governo Artur 

Bernardes. É criada a Caixa de Estabilização, é estabelecida uma nova paridade do ouro com 

o mil-réis, e o governo se empenha em estabilizar a moeda. O senhor se recorda desse 

momento? 

 

OB. - Lembro sim. Lembro o seguinte. O senhor Mário Brandt escreveu uma carta para o 

presidente Artur Bernardes. E disse ao presidente que abrisse a carta não imediatamente, mas 

esperasse uns dois ou três meses e depois abrisse a carta. Assim fez o presidente. E quando 

abriu a carta, ele lia: “ É bem provável que neste instante você esteja percebendo que os preços 

estão subindo, que a inflação está se desenvolvendo. Isso porque você nomeou como ministro 

da Fazenda o Sampaio Vidal e como presidente do Banco do Brasil Cincinato Braga. Ambos 

são uns inflacionistas terríveis”. Vendo isso, ele então demitiu o Sampaio Vidal e adotou a 

política… 

 

ML. - Aníbal Freire. Coloca Aníbal Freire no Ministério da Fazenda. 

 

OB. - Aníbal Freire. É. E então dá um contra às emissões e essas coisas e procura estabilizar a 

moeda. 

 



ML. - O senhor não quer tomar água? Parar um pouquinho, por causa da tosse? 

 

OB. - Ah, mas isso…É sempre assim. Eu acho que é o corpo pedindo para não haver entrevista. 

Eu tenho muita preguiça de falar. É uma coisa horrível. [risos] 

 

ML. - Toma um pouquinho de água, dr. Bulhões. Ajuda. 

 

OB. - Muita preguiça. Eu não sei. Tem gente que gosta de dar depoimentos, fica satisfeito, fica 

alegre. Eu fico cada vez mais sucumbido. (risos) 

 

ML. - Mas o senhor já falou mais de cem páginas, o senhor sabia? Bem mais de cem páginas. 

 

OB. - Ô, meu Deus! 

 

ER. - Essa técnica da carta, que ele utilizou, ele estava bastante convencido de que em três 

meses a economia estaria… 

 

OB. - É. Bom, pode ser a história da carta seja um pouco de fantasia. Porque eu não vi isso. 

Ouvi dizer. 

 

ER. - Mas de qualquer maneira, foi um recurso interessante, não é? 

 

OB. - Ah, é. 

 

ML. - Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o Ministério da Fazenda, nesse 

momento em que o senhor começa a trabalhar lá. O senhor já tinha um conhecimento desse 

organismo público através do seu tio-avô, de seus tios que trabalhavam lá, não é? 

 

OB. - Não, não só isso. É que eu estive lá assessorando vários ministros. Eu fui assessor do 

Osvaldo Aranha, do Sousa Costa… 

 

ML. - Isso posteriormente, não é? Nos anos 30. 



 

OB. - Posteriormente como? 

 

ML. - Eu estou perguntando ainda dos anos 20, quando o senhor entra. Nesse momento, onde 

é que era o Ministério da Fazenda, dr. Bulhões? 

 

OB. - Ah, bom. Nos anos 20, eu assessorava, ou melhor, eu trabalhava junto com o Sousa Reis, 

que foi diretor do Imposto de Renda. E aí é que eu aprendi muito, muita economia. E trabalhei 

muito com o Sousa Reis. E, por intermédio do Sousa Reis, trabalhava, então, com os ministros 

da Fazenda. 

 

ML. - O senhor trabalhou com Aníbal Freire? Teve contato com ele? 

 

OB. - Sim, mas não direto. Através do Sousa Reis. 

 

ER. - Onde era o ministério nessa época, o prédio? 

 

OB. - Ah, o prédio era lá na avenida Passos. Um prédio antigo, bonito. 

 

ML. - E funcionou ali até o novo edifício ser construído, ali na Presidente Antônio Carlos? 

 

OB. - É. Não. Depois ele passou para onde hoje é a Caixa de Amortização, na avenida Rio 

Branco. E depois, então, ele passou para esse edifício. 

 

ER. - Depois que ele passou aqui para a Antônio Carlos. 

 

OB. - É. 

 

ML. - Ainda estamos nos anos 20. O senhor está no Ministério da Fazenda, trabalhando na 

Divisão do Imposto de Renda. E advém a crise de 29. O senhor está no Rio de Janeiro. O Rio 

de Janeiro foi bastante afetado pela crise de 29. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco 

do que o senhor lembra dessa crise aqui, do impacto dessa crise no Rio de Janeiro. 



 

OB. - Nada de extraordinário que eu possa contar. 

 

ML. - O senhor se recorda dos efeitos da crise sobre a cafeicultura? 

 

OB. - Me lembro. Foi um desastre muito grande. 

 

ML. - Afetou as fazendas do Rio de Janeiro? 

 

OB. - Afetou. É. Agora, eu não sei precisar bem como afetou. Não sei direito. 

 

ML. - O senhor sentiu, no ministério, que havia um clima de apreensão? 

 

OB. - Eu não participava propriamente do ministério. Porque o Imposto de Renda, adotado 

pelo Sousa Reis, era uma instituição separada do ministério. Autônoma do ministério. E eu só 

trabalhava lá, no Imposto de Renda. Não tinha propriamente acesso ao ministério. De modo 

que… E era um funcionário que estava iniciando a sua carreira. De modo que eu não 

participava muito. Apenas, por questão, digamos assim, de conhecimento, de certa amizade é 

que eu conversava com o Sousa Reis sobre os problemas do país. Mas assim mesmo de uma 

maneira perfuntória.   

 

ML. - E o senhor sentiu em Sousa Reis essa preocupação com os efeitos da crise? 

 

OB. - Ah, bom. Claro. 

 

ML. - Ele tinha a dimensão da importância dessa crise? 

 

OB.- Não sei se ele tinha a dimensão. Mas, em todo o caso, arrecadando Imposto de Renda 

com depressão, o imposto devia cair muito. Ele devia estar preocupado com isso. 

 

ML. - O senhor se lembra se os jornais da época falavam muito sobre a crise de 29? 

 



OB. - Ah, isso…Eu vou lembrar isso? Deviam falar o diabo! (risos) 

 

ER. - Dr. Bulhões, naquela época, a economia era muito mais simples do que hoje em dia, não 

é? 

 

OB. - É. 

 

ER. - Hoje em dia, os economistas, a sociedade, contam com mais instrumentos, mas a 

economia é de uma complexidade enorme, não é? 

 

OB. - É. É lógico. 

 

ER. - O senhor acha que os instrumentos de interferência na vida econômica acompanharam, 

na mesma medida, essa complicação? O que era mais fácil? A economia antigamente, sem os 

instrumentos, ou a economia hoje, mais complicada, mas com os instrumentos, com as teorias 

de que a sociedade dispõe? 

 

OB. - Eu não sei se o aperfeiçoamento é que complicou, ou se a complicação exigiu o 

aperfeiçoamento. 

 

ML. - Dr. Bulhões, o Paul Samuelson disse que foi a crise de 29 que criou nele o interesse pela 

economia. Ou seja, ele se interessou em pensar instrumentos para vencer a crise através da 

economia. E daí nasceu seu interesse pela economia. O senhor também sentiu uma atração pela 

economia, no sentido de pensar em como resolver a crise através da economia, nessa época? 

 

OB. - Não, eu já… Há muito tempo que eu estava inclinado pela economia. Não foi a crise que 

provocou o interesse pela economia. 

 

ML. - Como é que o senhor se lembra desses últimos dias do governo Washington Luís? Quanto 

tem início a Revolução de 30, Vargas não chegou no Rio, Washington não sabe ainda se vai 

continuar ou se vai cair, como é que era o clima da capital federal nesse momento? 

 



OB. - Não sei dizer. Devia ser ruim, não é? Mas eu não…Você pensa que eu estava… Eu era 

um simples funcionário, insignificante, do Imposto de Renda. Uma formiga. Como é que eu 

podia estar acompanhando essas coisas todas? Não podia. 

 

ML. - Nessa época o senhor morava sozinho ou ainda morava com o Nuno Pinheiro? 

 

OB. - Morava com o Pinheiro. 

 

ML. - O senhor não conversava com ele sobre a crise, a Revolução de 30? 

 

OB. - Não. Chegava em casa, ele já devia estar cansado e eu pensando noutra coisa, não 

conver…Olha, sempre insistem perguntando se eu conversava. Eu não sou homem de conversa. 

Não converso. 

 

ML. - Nessa época o senhor já era casado? 

 

OB. - Não. Não. Eu era criança, muito criança ainda. 

 

ML. - Nessa época de juventude, o senhor ia a clubes? Frequentava… 

 

OB. - Ia. Claro. Claro. Ia a clubes, ia remar, ia nadar, ia cuidar de outras coisas. Na verdade, eu 

estava cuidando era do futuro e não do presente. 

 

ML. - Como o senhor estava cuidando do futuro? 

 

OB. - Ué, cuidando do meu corpo. 

 

ML. - O senhor acha que graças a esses esportes, a essa vida… 

 

OB. - Ah, é. É que eu consegui viver até agora. Embora com muita tosse. (risos) 

 

ML. - Qual era o seu clube, Dr. Bulhões? Flamengo, Fluminense? 



 

OB. - Tinha… Era o clube que estava mais próximo de casa. Eu acho que era o Guanabara, 

onde ia remar. Botafogo ou Guanabara. Eu já não me lembro. 

 

ML. - Onde o senhor morava, nessa época? 

 

OB. - Em Copacabana. Num areal, no meio de areia. 

 

ML. - Hoje, onde fica isso? 

 

OB. - Hoje é a rua Raul Pompéia. Já era rua. 

 

ML. - Era uma casa, onde o senhor morava? 

 

OB. - Era uma casa, no meio de um areal. 

 

ML. - Uma casa grande? 

 

OB. - Era. 

 

ML. - O senhor tinha primos também com quem o senhor convivia na casa? Nuno Pinheiro 

tinha filhos com quem o senhor convivia? 

 

OB. - Tinha. Tinha. 

 

ML. - Quantos filhos ele tinha? 

 

OB. - Ah, não sei. 

 

ML. - O senhor se recorda desses primos? Quantos filhos o Nuno Pinheiro tinha? 

 

OB. - Não me lembro bem, não. 



 

ML. - Havia algum primo a que o senhor fosse mais ligado? 

 

OB. - Não, e eu frequentava muito a casa do Leopoldo Bulhões, onde eu me dava muito com 

os filhos dele. 

 

ML. - Quais eram os nomes deles? 

 

OB. - Ah, não sei…Um era Inácio, o outro Gastão. O outro era Augusto. Tinha o Leopoldo. 

Um bando deles. 

 

ML. - E eles o acompanhavam também nessas suas saídas ao clube, para passear? 

 

OB. - É. O Inácio, principalmente. 

 

ER. - Era mais relações da sua infância, não é, dr. Bulhões? Depois, a vida separou-os? 

 

OB. - Ah, completamente. 

 

IF. - Dr. Bulhões, o senhor disse que não gostava muito de estudar na faculdade. Preferia seus 

estudos de economia. Mas as aulas eram obrigatórias, a frequência? O senhor tinha que ir a 

todos os dias à faculdade? 

 

OB. - Não, obrigatório não era. Mas eu ia à faculdade, pelo menos para ouvir. Para não precisar 

ler. 

 

IF. - Ah, por isso que o senhor disse que o brasileiro gosta muito de aprender pelo ouvido? 

 

OB. - É. 

 

IF. - [risos] E o ambiente lá na faculdade, com os colegas, como é que era? Era bom, o senhor 

gostava? 



 

OB. - Era bom. É. 

 

IF. - Depois saíam para fazer programa ou o senhor voltava para os seus livros? 

 

OB. - Não. Faziam programa. Havia dois grupos. Um era de nazistas e o outro de comunistas. 

E eu me dava com os dois e não aprovava nenhum deles. 

 

ML. - Naquela época, a Faculdade de Direito era muito identificada com o Café Lamas, não 

era? 

 

OB. - Era. 

 

ML. - O senhor frequentava o Café Lamas? 

 

OB. - Claro. Café Lamas. Jantava lá, às vezes, almoçava…Discuti muito. 

 

ML. - E o que o senhor discutia? Lá se falava muito sobre política. 

 

OB. - É. Pois é. Eu condenava os nazistas e condenava os comunistas. E dizia que ambos 

deviam ser mais razoáveis. E, apesar de eu discutir com eles, eles gostavam de mim. E era 

amigo deles todos. 

 

ML. - E o senhor não discutia política com eles? 

 

OB. - Discutia isso, não é? Nazismo e comunismo. E procurava esclarecer a eles que ambos 

estavam errados. 

 

IF. - O senhor não estava muito interessado é nessa política local, aqui no Brasil. Dessa o senhor 

não gostava. 

 

OB. - Ah, essa nunca. Essa nunca. 



 

IF. - Era mais num sentido mais geral. Ideologia mesmo. 

 

OB. - É. 

 

ML. - E a Revolução de 30, na Faculdade de Direito, do que o senhor se lembra? 

 

OB. - Eu lembro que estavam todos exultantes porque iam passar sem exame. (risos) 

 

IF. - E o senhor não lembra da chegada dos gaúchos aqui, amarrando cavalos no Obelisco? 

 

OB. - É. No Obelisco. Era muito divertido isso. E eu me dava muito com o Otávio Sousa 

Dantas, que disse que estava civilizando os gaúchos, ensinando os gaúchos a se comportarem 

decentemente. E o irmão dele, Marcos Sousa Dantas, foi para o Banco do Brasil como diretor 

de Câmbio. E diz o Otávio que daí em diante atrapalhou muito a vida dele, porque ele, fazendo 

negócios cambiais, obtinha lucros, mas o irmão dele no Banco do Brasil atrapalhou muito. 

Então, que ele já não podia se dedicar tanto a civilizar os gaúchos. [risos] Ele era muito 

engraçado. Muito espirituoso. 

 

ML. - O senhor notava, na faculdade, um certo preconceito dos estudantes em relação aos 

gaúchos que aqui chegaram e se estabeleceram? 

 

OB. - Não. Não havia preconceito, não. 

 

ML. - Porque os gaúchos tiram do poder uma elite que ocupava os principais cargos públicos 

na capital federal. 

 

OB. - É. Mas não havia hostilidade a eles, não. 

 

IF. - Nessa época o senhor costumava ir à São Paulo ou ficava basicamente aqui no Rio? 

 

OB. - Não, ia pouco à São Paulo. 



 

IF. - Porque a Faculdade de Direito de São Paulo teve um papel muito importante também nessa 

época, não é? 

 

OB. - É. Mas lá. Mas eu não ia lá, não. 

 

ML. - Em relação ao direito que o senhor aprendia na faculdade, a influência do direito italiano, 

inspirado já na Itália fascista, era grande, na Faculdade de Direito? 

 

OB. - Não. Eu tenho a impressão que a orientação era mais predominantemente francesa. Não 

tanto italiana, não. 

 

ML. - O direito alemão também era estudado? 

 

OB. - Pouca coisa. Pouca coisa. 

 

ML. - E essa influência francesa era de caráter liberal ou mais corporativista? 

 

OB. - Não, era mais liberar. Era liberal. 

 

ML. - Houve uma tentativa de professores seus passarem ideias corporativistas inspiradas na 

“Carta del Lavoro”, na faculdade? 

 

OB. - Não. Não me recordo disso, não. Não me recordo, não. 

 

ML. - Na Faculdade de Direito de São Paulo foi bastante importante a influência do direito 

italiano. O senhor não se recorda de discordar de nenhum professor em relação a isso? 

 

OB. - Não me lembro disso, não. 

 

IF. - Dr. Bulhões, parece que na Faculdade de Direito de São Paulo, aquela “Bucha”, 

“Buchenschaft” teve muita influência entre os estudantes. Aqui no Rio também se ouvia falar 



nisso? O senhor sabe alguma coisa sobre a “Bucha”? 

 

OB. - Não. Não me lembro disso, não. 

 

ML. - Em relação a Revolução de 32, que lembranças o senhor tem? Revolução Paulista de 32. 

 

OB. - Só… Lembrança que eu tenho é que eu ouvi dizer que havia revolução. Mais nada. 

 

ML. - O senhor não conheceu ninguém que estivesse ligado à revolução, que fosse lutar na 

revolução? 

 

OB. - Conheci. Uns dois colegas meus morreram nessa revolução lá em São Paulo. 

 

ML. - A mobilização para ir lutar contra São Paulo foi grande, aqui no Rio? 

 

OB. - Não. Não foi, não. 

 

ML. - O senhor tinha amigos paulistas, parentes em São Paulo, nessa época. 

 

OB. - Não. Eu me lembro que perdi dois colegas que foram para lá. E em luta. Mas foi de avião, 

principalmente. Desastre de avião. 

 

IF. - Eles foram lutar pelo lado paulista ou contra os paulistas? 

 

OB. - No lado dos paulistas. 

 

IF. - E essa discussão, se era uma revolução para separar São Paulo ou se era para exigir 

Constituinte, comentava-se muito na época, discutiam? Porque até hoje há as linhas que 

discutem isso, não é? 

 

OB. - Havia isso. Mas eu tenho a impressão de que nós nunca levamos a sério isso, não. Apenas 

eu me lembro que nós tínhamos muita admiração por Armando Sales de Oliveira. Uma grande 



admiração por ele. E lamentamos muito que ele não fosse eleito presidente da República. 

 

ML. - Isso já é um pouquinho depois, não é, nas eleições de 37. O Armando de Sales vai surgir 

exatamente após a Revolução de 32, não é? 

 

OB. - É. 

 

ML. - A Revolução de 32 vai produzir uma aliança das classes paulistas, das elites paulistas, 

que estavam separadas politicamente, e que se unem, a partir da Revolução de 32. Logo depois 

vêm as eleições para a Constituinte em 33, e a Constituinte se instala e faz a Constituição, em 

34. O senhor se lembra um pouco dessa conjuntura? Das eleições para a Constituinte? 

 

OB. - Isso aí eu acompanhei um pouco. Porque eu conhecia o Alcântara Machado, que era 

líder… 

 

IF. - O Caio Alcântara Machado? 

 

OB. - Não. Caio é o filho, não é? O nome primeiro do Alcântara Machado, não sei como é, 

não. 

 

ML. - O senhor conhecia algum político dessa época, também? 

 

OB. - Não. Era pouco. 

 

ML. - O senhor teve contato com os tenentes, alguns dos tenentes? O senhor conheceu? 

 

OB. - Não. Acho que não conheci nenhum tenente. Como é que chamava aquele do Norte? 

 

ML. - Juarez Távora? 

 

OB. - Não. 

 



IF. - José Américo? 

 

OB. - José Américo. É. Eu não simpatizava com o José Américo. 

 

ML. - Por quê? 

 

OB. - Eu achava que ele era meio demagogo, sabe? 

 

ER. - Ele, na campanha de 37, que foi frustrada pelo golpe de Estado Novo, competia 

exatamente com o Armando de Sales Oliveira, não é, que era o candidato do senhor, pelo que 

o senhor está dizendo. 

 

OB. - Ele competia com Armando Sales de Oliveira. E nós torcíamos pelo Armando Sales. E 

não pelo José Américo. 

 

ML. - Antes das eleições de 1933, que levam à Constituinte, tentou-se organizar aqui no Rio 

de Janeiro, e praticamente só no Rio de Janeiro, o Partido Economista. E Eugênio Gudin foi 

chamado para fazer o programa desse partido. O senhor se recorda desse momento? 

 

OB. - Ah, mas eu não entrei nessa, não. 

 

ML. - O senhor nem se recorda desse partido? 

 

OB. - Não. Eu lembro que havia o Partido Economista. Mas eu não participei dele, não. 

 

ML. - Oliveira Passos fazia parte desse partido. Francisco Oliveira Passos. Filho do Pereira 

Passos. 

 

OB. - É. Mas eu não… Eu não entrei nessa, não. 

 

[FINAL DA FITA 10-B] 

 



ML. - Em relação a 35, à Intentona Comunista, que lembranças o senhor tem da época? 

 

OB. - Eu sei que houve. E mais nada! Não participei… 

 

ML. - Falou-se muito pelos jornais, houve comentários sobre a Intentona? 

 

OB. - Acho que se falou. Não sei. Eu não me lembro, não. 

 

ML. - O senhor sentiu, naquela época, que havia uma ameaça comunista sobre o Brasil? 

 

OB. - Eu acho que não. 

 

ML. - O senhor não viu esse movimento como sendo importante? 

 

OB. - Achei que foi um movimento militar, localizado. 

 

IF. - A figura do Prestes já era bem conhecida nesse momento, não é? 

 

OB. - Era. 

 

IF. - O senhor lembra de algum comentário sobre ele? 

 

OB. - É. Havia comentários. Mas eu não acompanhava muito, não. 

 

ML. - O senhor escutava rádio? 

 

OB. - Não, não ouvia muito, não. Não tinha paciência de ouvir rádio, não. 

 

ML. - Como é que o senhor se informava? O senhor se informava através dos jornais? 

 

OB. - Olhando os cabeçalhos. Eu nunca me informava bem, não. Eu sou péssimo depoente. 

Nunca sei de nada. 



 

ML. - Não, mas o senhor sabe de muita coisa, sim. 

OB.  - Nunca sei de nada. 

 

ER. - Dr. Bulhões, esse seu desapego ou desapreço mesmo pela vida política, o senhor acha 

que é um temperamento do senhor, ou o senhor se decepcionou, ou não gosta da política de 

caso pensado? 

 

OB. - Não. Deve ser uma intuição qualquer, uma alergia qualquer. 

 

ML. - O senhor falou um pouquinho nesse momento das eleições presidenciais em que o José 

Américo e o Armando de Sales estavam em campanha. Ao mesmo tempo que ocorria a 

campanha presidencial, em 37, havia um clima de golpe, que vai redundar, efetivamente, no 

golpe do Estado de novembro de 37. O senhor se recorda desse clima de golpe? 

 

OB. - Não, para mim foi uma surpresa, não é? Eu, pelo menos, fiquei surpreendido. 

 

ML. - O senhor não tinha ouvido falar na tentativa de golpe? 

 

OB. - Não. É a mesma coisa. Vocês já perguntaram se eu estou acompanhando a campanha 

presidencial. Eu lhe confesso que eu não assisto a nenhum depoimento na televisão. Não assisto 

a televisão. Não assisto a nada. Não sei nem bem quem são os candidatos. 

 

ML. - Mas o senhor já se definiu pelo seu candidato. 

 

OB. - Ah, bom. É porque ele veio aqui. Eu não podia fazer outra coisa. Ele veio aqui e os 

jornalistas vieram, perguntaram se eu era a favor dele. É claro que seria muito indelicado eu 

dizer: “Não, eu não.” Disse: “Claro que sim.” E me parece mesmo um bom candidato. Pelo 

menos quando ele conversa aqui. 

 

ML. - Então, o senhor não está alheio à campanha. 

 



OB. - Não. Não em relação a esse. Mas em relação aos outros. Se perguntarem, por exemplo, 

o que eu acho do Covas, não sei dizer. Porque eu nunca o ouvi falar. Se me perguntarem o que 

eu acho do… 

 

ER. - Do Roberto Freire? 

 

OB. - Do Roberto Freire, eu ouço dizer que ele é muito inteligente, fala bem. Mas nunca o vi. 

Se ele aparecer aqui, eu não conheço. Ele tem que se apresentar. “Eu sou Roberto Freire.” 

“Muito prazer”. (risos) 

 

IF. - Mas o dr. Ulysses  o senhor já deve ter visto muitas vezes na televisão. 

 

OB. - Não vi! 

 

IF. - Não? Dr. Ulysses também não? Nem nesse tempo da Constituinte e tudo isso? 

 

OB. - Não! Deus me livre! Eu fechava. Quando vinha explicar a Constituinte, eu nem via. 

 

ER. - O Brizola também é candidato. 

 

OB. - De modo que não posso prestar depoimento nenhum. Sou um profundo ignorante. 

 

ML. - Não, mas o senhor já mostrou que tinha uma certa simpatia, estima por Armando de 

Sales Oliveira. 

 

OB. - Ah, bom. Isso sim. 

 

ML. - Então, de alguma forma, senhor estava acompanhando a campanha presidencial e já 

havia se definido, entre o José Américo e o Armando de Sales, pelo Armando de Sales, não é? 

 

OB. - É. 

 



ML. - Do que o senhor gostava nele? 

 

OB. - É que ele falava bem. Tinha umas ideias bonitas. E o outro… 

 

ML. - O senhor o ouviu falar aqui, no Rio de Janeiro? 

 

OB. - Vi. Ou lia. Lia. Mais do que via. Lia. 

 

ML. - O modelo do Armando de Sales para a organização política e econômica do Brasil era 

um modelo relativamente liberal, não? 

 

OB. - Era. 

 

ML. - O senhor temia que se o José Américo viesse a ser eleito esse modelo poderia ser mais 

nacionalista, mais intervencionista? 

 

OB. - É. Mais nacionalista. É. 

 

IF. - Dr. Bulhões, o dr. Armando de Sales Oliveira vinha de um estado economicamente forte, 

São Paulo. E o José Américo era do Nordeste. Comparando esses estados do Nordeste e São 

Paulo, para a política econômica brasileira, o senhor achava que era mais importante que fosse 

um paulista? Mesmo que não fosse o dr. Armando de Sales. Mas era mais importante que viesse 

um representante de São Paulo do que um nordestino? Ou era a figura mesmo do dr. Armando 

Sales que impressionava o senhor? 

 

OB. - Era a figura dele. 

 

IF. - Não tinha nada a ver com o fato de ser paulista? 

 

OB. - Não. Não. Assim como uma figura do Norte que muito me impressionava e que eu 

acatava muito era Epitácio Pessoa. 

 



ML. - Por quê? 

 

OB. - Porque ele sabia se expressar muito bem. Ele tinha firmeza. Ele era muito enérgico. E 

isso eu admirava nele. 

 

ML. - O senhor o colocaria como um estadista? 

 

OB. - Talvez sim. Provavelmente. 

ML. - Quando advém o golpe de 37, o senhor já está na Divisão de Estudos Econômicos, do 

Ministério da Fazenda. 

 

OB. - Já. Já. 

 

ML. - Houve um clima de conspiração no Ministério da Fazenda? 

 

OB. - Que eu saiba, não. 

 

ML. - Porque é interessante saber que no dia do golpe o Getúlio faz um discurso pelo rádio 

onde ele anuncia a moratória e logo depois – eu não sei se ele anuncia no discurso – ele faz, 

juntamente com o Sousa Costa, uma mudança na política do café. São duas grandes medidas 

econômicas que surgem com o Estado Novo. Obviamente, essas medidas foram preparadas no 

Ministério da Fazenda. O senhor não se recorda? 

 

OB. - É. Mas não com o meu conhecimento. Isso deve ter sido diretamente feito entre o Instituto 

do Café e o Ministro da Fazenda. 

 

ML. - Sousa Costa teve inúmeras reuniões com Vargas às vésperas do golpe. O senhor não se 

lembra disso? Dele ser chamado, de alguém comentar que… ele estaria participando de uma 

conspiração que levaria ao golpe? 

 

OB. - Não. Não. Eu, pelo menos, não me deram confiança de chamar-me. Nem de conversar 

nem nada. 



 

ML. - Nesse momento, na Divisão de Estudos Econômicos, que era um grupo pequeno de 

funcionários, de quem o senhor estava mais próximo? Com que pessoas o senhor trabalhava? 

 

OB. - Eu trabalhava com algumas pessoas do Banco do Brasil. Mas nós estávamos 

completamente alheios aos acontecimentos. 

 

ML. - Então, a conspiração teria se passado quase que no nível do ministro mesmo com Getúlio 

Vargas. Não tinha chegado aos outros escalões do Ministério da Fazenda? 

 

OB. - É. Não. Não. 

 

ML. - O senhor se recorda dessa moratória? 

 

OB. - Não. Nem me lembrava que tinha havido moratória. 

 

[INTERRUPÇÃO DE FITA] 

 

ML. - O senhor ainda resiste mais um pouquinho hoje? 

 

OB. - Talvez, possamos adiar, não é? 

 

[INTERRUPÇÃO DE FITA] 

 

12ª Entrevista: 02/08/1989 

 

IF. - Dr. Bulhões, uma curiosidade que nós estávamos conversando. O senhor estava aqui no 

Brasil, no Rio, quando houve aquela famosa gripe espanhola, em 17, 18? 

 

OB. - Ah, estava sim. 

 

IF. - Como é que foi? Porque diz-se que foi uma coisa muito violenta. O senhor lembra? 



 

OB. - É. Foi. Todo mundo falava da violência. Na grande quantidade de mortes provocadas 

por essa gripe. Eu me lembro. Mas eu não me lembro de ter apanhado essa gripe. 

 

IF. - Não, não é? Diz-se que houve muito cuidado na parte de higiene, de alimentação. Sua 

família não foi atingida, felizmente? 

 

OB. - Não. Não foi. 

 

IF. - Mas era uma coisa que foi muito divulgada, inclusive com certos cuidados. 

 

OB. - É verdade. 

IF. - Conversavam muito sobre isso, dr. Bulhões? 

 

OB. - Falava-se muito. Os jornais traziam manchetes sobre o grande número de mortes. Mas 

uma coisa que durou pouco. Não durou muito tempo. 

 

IF. - E não gerou assim um certo pânico nas famílias? 

 

OB. - Acho que não. 

 

IF. - Porque eu vejo agora, nessa meningite que estão falando aí agora, os meus filhos estão 

todos apavorados por causa das crianças. As crianças têm febre, todo mundo apavora. 

 

OB. - Porque dizem que não há vacina, não é? 

 

IF. - Mas naquela época também não havia vacina… 

 

OB. - Eu sei. Mas quando não há, não há. Quando há vacina e a vacina não chega, aí, todo 

mundo fica afobado. 

 

IF. - Quer dizer, naquela ocasião tinha que torcer para não ter e pronto. 



 

OB. - É. Só isso. 

 

IF. - Outra coisa, dr. Bulhões, eu estava pensando nessa questão da inflação. A Europa, a 

Alemanha, na década de 20, sofreu uma fase muito difícil, de hiperinflação. 

 

OB.  - É. 

 

IF. - Aqui acompanhavam isso? O senhor já estava trabalhando, já estava ligado à economia, 

como é que o senhor viu isso? 

 

OB. - É que alguns brasileiros acreditavam na recuperação da Alemanha. E houve recuperação, 

mas não na parte monetária. Compraram muitos marcos alemães, em grande quantidade. 

Depois que ele caiu assim, passaram a forrar as paredes com marco alemão. 

IF. - O senhor lembra disso? 

 

OB. - Lembro. 

 

IF. - E o senhor acompanhava, estudava a situação de lá para… 

 

OB. - Não. Estudava, não. Mas acompanhava. 

 

IF. - O senhor não tinha um diagnóstico próprio ainda? 

 

OB. - Ah, não. 

 

IF. - Porque foi uma fase muito difícil lá, não é. 

 

OB. - Ah, foi. 

 

IF. - E só foi resolvida com o autoritarismo de Hitler, não é? Como é que foi essa mudança lá? 

 



OB. - Não. Isso foi resolvido antes de Hitler. Eles acabaram com a hiperinflação adotando 

medidas drásticas. Eu já não me lembro mais quem foi que fez isso. Mas quando Hitler veio, 

essa crise da depreciação do marco já tinha acabado. 

 

IF. - O senhor, que viveu aquela época, podia fazer uma comparação entre aquela situação da 

Alemanha e a situação da Argentina agora? Tem alguma coisa de parecido? 

 

OB. - É que a Alemanha, naquela época, estava pagando as indenizações da guerra. E, 

naturalmente, o público e o governo, diante da pressão desses pagamentos, não prestou muita 

atenção. Ou melhor, achou que se a moeda se depreciasse muito, talvez fosse uma desculpa 

para não continuar a pagar. Ao passo que agora, aqui na Argentina, não. Essa crise é motivada 

por pura e simples inépcia governamental. E indiferença do público. 

 

IF. - Quer dizer que o senhor compara mais a situação da Argentina com a nossa aqui? É mais 

parecida? 

 

OB. - Com a nossa é bem parecida. É. Apenas lá é um pouco mais grave. Aqui é menos grave, 

porque existe muita resistência aqui, que não existe lá. 

 

IF. - Naquela época da hiperinflação na Alemanha, a economia europeia era muito mais forte 

que a americana, não era? 

 

OB. - Não digo que fosse mais forte. Mais forte talvez não fosse. Mas era mais tradicional. Era. 

E os Estados Unidos surgiram repentinamente, depois da guerra. Mas sempre foi bem forte a 

economia americana. 

 

IF. - E a repercussão dessa crise econômica da Alemanha para o resto do mundo, especialmente 

para o Brasil? 

 

OB. - Que crise alemã? 

 

IF. - Da hiperinflação, na década de 20. 



 

OB. - Pois eu estou dizendo à senhora que nos trouxe aqui uma desagradável surpresa, para 

aqueles que acreditavam na recuperação da moeda alemã e compraram grande quantidade  de 

papéis que depois não valeram mais nada. E passaram a forrar as paredes, como se fosse papel 

de parede. 

 

IF. - Outra coisa a que eu gostaria de voltar, dr. Bulhões. O senhor já nos disse que seu pai 

morreu na China, em 1920 e …? 

 

OB. - Ah, isso eu não sei bem. 25, 26, 27. Não sei precisar, não. 

 

IF. - Sua mãe estava lá? 

 

OB. - Estava. 

 

IF. - Sua irmã também? Estavam lá? 

 

OB. - Estavam. 

IF. - E aí tiveram que voltar? 

 

OB. - É. 

 

IF. - Nessa ocasião, o senhor voltou a morar com ela? 

 

OB. - Claro. 

 

IF. - Sua irmã estava junto também? 

 

OB. - É. 

 

IF. - Já era mocinha? 

 



OB. - Não. Mocinha, não. Era menina ainda. 

 

IF. - Menina ainda. Quer dizer que a situação financeira da família ficou bem pior depois? 

 

OB. - Ah, bom. É. Eu tive que me empregar. Aí, eu pedi um emprego no Telégrafo. E lá n 

Telégrafo, o meu ofício era pregar umas tiras que saíam da máquina de telegrama em papel. 

Não lembra que já houve um tempo… 

 

IF. - Lembro, é. 

 

OB. - Tinha umas tiras. Pois aquelas tiras coladas era trabalho meu. 

 

IF. - Esse foi o seu primeiro emprego, dr. Bulhões? 

 

OB. - Foi o primeiro emprego. Mas como demoravam muito a chegar essas tiras, eu levava 

livros, eu já estava na Escola de Direito, ficava lendo, levava livros. Principalmente em véspera 

de prova. Mas o chefe lá se implicava com isso. E dizia que eu, lendo, não tirava as  tiras da 

máquina para colar no papel. Uma implicância como outra qualquer. Mas eu me submetia a 

isso tudo. Sempre era um dinheiro que chegava para ajudar em caso. E depois, então, já mais 

preparado, acabei entrando para o Imposto de Renda. 

IF. - E o senhor gostava desse trabalho lá nos Correios? Não. Devia ser muito enjoado, não é? 

 

OB. - Não, aquilo era horrível. 

 

IF. - Devia ser horrível! Dr. Bulhões, aposentadoria ou pensão para viúva, no Itamarati, naquela 

época era pequena, então? 

 

OB. - Era muito pequena. Claro que era pequena. 

 

IF. - Hoje em dia é que essas aposentadorias estão bem melhores, não é? 

 

OB. - É. Melhoraram. 



 

IF. - E sua irmã, quando voltou, veio para estudar aqui? 

 

OB. - Veio para estudar aqui. É. 

 

IF. - Ela chegou a ter formação universitária? 

 

OB. - Não. Não. 

 

IF. - Não? Naquela épica era uma exceção a mulher estudar, não é? 

 

OB. - Era. 

 

ML. - Ela se casou, dr. Bulhões? 

 

OB. - Casou. 

 

ML. - Casou-se. Tem família também. É viva? 

 

OB. - Tem. É viva. 

 

IF. - Outra coisa sobre o que eu gostaria de perguntar, assim mais solto também, dr. Bulhões, 

são suas recordações do Brasil no pós Segunda Guerra Mundial. Porque eu lembro, eu era 

criança, mas eu lembro assim da… Por exemplo, gasogêneo, automóveis, tudo, um certo 

racionamento que existia aqui. Quer dizer, mudou o padrão de vida do brasileiro. Porque, 

inclusive, antigamente, a manteiga vinha da Alemanha, uma série de produtos de alimentação 

vinha da Alemanha, da Europa. Houve uma certa mudança aqui, na vida do brasileiro. Como é 

que o senhor sentiu e viveu isso? 

 

OB. - Bom, eu senti que havia, nessa mudança, coisas favoráveis aos produtores nacionais, mas 

passou-se por um período de muitas restrições. Isso não resta dúvida. 

 



IF. - Porque é interessante. Parece que quase não existem filmes documentários no Brasil sobre 

esse período. Então o jovem brasileiro – nós andamos conversando sobre isso, não é? - não tem 

muita noção de como era o Brasil na época, durante o pós-guerra. Repercussões da guerra, 

inclusive no dia-a-dia da vida do brasileiro. Gostaria que o senhor contasse o que o senhor 

lembra, o que marcou mais o senhor. Como é que foi a vida aqui. Durante e no pós-guerra. 

 

OB. - Durante a guerra foi muito apertado. Não resta dúvida. 

 

ML. - Faltava alimentação? 

 

OB. - Não. Há disponibilidade de outras coisas, não é? Mas não se chegou a sofrer muito, não. 

 

ML. - Mas diz que em 44,45, havia filas para comprar comida, que a população trabalhadora 

estava com o salário muito reduzido. O senhor se recorda disso? 

 

OB. - Fila para comprar comida, isso eu não me lembro. Houve lá um dia que aconteceu isso. 

Mas foi questão de um dia ou dois. 

 

IF. - E aqui no Rio tinha um negócio do blackout também, de ter que fechar as cortinas de 

noite, não é? 

 

OB. - Ah, é. Exato. À noite, apagavam as luzes das ruas, com receio de que viessem navios de 

guerra bombardear a cidade. 

 

IF. - Aqueles navios que foram afundados aqui, de brasileiros, as repercussões como é que 

foram, na população civil? 

 

OB. - Houve uma revolta grande, um protesto grande. E o Brasil entrou na guerra por causa 

disso. 

 

IF. - E eu sou do Sul, de uma região onde existiam muitos alemães, sou de Blumenau. E eu 

tenho uma ideia daquela divisão entre os alemães e os descendentes de alemães a favor dos 



Aliados e do pessoal mais com tendências nazistas. E parece que aqui, principalmente na região 

de Petrópolis, Teresópolis, houve muita campanha contra esse pessoal ligado aos alemães. O 

senhor lembra disso? Perseguições… 

 

OB. - Não me lembro, não me lembro muito disso. Houve, naturalmente, uma… Por exemplo, 

uma padaria lá em Petrópolis, que era Padaria Alemã, mudou de nome, com receio de manter 

o nome alemão. Houve casos assim. Mas não foi uma coisa muito pronunciada. Eu não achei 

pronunciada, não. Pelo menos, não me chamou muito a atenção. 

 

IF. - Porque eu me lembro também que lá no Sul, depois da guerra, nós mudávamos uns artigos 

de primeira necessidade para os alemães. Porque houve um problema industrial lá, eles não 

tinham pasta de dente, sabonete, café. Eu lembro que nós lá do Sul, mandávamos uns pacotes 

para a Alemanha e que eles ficavam extremamente agradecidos. O senhor lembra dessas 

coisas? 

 

OB. - Não. 

 

ER. - Dr. Bulhões, a economia de guerra transformou a vida, tanto dos países produtores e 

exportadores como dos países que importavam bens de consumo. Esse processo de substituição 

de importações afetou que produtos aqui no Brasil? Qual foi a modificação que a economia 

brasileira sofreu com a economia de guerra dos países centrais? 

 

OB. - Eu acho que os primeiros produtos em substituição aos estrangeiros eram produtos 

alimentícios, não é? Aqui fabricava-se pouco queijo, manteiga não se fabricava, enfim, esses 

laticínios. Isso ganhou um grande impulso com a guerra. E outros produtos também. Vestuário, 

calçado… E mais tarde até equipamentos. 

 

ER. - Peças de automóveis também? 

 

OB. - É. Isso tudo passou a ser fabricado no país. 

 

ML. - Eu queria perguntar ao senhor alguma coisa sobre seus estudos de economia no exterior. 



O senhor já se referiu, em entrevistas anteriores, a períodos que o senhor passava, de tempos 

em tempos, na American University. Ficava em Nova Iorque essa…? 

 

OB. - Não. Em Washington. 

 

ML. - Como é que o senhor foi para essa universidade? Como é que o senhor descobriu essa 

universidade? 

 

OB. - Essa universidade, eu acho que decorreu de uma oferta de bolsa feita por uma instituição 

qualquer, que não me lembro qual era, que destinou, então, o ensino lá na American University. 

 

ML. - Essa oferta era para funcionários do governo brasileiro ou qualquer cidadão brasileiro? 

 

OB. - Não, eu tenho a impressão que era para os funcionários. Porque era por intermédio do 

DASP. Deve ser funcionários. 

 

ML. - E aí, o senhor vai fazer um pequeno curso, gosta e retorna outras vezes? 

 

OB. - Aí eu fui. Não. Quando tu retorno, já não é propriamente só para ir à universidade, não. 

É que eu tinha uma função no… Já tinha sido instituído o Fundo Monetário e eu era assessor 

do diretor brasileiro do Fundo Monetário. Por isso é que eu ia de vez em quando lá. 

 

ML. - Quem era esse assessor? 

 

OB. - Era Santos Filho. 

ML. - Na American University o senhor estuda com Carl Siegel, não é? Foi seu professor? 

 

OB. - Não. Harry White. 

 

ML. - Harry White. Que depois vai fazer o Plano White? 

 

OB. - É. 



 

ML. - Então, esse conhecimento foi muito importante para o senhor, não foi? 

 

OB. - Ah, foi. Foi. 

 

ML. - Porque depois ele esteve aqui no Brasil, e foi através disso que o Brasil foi convidado a 

participar de Bretton Woods, não é? 

 

OB. - É. 

 

IF. - Fala um pouquinho sobre ele, dr. Bulhões. Memórias que o senhor tem dele, a influência 

que ele teve na sua vida… Como é que ele era, temperamento… 

 

OB. - Ele era… ele era um bom professor e tinha um ideal grande voltado para o lado cambial. 

Ele achava que durante o decênio de 30 houve uma perda econômica com a luta de taxas de 

câmbio entre os países. E, voltado para essa ideia, ele insistia que essa luta não deveria 

continuar. Que deveria haver… Ele foi até o extremo oposto comigo. Que as relações entre as 

taxas de câmbio deveriam ser fixas. Foi um exagero. 

 

ML. - Quando o senhor vai estudar nos Estados Unidos, é então que o senhor tem um 

conhecimento da economia internacional? 

 

OB. - Sim, é claro. E principalmente estudando lá no Fundo Monetário. 

 

[FINAL DA FITA 11-A] 

 

OB. - Porque o Fundo Monetário é internacional. Então, eu tinha um panorama internacional 

da economia. 

 

ML. - Quando o senhor fez esse primeiro curso, já havia o Fundo Monetário Internacional? 

 

OB. - Não. O primeiro curso não havia nada. 



 

ML. - Ele é anterior a Bretton Woods, não é? 

 

OB. - Pois é. Ele é anterior a Bretton Woods. Mesmo à guerra. Anterior à guerra. Eu estive lá 

quando a guerra estourou. Eu conheci o White antes da guerra. 

 

ML. - Quer dizer que o senhor estava lá quando começa a guerra, em 39? 

 

OB. - É. 

 

ML. - O senhor se lembra de como é que os Estados Unidos receberam a guerra? 

 

OB. - Não, naquela época, em 39, os Estados Unidos ainda não estavam em guerra. 

 

ML. - Sim. Mas como é que a entrada da guerra… 

 

OB. - A entrada veio depois de Pearl Harbor. Mas com Pearl Harbor eu já estava aqui no Brasil, 

não estava lá, não. 

 

ML. - Certo. Os Estados Unidos não estavam na guerra, mas já sabiam da notícia da guerra. 

 

OB. - Bom, isso é claro, sabiam. Mas os americanos não queriam entrar na guerra. O único que 

estava compreendendo a fatalidade dos Estados Unidos entrarem na guerra era o presidente 

Roosevelt, que todos os dias, ou praticamente toda semana, fazia uma pregação aos americanos, 

através do rádio. Eram pregações muito bonitas. 

 

ML. - O que ele dizia? 

 

OB. - Ele dizia que um país não pode ficar completamente isolado do resto do mundo. 

Principalmente um país grande como os Estados Unidos. E que a causa da França, da Inglaterra, 

era de manutenção da liberdade. Ao passo que os outros não. E por aí vai. Era essa conversa… 

 



IF. - Todo mundo ouvia rádio, naquela época? 

 

OB. - Ah, ouvia. 

 

IF. - Aqui no Brasil também? 

 

OB. - Também. Não havia outra coisa, não é? Não havia televisão. Havia rádio, ouvia-se rádio. 

 

IF. - E as notícias da guerra, da Europa, chegavam aqui no Brasil? Todo mundo escutava pelo 

rádio? 

 

OB. - É. Pelo rádio. 

 

IF. - Havia interesse de acompanhar os acontecimentos lá, aqui no Brasil? 

 

OB. - Acho que sim.  

 

ML. - Depois da American University, à qual o senhor retorna, posteriormente, algumas vezes, 

o senhor esteve, rapidamente, na Universidade de Chicago. Com o Jacob Viner. 

 

OB. - Ah, isso foi questão de uma semana só. 

 

ML. - Mas o senhor fez algum curso lá? 

 

OB. - Não cheguei a fazer curso, não. 

 

ML. - O que o senhor fez, durante essa estada na Universidade de Chicago? 

 

OB. - O Jacob Viner era muito amável e fizemos mesmo amizade. Então, ele me levava para 

uma roda de estudantes, onde ele pregava, onde ele lecionava, e eu aproveitava, fazia parte do 

grupo. Mas nunca propriamente participando da Universidade. Uma coisa assim, por fora. 

 



ML. - Isso foi uma vez ou mais de uma vez? 

 

OB. - Foi durante um período de uma semana, digamos assim. 

 

IF. - Por que o senhor foi bater em Chicago nessa ocasião? 

 

OB. - É porque eu conhecia o Jacob Viner. 

 

IF. - Ah, foi só para visitá-lo? 

 

OB. - É. 

 

IF. - E o senhor o conheceu onde? 

 

OB. - Eu o conheci em Washington. 

 

IF. - Na Universidade? 

 

OB. - Não. Na casa do Harry White. 

 

IF. - Vida social que começou, então. 

 

OB. - É. É. 

 

ML. - Quer dizer, o senhor, de repente, entra num momento muito importante da história dos 

Estados Unidos e conhece dois economistas extremamente importantes para aquele momento 

dos Estados Unidos, não é? O Harry White, que iria trabalhar no Plano White, em Bretton 

Woods, e Jacob Viner, que foi professor de Samuelson, de Milton Friedman, não é? Foi um 

economista importante da Universidade de Chicago. Quer dizer, na verdade o senhor se 

colocava junto dos melhores economistas americanos da época, provavelmente, não? 

 

OB. - É possível. 



 

ML. - Isso foi o acaso que o colocou? 

 

OB. - Isso foi o acaso. 

 

ML. - O senhor teve vontade de estudar em Cambridge, antes de ir aos Estados Unidos? O fato 

do senhor ter lido Adam Smith, Ricardo, criou no senhor interesse por estudar em Cambridge? 

 

OB. - Não, eu queria estudar em qualquer lugar em que ensinassem, não é? 

 

ML. - Mas Cambridge trouxe alguma atração para o senhor, alguma vez? 

 

OB. - Não. Não houve oportunidade para ir lá. Não houve. Não havendo oportunidade, eu não 

cogitava. 

 

ML. - Nesse momento em que o senhor vive nos Estados Unidos, de pré-guerra, o senhor pode 

observar os efeitos da política do New Deal, por Roosevelt, não é? 

 

OB. - A política do New Deal foi antes. Bem antes. 

 

ML. - Sim. Então, os efeitos dessa política o senhor já pôde sentir. Inclusive, nos comentários 

dos professores. Como é que o senhor via o New Deal? 

 

OB. - Via com simpatia. Compreendia. Mas o New Deal, no princípio, era uma economia um 

pouco contraditória e pouco sólida. Tanto que depois Roosevelt mudou completamente para a 

economia keynesiana. 

 

ML. - Quando o senhor volta ao Brasil, algumas ideias do New Deal, inspiraram o senhor aqui, 

no Ministério da Fazenda? 

 

OB. - Quando eu voltei aqui, eu dizia aos estudantes: O Brasil precisa muito mais de Wicksell 

do que de Keynes. Porque Keynes cuida de depressão. Não é esse o nosso caso. O nosso caso 



ainda é no sentido de desenvolvimento. E por isso recomendava aos alunos que estudassem 

Wicksell. Wicksell foi um economista sueco que analisou bem como desenvolver a economia 

sueca, numa época em que a Suécia estava precisando se desenvolver. E pareceu-me que essa 

pessoa, com seus ensinamentos, seria mais adequada ao Brasil do que uma outra estava 

cogitando de acabar com a depressão. Aqui não havia depressão, no Brasil. 

 

ML. - Aconteceu isso também no final do século XIX, quando os importadores defendiam os 

liberais ingleses, e os industriais defendiam o Lizst. Eles achavam que Lizst era muito mais 

apropriado para o Brasil, pelo protecionismo que ele recomendava, do que Adam Smith, por 

exemplo. 

 

OB. - Sim. Isso é natural que fosse, que eles pleiteassem o protecionismo. E, de certa maneira, 

o protecionismo ajuda, mas desde que seja moderado. 

 

ML. - Nessa época em que o senhor vai à American University, o senhor já estava dando aula 

na Faculdade de Economia, nos anos 30? 

 

OB. - Não sei quando é que eu comecei a dar aula na faculdade. 

 

ML. - A gente vai investigar isso. O seu contato com Jacob Viner, depois dessa semana que o 

senhor passa na Universidade de Chicago, houve outros contatos, não? Ele esteve no Brasil, 

veio aqui à Fundação, não foi? O senhor podia falar um pouquinho sobre isso? 

 

OB. - Ah, veio. É. Veio. Ele foi convidado. Também Jacob Viner tornou-se muito amigo de 

Eugênio Gudin. Então, ele foi convidado para vir aqui ao Brasil. 

 

ML. - O IBRE já havia sido criado, não é? 

 

OB. - O IBRE já havia sido criado. Foi convidado pelo IBRE. 

 

ML. - Ele passou aqui quanto tempo? 

 



OB. - Acho que uns 15 dias. Coisa assim. 

 

ML. - Deu um curso aqui, no IBRE? 

 

OB. - Deu. Ou fez uma série de três ou quatro palestras. 

 

ML. - Outras vezes ele voltou ao Brasil? 

 

OB. - Não me lembro. Eu acho que não. Ele só veio uma vez. 

 

ML. - O senhor mencionou também que na década de 50, quando o senhor está trabalhando 

nas Nações Unidas, o senhor também faz cursos de economia. O senhor se lembra disso? 

 

OB. - Fiz curso de economia? Não. 

 

ML. - Não? Então, o senhor lê economia, nesse período? 

 

OB. - Não, quer dizer, eu ia às universidades, à Universidade Columbia, ia procurar colegas lá. 

Mas não quer dizer que eu estivesse na universidade. 

 

ML. - O senhor se atualizava na literatura econômica. 

 

OB. - É. Procurava me atualizar. Isso. É. 

 

IF. - Dr. Bulhões, falando em literatura. Os primeiros livros que o senhor leu, naquela biblioteca 

do seu primo, eram basicamente de economistas europeus ou americanos? 

 

OB. - Em grande parte eram economistas europeus. 

 

IF. - Como é que foi essa mudança, como é que o senhor viu e comparou essa biblioteca em 

que o senhor começou a sua formação, com economistas europeus, e essa sua convivência com 

os economistas americanos, mais tarde? 



 

OB. - Em grande parte esses economistas americanos descendiam intelectualmente dos 

ingleses. 

 

IF. - Quer dizer, a escola americana, estava baseada na escola europeia? 

 

OB. - Em grande parte. Em grande parte, baseada na escola inglesa. 

 

IF. - Não houve, então, grandes mudanças? 

 

OB. - Não. 

 

ML. - O senhor atribui a essa sua estada nos Estados Unidos, ao seu estudo em Washington, 

um amadurecimento em relação ao papel do Estado na economia? 

 

OB. - Ah, sim. Lá, porque era uma fase muito difícil, em que havia necessidade do Estado 

intervir no domínio econômico, mas intervir no sentido de coordenar, de fazer inspirar 

confiança. Mais do que qualquer outra coisa. 

 

ML. - E essa forma de intervenção do Estado, nos Estados Unidos, o senhor acha que se 

aplicava ao Brasil, ao caso brasileiro? 

 

OB. - Ah, era. Não tem dúvida que sim. 

 

ML. - O empresário americano era do mesmo tipo do empresário brasileiro? 

 

OB. - Não sei se do mesmo tipo. Não sei se eu devo, se eu posso dizer isso. Mas o fato é que o 

desenvolvimento dos Estados Unidos depende muito da atitude dos empresários. E aqui, no 

Brasil, a mesma coisa. De modo que se o governo consegue inspirar confiança, ele inspira 

confiança aos empresários, e os empresários desenvolvem sua atividade de maneira satisfatória. 

Não havendo essa confiança, já o empresário se retrai ou atua de maneira menos adequada. 

 



ER. - Dr. Bulhões, o senhor acha que essa quantidade de dinheiro que nós vemos hoje na 

ciranda financeira, em atividades não produtivas, advém disso que o senhor está dizendo? Quer 

dizer, da falta de confiança que os empresários têm nos critérios do governo? 

 

OB. - Isso… A resposta vai ser meio complicada. O fato é que a inflação, quando ela é 

persistente, ela vai minando a confiança que se tem no futuro. Só se cogita da parte presente, 

com a experiência do passado. Então, é um período, digamos assim, de uso da imaginação para 

conviver com a inflação e não de energia suficiente para combater a inflação. A convivência 

com a inflação tira, digamos assim, o aspecto dinâmico do progresso. A pessoa está se 

defendendo e não está procurando progredir. 

 

ML. - Aí ela poupa mais, não é? Ou gasta mais. 

 

OB. - Não poupa mais. Não poupa mais. Ela trata de obter vantagens. Daí a ideia de aumentos 

de salários, a ideia de aumento de lucros, a ideia de aumento de preços. Enfim, tudo o que é 

contrário à eficiência e à produtividade. 

 

ER. - A pessoa trata de obter vantagens especulativas, não é? 

 

OB. - É isso. 

 

ER. - Para reverter esse quadro, dr. Bulhões? 

 

OB. - Para reverter esse quadro era preciso combater a inflação. Sem dó nem piedade. Esse é 

o motivo por que eu não tenho feito outra coisa na vida senão falar em combater a inflação. 

Parece uma ideia fixa, mas não é. É uma ideia em favor do progresso do país. 

 

ML. - Em que momento o senhor tem consciência de que combater a inflação é tão importante 

para o progresso do país? 

 

OB. - Combater a inflação? 

 



ML. - É. Em que momento da sua vida o senhor percebe que a inflação é quase que o elemento 

central para regular a economia? 

 

OB. - Ah, o simples fato de ter ficado no Ministério uns 20 ou 30 anos, assessorando os 

ministros, serviu para compreender, imediatamente, que a raiz do mal ou a raiz do grande 

obstáculo à melhoria da situação do Brasil residia na depreciação monetária. Provocada, 

principalmente, pelo desequilíbrio orçamentário. 

ML. - Eu gostaria de retomar um pouquinho a parte dos... 

 

IF. - Só um minutinho. Quer dizer que, então, isso surgiu através da sua vida profissional. Uma 

coisa prática do dia-a-dia. E não das leituras que o senhor tinha feito? 

 

OB. - É. As leituras mostravam que isso a que eu estava assistindo era inconveniente. Digamos, 

a parte teórica. E a parte prática é ver as consequências verdadeiras do que estava previsto nos 

livros. 

 

ER. - Dr. Bulhões, o senhor acha que há possibilidade de um equilíbrio da economia nacional, 

de combater a inflação com essas taxas de juros internacionais nos níveis atuais? É possível 

equilibrar a economia com esses juros internacionais que nós temos que pagar? 

 

OB. - Bom, nós podemos solicitar a redução da taxa de juros, podemos solicitar a redução das 

amortizações. Podemos solicitar várias coisas, no sentido de melhorar a nossa posição, contra 

a dívida no exterior. Mas para isso, para que essa solicitação seja recebida com simpatia, é 

preciso também que nós demonstremos o esforço que estamos fazendo para melhorar a nossa 

situação, não é? 

 

ML. - Eu queria voltar um pouquinho no período entre 30 e 45, explorando um pouco cada 

ministro da Fazenda. O senhor já falou um pouco nisso. Eu queria retomar alguns aspectos, 

para aprofundá-los. No período Whitaker, que foi de um ano apenas, de novembro de 30 a 

novembro de 31, veio ao Brasil a Missão Niemeyer. O senhor até comentou. Ao que parece, o 

Niemeyer estava completamente desinformado da situação do Brasil naquele momento, não é?  

Ele veio propor… 



 

OB. - Um [ilegível]. 

 

ML. - Um equilíbrio orçamentário, numa situação em que era impossível, não é? 

 

OB. - É. 

 

ML. - E ele fez uma série de críticas ao Banco do Brasil. Disse que era mal organizado, mal 

administrado. E recomendava que ele fosse alterado, fosse desdobrado num banco central. Que 

o Banco do Brasil ficasse como um banco comercial e se criasse um banco central, que seria 

algo mais ou menos no caminho do que foi a Sumoc, só que mais independente, porque o 

conselho desse banco central, segundo Niemeyer, seria escolhido independentemente do 

governo. E seria apenas reconhecido pelo governo. O senhor se recorda dessas propostas do 

Niemeyer? 

 

OB. - Sim, eu sei que o Niemeyer propôs um banco central. Propôs equilíbrio orçamentário. 

Mas, naquela época, essa proposta era absolutamente inadequada. 

 

ML. - No entanto, os relatórios ingleses, que falam da Missão Niemeyer, mencionam que o 

Whitaker se submeteu muito facilmente às recomendações do Niemeyer. Isso foi verdade? 

 

OB. - Bom, isso eu não sei, se ele se submeteu ou não. Porque, conforme eu lhe disse, naquela 

época eu não atuava no Ministério da Fazenda. Eu estava no Imposto de Renda, e minha 

atuação era através do Sousa Reis, que era o diretor do Imposto de Renda. 

 

ML. - Mas o senhor se recorda de oposições à Missão Niemeyer? 

 

OB. - Eu me recordo que houve ideia do Niemeyer de criar um banco central e equilibrar o 

orçamento. Mas não… Na época, não era para isso. De maneira que, em pouco tempo, o 

Whitaker teve que sair do ministério. 

 

ML. - E aí vem o Osvaldo Aranha. Inclusive, a saída do Whitaker, o senhor já sugeriu em 



entrevista passada que teria se dado por uma pressão dos tenentes, que, keynesianamente, 

queriam que houvesse menos controle sobre o déficit orçamentário. E é o que o Osvaldo Aranha 

vai fazer ao entrar. Em 32, além de uma crise cambial muito séria, que tinha acontecido em 31, 

o Brasil se defronta com uma seca no Nordeste e com a Revolução Paulista, de 1932. E, frente 

a isso, a estratégia do Osvaldo Aranha vai ser abrir uma expansão monetária. Emitir mais, 

liberar, de certa maneira, o controle sobre os gastos públicos, o que vai gerar déficit público. O 

senhor veria nessa estratégia do Aranha, como em outras estratégias, um certo pragmatismo, 

que o Whitaker não teve? 

 

OB. - Ah, sim. É verdade. Eles compreenderam mais a natureza diferente da situação do que o 

Whitaker. 

 

ML. - Eles quem? Além do Aranha, quem mais? 

 

OB. - Aranha e os adeptos de Aranha. 

 

ML. - O senhor se lembra de alguém mais, nessa equipe dele? 

 

OB. - Assim, de cabeça, não sei não. 

 

ML. - Dentro da administração do Osvaldo Aranha, observa-se também uma lenta e progressiva 

modificação do Banco do Brasil. Em 32, é criada a Caixa de Mobilização, que passa a exercer 

funções de banco central, de controle sobre a oferta de moeda, começa a fazer um recolhimento 

compulsório, e, como o senhor já falou em entrevista passada, joga esse recolhimento 

compulsório sob a forma de créditos no próprio Banco do Brasil, não é? Bom, a criação da 

Camob, da Caixa de Mobilização Bancária, e depois, em 1935, a reformulação da Carteira de 

Redesconto, dando mais facilidade de acesso ao redesconto aos industriais e aos comerciantes, 

de alguma forma já mostravam uma certa modificação, tanto reforçando o papel do Banco do 

Brasil quanto ampliando as funções do Banco do Brasil. O senhor mencionou também que 

nessa época é criado, dentro do Banco do Brasil, um setor de estudos econômicos, que é 

anterior ao do Ministério da Fazenda. De certa forma, ele parece que inspira a criação desse 

setor no Ministério da Fazenda, não é isso? 



 

OB. - É. 

 

ML. - Esses dados mostram que o Banco do Brasil estava se organizando institucionalmente e 

criando uma espécie de elite técnica. É verdade isso? 

 

OB. - É verdade. E criou uma elite técnica excelente. 

 

ML. - De modo que a gente pode ver que a criação da Sumoc, em 45, vai depender de todo 

esse progressivo… 

 

OB. - Desse passado. 

 

ML. - É. Essa progressiva organização do Banco do Brasil. Não é? 

OB. - É. Isso mesmo. 

 

ML. - Foi preciso que o Banco do Brasil se organizasse, institucionalmente, criasse uma equipe 

técnica, para se poder pensar em formar uma Sumoc, não é? 

 

OB. - É verdade. 

 

ML. - De qualquer maneira, várias vezes o professor Gudin se referiu à Carteira de Redesconto 

como uma espécie de torneira do Banco do Brasil, que estaria constantemente drenando 

recursos do Banco do Brasil. Como é que o senhor vê isso? 

 

OB. - Não, a Carteira de Redesconto, praticamente, foi feita, não digo para isso, mas para dar 

lugar à maior flexibilidade do aumento dos meios de pagamento. Ou não. Não propriamente. 

Dar mais facilidade ao crédito. Crédito das empresas. 

 

ML. - Esse crédito, inicialmente, é rural, não é? Depois de 35, passa a atender a indústria, 

comércio… 

 



OB. - Não. Rural era a parte, digamos assim, de subsídio. Mas não havia preferência para os 

empréstimos rurais, antecipando crédito para a indústria. Não. Era igual. Apenas, no 

empréstimo rural, havia subsídio. A taxa de juros era uma taxa de juros pequena. Ou era menos 

do que a taxa de juros adotada para o resto das atividades. 

 

ML. - Na década de 40, há um crescimento grande do setor privado de bancos comerciais. E 

parece que a Carteira de Redesconto é importante, no sentido de carrear recursos para esses 

bancos, assim também como a Caixa de Mobilização. O senhor se recorda da expansão de 

bancos paulistas, mineiros, a partir dessas atividades do Banco do Brasil? 

 

OB. - Ah, disso eu não me lembro. Deve ter havido expansão. É claro. Mas eu não sei precisar. 

 

ML. - Porque é muito sintomático que, no final da década de 40, mineiros do PSD, como 

Tancredo Neves, José Maria Alkmin, ocupassem, constantemente, a Carteira de Redesconto. 

Eles eram os diretores da Carteira. Isso não seria uma forma de carrear recursos para os bancos 

mineiros? 

 

OB. - Não sei. Não sei se era para isso ou se eles achavam que os políticos é que deviam dirigir 

isso. Não sei dizer, não. 

 

ER. - Posteriormente, dr. Bulhões, quando essa Carteira de Redesconto sai do Banco do Brasil, 

os políticos param de ter acesso, não é, e os técnicos é que começam a ocupar. 

 

OB. - É. 

 

ER. - Nós já estivemos conversando sobre isso. Isso foi uma atitude proposital, não é? 

 

OB. - Ah, é claro. É. 

 

ER. - Não houve pressão, de certa maneira, dos políticos ou dos setores beneficiados por esses 

políticos, contra essa modificação, não? Quando os políticos deixaram de ser os diretores dessa 

Carteira de Crédito, houve falação e pressão contra isso? 



 

OB. - Ah, isso eu não sei. Creio que não. 

 

[FINAL DA FITA 11-B] 

ML. - As análises que são feitas do período Sousa Costa, no qual o senhor já estava no 

Ministério da Fazenda, e foi um assessor do ministro, dividem esses 11 anos a administração 

Sousa Costa em dois momentos. Primeiro, um momento que vai até mais ou menos 1940, que 

seria um momento de relativa redução na expansão dos meios de pagamento. E depois, o 

período da guerra, de 40, 41 em diante, a 45, onde há déficit orçamentário, emissões de papel-

moeda, saldos na balança comercial e expansão monetária. O senhor concorda com essa 

divisão? É interessante observar que na sua trajetória no Ministério da Fazenda, o senhor 

consolida a posição de técnico e de assessor mais próximo do ministro Sousa Costa exatamente 

no momento em que há maior expansão monetária. Então, o senhor que é o homem identificado 

com o combate à inflação, na verdade, dá uma grande assessoria ao ministro Sousa Costa num 

momento de expansão monetária, de 42 a 45, não é? O senhor poderia falar um pouquinho 

desse período e da sua atuação? 

 

OB. - Foi precisamente porque eu verificava que havia uma expansão monetária acentuada, 

mas justificada pelas circunstâncias, que me pareceu necessária a criação da Superintendência 

da Moeda e do Crédito, que ocorreu pouco depois, não é? A Superintendência da Moeda e do 

Crédito, eu acho que é de 1945 ou 46. 

 

ML. - Fevereiro de 45. 

 

OB. - Então. Exatamente quando foi verificado que estava havendo uma expansão, era preciso 

ver como contrabalançar essa expansão, como restringir essa expansão. Ou, pelo menos, não 

torná-la muito cumulativa. 

 

ML. - Que outras medidas o senhor sugere, além da Sumoc? 

 

OB. - Ah, eu sugeri o Imposto sobre Lucros Extraordinários, durante a guerra. O Imposto de 

Lucros Extraordinários consistiu no seguinte: as empresas estavam tendo grandes lucros na 



exportação ou na substituição de importação. Esses lucros, então, deveriam ser taxados. Ou 

então, não ser taxados, se a empresa depositasse o dobro do valor, fizesse um depósito para ser 

recebido depois da guerra, para ser devolvido depois da guerra. E, ao mesmo tempo, com esse 

depósito, eles podiam comprar cambiais para trazer equipamentos do exterior, para tornar mais 

moderna a indústria, aperfeiçoar. Ou então, realizar investimentos no território nacional. De 

qualquer maneira, o depósito seria devolvido, terminada a guerra. E assim aconteceu. 

ML. - O senhor sugeriu também a criação de bônus de guerra, não é? 

 

OB. - É possível. Eu não me lembro muito desses bônus de guerra, mas, em todo caso, devia 

haver. Para reforçar o orçamento. 

 

ML. - Há uma tentativa, no final da administração Sousa Costa, de implementar uma política 

tributária. O Imposto de Importações havia caído muito, com a queda das importações, a perda 

dos mercados europeus. E aí o governo busca recolher mais imposto de área de consumo e de 

renda. O senhor estava envolvido nessa reforma fiscal, no final do período Sousa Costa? 

 

OB. - Eu não sei se me foi atribuído isso. Eu não me lembro bem, não. 

 

ML. - De alguma forma, o governo tenta arrecadar recursos da economia que vai indo bem e 

trazer para o Estado esses recursos, através do sistema tributário. O senhor se recorda dessa 

estratégia do governo? 

 

OB. - Não, não me lembro, não. 

 

ML. - Em 42, os Estados Unidos mandam ao Brasil a Missão Cooke. O senhor se recorda dessa 

missão? 

 

OB. - Não. Eu só recordo da Missão Abbink. Na Missão Cooke, eu não participei. 

 

ML. - O senhor nem ouviu falar dela? 

 

OB. - Com certeza, na época, eu ouvi. 



 

ML. - Porque essa missão recomenda uma política industrial para o Brasil. É como se os 

Estados Unidos, talvez num momento final de boas relações com o Brasil, quisessem dizer: 

“Se virem. Produzam suas próprias coisas, porque nós não podemos exportar em conjuntura de 

guerra”.  E é muito interessante, porque vem a Missão Cooke para cá com uma proposta de 

como é que o Brasil deve se industrializar, substituindo importações, num momento em que o 

Brasil havia acabado de negociar com o Eximbank também a criação de Volta Redonda. E 

depois, subitamente, no ano seguinte, os Estados Unidos já não querem mais ajudar o Brasil, 

já não querem mais enviar missões.  A missão seguinte que virá será a Missão Abbink, em 

1948. O senhor não se recorda nada dessa Missão Cooke no Brasil? 

 

OB. - Não. Da Missão Cooke, não. Eu me lembro da… 

 

ML. - Talvez ela tenha sido uma missão puramente simbólica, de… 

 

OB. - Eu me lembro da Abbink. Isso sim. 

 

ML. - Sobre a reforma do mil-réis em cruzeiro, em 42? 

 

OB. - Não foi propriamente uma reforma. O que ocorreu foi que houve um descuido em matéria 

de suprimento de notas. A Caixa de Amortização não percebeu que as notas estavam 

desaparecendo, quer dizer, estavam entrando muito em circulação. E quando quis aumentar 

essa circulação de notas, verificou que o estoque estava muito reduzido. Naquele tempo não se 

produziam notas no Brasil. Não se imprimia papel-moeda. A impressão era feita ou na Europa 

ou nos Estados Unidos. E como não havia tempo de imprimir e trazer notas do exterior, então, 

o governo adotou um período de suspensão de atividades, num prazo mais ou menos de uma 

semana, sob o fundamento de que iria mudar a moeda. E assim veio o cruzeiro. Não se trata de 

mudança de reforma monetária. Trata-se simplesmente de corrigir um cochilo. 

 

ER.- Uma justificativa. 

 

OB. - É. Então, no bonde, vai mudar a moeda. Mil-réis não significa mais nada. Vai ser agora 



cruzeiro.  

 

ML. - Houve reação popular a essa mudança? As pessoas estavam tão acostumadas a pensar 

em mil-réis, contos de réis, de repente, tiveram que pensar em cruzeiro… 

 

OB. - Em cruzeiro. Mas não mudou nada. Mudou apenas a nota e a denominação da moeda. 

 

ML. - Uma das medidas, também, da política de guerra do Brasil foi controle de equipamentos. 

O senhor podia falar um pouco sobre isso? 

 

OB. - Como controle de equipamento? 

 

ML. - O governo passa a controlar mais a entrada de equipamentos no Brasil. Fazer uma seleção 

muito rígida. 

 

OB. - Não sei se houve isso ou não. 

 

ML. - Entre 42 e 45, o professor Gudin escreve muito no Jornal do Comércio e quase que faz 

um receituário para uma política econômica do pós-guerra. Algumas propostas dele são 

assumidas pelo Ministério da Fazenda. Eu queria saber até que ponto o senhor é um mediador 

entre as ideias do professor Gudin e o ministro Sousa Costa. 

 

OB. - Não, o ministro Sousa Costa ouvia muito o Gudin, eles se davam muito bem. De maneira 

que as sugestões eram diretas para o Sousa Costa, e não por meu intermédio. 

 

ML. - No final da guerra, quando o professor Gudin faz um receituário para o governo, em 

termos de política econômica, o senhor já trabalhava com o professor Gudin na Faculdade de 

Economia? 

 

OB. - Na Faculdade de Economia eu não trabalhei com ele, porque ele lecionava numa cadeira 

diferente da minha. Mas já nos conhecíamos bem. E conversávamos muito. Mas as ideias 

levadas ao Sousa Costa eram ideias levadas diretamente por ele ao ministro. Não por meu 



intermédio. 

 

ML. - Na conjuntura de 1943, 45, havia várias propostas, de vários grupos sociais, de várias 

pessoas, para uma política econômica do pós-guerra. Por exemplo, o professor Gudin fazia 

uma série de propostas que ele publicava o Jornal do Comércio, publicava em livros também. 

Os industriais, como Roberto Simonsen, Euvaldo Lodi, tinham também uma posição sobre qual 

deveria ser a política econômica do Brasil no pós-guerra. O 1º Congresso Brasileiro de 

Economia, reunido em 43, tenta pensar também saídas para a conjuntura de guerra. E os 

importadores, que queriam que a economia se abrisse para poder importar bastante, eram 

favoráveis a uma política liberal de câmbio, de importações, de comércio exterior. O senhor se 

lembra dessas várias propostas? O senhor concorda com essa colocação? 

 

OB. - Especificamente, as propostas, eu já não me lembro delas. 

 

ML. - Por exemplo, dos industriais Simonsen e Lodi… 

 

OB. - Com certeza eles queriam… Inclusive, entrar em [inaudível] maior protecionismo para 

indústrias. E o Gudin era a favor de um regime mais liberal. 

 

ML. - Mas fora esse debate, que ficou tão famoso, entre Gudin e Simonsen, os industriais 

queriam que os recursos que estavam no exterior, as divisas que o Brasil possuía no exterior, 

fossem usados em reequipamento industrial. E havia outras propostas para o uso dessas divisas. 

 

OB. - O que eu sustentava era para reequipamento, de modo a trazer equipamentos para a 

indústria, para remodelar a indústria. Agora, havia dificuldade de obtenção de equipamentos 

novos no exterior. E, com certeza, as grandes desavenças eram quanto ao que é melhor, trazer 

um equipamento antigo, mas ainda em bom uso, ou não trazer equipamento algum? 

 

ML. - O senhor discordava da tese dos importadores de abrir o comércio exterior para a 

importação, sem controle? 

 

OB. - Não. Eu nunca fui favorável à abertura integral, sem ao menos pagar alguma taxa, alguma 



proteção. Proteção módica, mas necessária, sempre. 

 

ML. - O professor Gudin sugerir também que parte dos recursos das divisas do Brasil no 

exterior fosse usada para formar um fundo, que constituiria o Banco Central. O senhor gostava 

dessa tese dele? 

 

OB. - Eu não me lembro dessa tese, não. 

 

ML. - Quando o senhor pensou em formar a Sumoc, o senhor pensou também em criar um 

fundo? 

 

OB. - Não. 

 

ML. - Não. A Sumoc seria tal qual ela… se viabilizou? 

 

OB. - É. O fundo da Sumoc seriam os seus depósitos compulsórios. Para atuar no mercado, 

mas não para suprir recursos ao Tesouro. 

 

ML. - O professor Gudin também achava que uma terceira parte das divisas brasileiras no 

exterior deveria ir para o pagamento da dívida externa brasileira. 

 

OB. - Isso seria bom. Embora naquela época a dívida fosse pequena, não é? 

 

ML. - Como é que o senhor vê os principais problemas da política econômica do pós-guerra? 

Quer dizer, 45-46. Quais era as principais questões que o governo tinha que atacar? 

 

OB. - Preciso me remontar a essa época. Eu, com franqueza, não me lembro quase nada, assim, 

de maneira positiva. 

 

[INTERRUPÇÃO DE FITA] 

 

13ª Entrevista: 09/08/1989 



 

ML. - Dr. Bulhões, hoje nós gostaríamos de explorar um pouco a criação e os primeiros tempos 

da Sumoc e a Missão Abbink. Com isso a gente acabaria a década de 40, não, é, para a partir 

de então passar à década de 50. E em relação a esse momento de criação da Sumoc – o senhor 

é considerado o responsável da criação da Sumoc – eu gostaria que o senhor falasse um 

pouquinho sobre como é que foi a gestação da Sumoc. A redação desse decreto, quanto tempo 

levou, as pessoas com quem o senhor trabalhou, as equipes com quem o senhor trabalhou, as 

ideias que orientaram o senhor. O decreto é de fevereiro de 45, não é? Quanto tempo levou 

para ser feito esse decreto? 

 

OB. - O tempo, não sei dizer. Mas o preparo da criação da Sumoc, eu acho que resulta de uma 

tendência à realização, ou melhor, uma tendência de controle monetário advinda de longa 

experiência. Resulta de conversações frequentes entre os funcionários do Banco do Brasil, do 

Ministério da Fazenda e de alguns empresários. E, sobretudo, da orientação do professor 

Eugênio Gudin. O professor Eugênio Gudin achava que, na ocasião, era inoportuno criar um 

banco central, mas podia-se tentar fazer qualquer coisa no caminho da criação do Banco 

Central. Então, diante essas ponderações todas é que surgiu a ideia da Superintendência da 

Moeda e do Crédito. Mas conforme eu frisei, tendo principalmente a ideia de combinar a 

orientação monetária com a orientação fiscal. E daí sendo uma instituição muito módica, como 

foi imaginava a Superintendência da Moeda e do Crédito, já conter uma instituição grande e 

de elevado alcance como o Conselho Monetário. 

 

ML. - Poder-se-ia dizer que o dr. Gudin teve a ideia básica da formação da Sumoc e o senhor 

colocou no papel a regulamentação da Sumoc? 

 

OB. - Não. Isso eu não digo que tenha sido assim. É fruto de várias conversações. 

Naturalmente, dessas conversações é que surgiu uma ideia de que era necessário fazer uma 

organização, ainda que incipiente, no sentido de controlar os meios de pagamento, mas acima 

de tudo, de haver uma combinação entre autoridades fiscais e autoridades monetárias. 

 

ER. - Dr. Bulhões, quais eram as ponderações que o professor Eugênio Gudin fazia, no sentido 

da inconveniência da criação de um banco central puro naquele momento? 



 

OB. - Ah, é porque ele achava que com o déficit do Tesouro grande, repetido e sem perspectiva 

de equilíbrio orçamentário, um banco central seria inútil. 

 

ER. - As funções dele seriam inúteis, desde a sua fundação. 

 

OB. - Desde a sua formação, desde a sua fundação. É. 

 

IF. - Dr. Bulhões, o senhor disse que isso foi fruto do resultado de conversações de pessoas do 

Banco do Brasil, Ministério da Fazenda e empresários. Que tipo de empresários? 

 

OB. - De diferentes correntes. 

 

ML. - Banqueiros? 

 

OB. - Banqueiros, sim. Banqueiros ou mesmo empresários agrícolas ou industriais. Enfim, 

aqueles que eu conhecia, na oportunidade, conversando com eles. 

 

ML. - O senhor se lembra de algum industrial com quem o senhor tenha conversado sobre o 

Banco Central? 

 

OB. - Ah, conversamos… Por exemplo, o Lodi, Euvaldo Lodi, o Roberto Simonsen, todos 

esses foram consultados. 

 

ER. - Consultados. E eram favoráveis? 

 

OB. - Eram favoráveis. Eram. 

 

IF. - Especialmente o grupo paulista? 

 

OB. - Não. Tinha também… Tinha também de Minas Gerais, que eu não estou me lembrando 

agora. 



 

ML. - Américo Gianetti era um líder industrial. 

 

OB. - Não. Não. Não é isso não. Era um banqueiro, do Banco de Minas Gerais. 

 

ML. - Esse longo processo que o senhor menciona, de conversação, de gestação, seria de cerca 

de dois anos? Mais? 

 

OB. - Se eu fazia parte da Seção de Estudos desde 1930… Como dizia. Desde 1930 que eu me 

envolvia nos estudos da economia do país, a princípio com o Sousa Reis, do Imposto de Renda, 

e mais tarde com o Sousa Costa, no Ministério da Fazenda. Essa experiência vem de longe, 

portanto. 

 

ML. - Mas é claro que o senhor acelera mais isso quando está perto da elaboração do decreto, 

não é? 

 

OB. - Pois é claro. É. 

 

ML. - Essa elaboração levou um longo tempo ou foi um curto tempo? 

 

OB. - Não. Essa elaboração foi feita por mim e levou, digamos assim, algumas semanas. Porque 

a ideia já estava bem consolidada. 

 

ML. - Então, quando o senhor viaja para Bretton Woods, em 44… 

 

OB. - Eu já tinha a ideia. 

 

ML. - Já estava consolidado. E no retorno de Bretton Woods é que o senhor dá a redação… 

 

OB. - E lá, com certeza, eu obtive melhor visão e pude fazer uma coisa com maior precisão. 

 

ML. - O senhor diria que a sua presença e a presença do professor Gudin em Bretton Woods, 



e o término da guerra e do Estado Novo aceleraram a formulação da Sumoc? 

 

OB. - É bem provável que sim. 

 

ML. - Eu queria pegar um ponto que foi levantado pelo Casimiro Ribeiro, que foi seu assessor 

da Sumoc, em entrevista ao Cpdoc. Ele diz que se a Sumoc tivesse que passar pelo Congresso, 

ou seja, se ela tivesse sido formulada já após o Estado Novo, ela nunca teria sido viabilizada. 

O senhor acredita nisso? 

 

OB. - É possível. Eu não sei. 

 

ML. - Quando o senhor formula o decreto e o encaminha ao ministro Sousa Costa, o senhor 

reflete sobre isso? É preciso que a gente lance a Sumoc, antes que acabe o Estado Novo? O 

senhor teve essa ideia? 

 

OB. - Não. Não tive, não tive essa ideia, não; porque me levou a fazer foi que havia necessidade. 

Para que a inflação não aumentasse, e havia perspectiva de aumento, era bom introduzir desde 

logo essa instituição. 

 

ML. - O senhor escreveu a exposição de motivos que acompanhou o decreto de criação da 

Sumoc? 

 

OB. - Ah, escrevi sim. Escrevi tudo. Uma exposição de motivo, escrevi o projeto… 

 

ML. - E nisso o senhor teve a colaboração de alguém? 

 

OB. - Bom, tive a colaboração de várias pessoas que faziam parte da Seção de Estudos 

Econômicos. Faziam parte da Seção de Estudos Econômicos o… Nunes, José Nunes… 

 

[FINAL DA FITA 12-B] 

 

OB. - … José Nunes. 



 

ML. - Além disso, o senhor teve também a colaboração do José Vieira Machado, não é, na 

formulação do decreto. 

 

OB. - José Vieira. Mas esse já foi no decreto propriamente dito. José Vieira Machado. 

 

ML. - Entre o momento em que o senhor apresentou esse decreto ao ministro Sousa Costa e ele 

se tornou decreto, assinado pelo presidente Vargas, levou um tempo grande? 

 

OB. - Não, não levou tempo grande. Creio que levou assim questão de uma semana. Não mais 

do que isso. Porque ao mesmo tempo em que eu estava elaborando o projeto e a exposição, 

naturalmente que conversava com o ministro e já transmitia a ideia a ele. E ele, por seu turno, 

ia refletindo, ia consultando lá os seus amigos, os seus outros consultores e… E eu sei que foi 

rápida, a decisão foi rápida. 

 

ML. - A despeito de ser fevereiro, de ser um mês em que o Brasil para, o decreto saiu rápido. 

 

OB. - É. 

 

ML. - Entre o decreto, em si, as funções que o decreto atribuía a Sumoc, e o funcionamento da 

Sumoc, principalmente nos seis, sete primeiros anos, há uma diferença grande, não é? 

 

OB. - Como? Diferença como? 

 

ML. - No sentido de que o decreto de criação da Sumoc atribuía a ela uma série de funções que 

nessa transição ainda foram cumpridas pelo Banco do Brasil. 

 

OB. - Ah, bom. É isso mesmo. 

 

ML. - Não é verdade? 

 

OB. - É. A verdade é que a Sumoc só se transformou mesmo em controlador da moeda quando 



veio o Banco Central. Antes disso, era uma mistura. 

 

ML. - Poder-se-ia dizer que o conselho da Sumoc, durante esse período, de 45 a 65, era uma 

agência formuladora de políticas, enquanto o Banco do Brasil era a agência executora das 

políticas? 

 

OB. - É. Podemos dizer isso. 

 

ML. - Há uma tese do Pedro Correia de Lago, que estuda a criação da Sumoc, e ele costuma 

dizer que no período Dutra o conselho da Sumoc tinha esse papel formulador, mas a Sumoc só 

exercia a fiscalização bancária. Tudo mais ficava com as carteiras do Banco do Brasil. 

 

OB. - É procedente. Acho que é procedente isso. 

 

ML. - Nesse funcionamento, em que o conselho da Sumoc toma as decisões da política 

monetária e o Banco do Brasil implementa, o senhor vê tensões entre Sumoc e Banco do Brasil, 

no funcionamento? 

 

OB. - Não. Não vejo tensões. Porque se o presidente do Banco do Brasil fazia parte da Sumoc, 

se o diretor da Carteira de Exportação e Importação fazia parte da Sumoc, e se o diretor da 

Carteira de Câmbio também era integrante, era muito difícil haver um choque entre o que foi 

decidido no Conselho e depois na execução. Porque os participantes já tinham previamente 

concordado com a medida, ou previamente adotado a medida. 

 

ML. - Ao que parece, o que o senhor gostaria que fosse a Sumoc não era bem isso em que a 

Sumoc se transformou. Ou seja, ao que parece, a sua vontade é de que a Sumoc tivesse um 

pouco mais independência do Banco do Brasil. E isso não pôde ser feito. É verdade? 

 

OB. - Não. Eu não aspirava propriamente independência. O que eu visava muito era a 

coordenação de atitude, era a coerência de atitude. E, felizmente, com a ideia do conselho, eu 

consegui que houvesse coerência de atitude entre o Banco do Brasil e o Ministério da Fazenda. 

 



ML. - Nesse sentido, o senhor acha que a despeito da… 

 

OB. - É. Porque veja bem. Houve um período em que havia um conflito evidente entre o Banco 

do Brasil e o Ministério da Fazenda. Foi no tempo do ministro Horácio Lafer. 

 

ML. - E Ricardo Jafet, no Banco do Brasil. 

 

OB. - E Ricardo Jafet. Eles se indispuseram em matéria de política. Entretanto, o simples fato 

de serem obrigados a deliberar ou a discutir seu ponto de vista no conselho, com outros 

diretores do Banco do Brasil e com funcionários do Ministério da Fazenda, fez com que essa 

divergência fosse muito suavizada. 

 

ML. - Nesse sentido, a Sumoc cumpriu a função que o senhor queria que ela viesse a cumprir. 

 

OB. - Cumpriu. 

 

ML. - Em torno da Sumoc, acabou sendo formada uma geração de economistas, competentes, 

honestos, que circulavam a sua volta, não é? Era, na verdade, o senhor, criador da Sumoc, e 

esses economistas. Dentre os quais a gente poderia, talvez, citar Casimiro Ribeiro, Herculano 

Borges da Fonseca, Sidney Lattini, José Garrido Torres… Ernani Galvêas também fazia parte 

desse grupo, não é? Eu queria saber um pouquinho mais dessa trajetória do Ernani Galvêas 

dentro da Sumoc. O senhor se recorda? 

 

OB. - Como depois eu me afastei do Ministério, suponho eu que foi durante esse afastamento 

meu que a figura do Ernani Galvêas se impôs. Mas eu me lembro que a Sumoc representou o 

Brasil em diferentes conferências. No Chile, por exemplo. E o Galvêas já comparecia, como 

fazendo parte da Sumoc. 

 

ML. - Alguns desses economistas que vinham da Sumoc também trabalharam no IBRE na sua 

criação. Não foi? Herculano Borges da Fonseca esteve no IBRE? 

 

OB. - Não sei se esteve. 



 

ML. - Ou na Revista Brasileira de Economia? 

 

OB. - Acho que não. Não chegou a integrar o IBRE, não. É possível que viesse uma vez ou 

outra, mas não fez parte do IBRE, não. 

 

ML. - Nem deram aulas na Faculdade de Economia? 

 

OB. - É possível que tenham dado. Isso eu não me lembro. É possível. 

 

ML. - O senhor poderia dizer que esse grupo que se forma em torno da Sumoc e que tem toda 

uma reflexão sobre a política monetária brasileira era um grupo homogêneo? 

 

OB. - Ah, era! Bem homogêneo! 

 

ML. - Tinha muito contato com o senhor? 

 

OB. - Bastante. 

 

ML. - Constante contato. 

 

OB. - Bastante contato. E era homogêneo. As divergências eram de secundária importância. A 

base, a essência era coesa. 

 

ML. - Quer dizer, no seu projeto de formação de um banco central, o senhor já fez referências 

em entrevistas anteriores que havia um projeto de criação de uma elite técnica, que era preciso 

tempo para preparar. O senhor mencionou essa necessidade de ter que esperar que as coisas 

amadurecessem, não é? 

 

OB. - Sim. 

 

ML. - O senhor acha que conseguiu efetivar esse seu projeto de formação de uma equipe 



técnica? 

 

OB. - Ah, consegui. 

 

[INTERRUPÇÃO DE FITA] 

 

ML. - Dr. Bulhões, eu mencionava que fora projeto inicial do senhor formar uma elite técnica, 

que trabalhasse na Sumoc e que viesse a constituir um futuro banco central. Nesse sentido, o 

senhor acha que foi bem-sucedido? 

 

OB. - Creio que fui. Creio que foi, sim. 

 

ML. - O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre essa elite técnica que se formou? 

 

OB. - Essa elite técnica depois assumiu… Quem assumiu a direção dessa elite técnica, para a 

formulação do Banco Central, foi o Dênio Nogueira, que veio a participar da Sumoc com o 

Garrido Torres, mais tarde. Não no princípio. Mas já é um desdobramento da atividade da 

Sumoc. 

 

ML. - E o Dênio Nogueira tinha contatos com o senhor? 

 

OB. - Tinha. É claro que tinha. 

 

ML. - De alguma maneira, o senhor o considera um discípulo? 

 

OB. - É. Claro. Não sei se é discípulo, mas enfim, nós conversávamos muito, nós trocávamos 

muito ideias. Mesmo porque eu é que o designei para ser presidente do Banco Central, não é? 

 

ML. - No período Castelo Branco. 

 

OB. - Ele já estava na Sumoc, em substituição ao Garrido Torres. 

 



ML. - O senhor parece ter tido muita paciência, no sentido de esperar um longo processo de 

amadurecimento da Sumoc em Banco Central. E um certo pragmatismo na relação com o 

Banco do Brasil, no sentido de reconhecer que o Banco do Brasil, quando existisse a Sumoc, 

continuaria a desempenhar as funções executoras da política monetária, cabendo ao conselho 

da Sumoc a função formuladora. 

 

OB. - É. É isso mesmo.  

 

ML. - O senhor se considera uma pessoa pragmática, nesse sentido de compreender o papel do 

Banco do Brasil? 

 

OB. - É. Naturalmente. Já havia uma instituição montada, e que estava trabalhando, não podia 

ser abruptamente substituída por uma instituição que não tinha preparo para executar medidas. 

 

ML. - Mas além do fato das carteiras do Banco do Brasil serem agências técnicas que 

desempenhavam funções competentemente, elas eram também agências políticas, não é? Ser 

diretor de uma carteira era ser um funcionário de segundo escalão, naquela época, não? 

 

OB. - É. 

 

ML. - Por exemplo, ser diretor da Carteira de Redesconto, não é? Ou da Carteira de Exportação 

e Importação, era uma função importante. 

 

OB. - Era. 

 

ML. - Eu acho que o senhor tinha um certo pragmatismo em reconhecer que não podia ser 

desmontada essa estrutura política do Banco do Brasil. 

 

OB. - É lógico. É. É lógico. Nós não podemos construir, destruindo. 

 

ML. - Nesse sentido, o Banco do Brasil acabou tutelando a Sumoc, durante o período 45-65, 

não é? No sentido de lhe dar caixa… 



 

OB. - Eu não sei dizer se tutelando. Não sei se dizendo tutelando. Porque o Banco do Brasil 

não tutelava o Conselho Monetário. E o Conselho… 

 

ML. - Mas estava presente, de alguma maneira, grandemente, não é? 

 

OB. - Sim. Ah, bom! Mas não é tutelando. Estava executando o que a Sumoc deveria executar, 

digamos assim. Mas como ela não estava em condições de executar, era melhor que fosse do 

Banco do Brasil. 

 

ML. - É interessante notar que no conselho da Sumoc, segundo o seu decreto, não está prevista 

a posição de notáveis ou de empresários, como vai acontecer no Conselho Monetário Nacional, 

20 anos depois. Por que o senhor não colocou, na época, empresários e pessoas notáveis da 

sociedade civil no conselho da Sumoc? 

 

OB. - Porque a minha preocupação, na época, era fazer com que as autoridades do Banco do 

Brasil e do Ministério da Fazenda se entendessem bem. Se viesse uma pessoa de fora, poderia 

cooperar com esse entendimento, mas também poderia prejudicar. Então, não cogitei de 

pessoas… Mas, de qualquer maneira, havia gente de fora, tanto assim que um dos primeiros 

componentes do Conselho Monetário foi o Gastão Vidigal, que era banqueiro em São Paulo, 

do Banco Mercantil. Gastão Vidigal participou do conselho da Sumoc como ministro da 

Fazenda do governo Dutra. Ele participou do conselho, logo no início. Havia, portanto, gente 

de fora também. 

 

ER. - Dr. Bulhões, essa sua preocupação de não colocar muitas pessoas de fora ligava-se, em 

algum sentido à intenção de fortificar a instituição? Quer dizer, fortificar o corpo técnico, as 

decisões técnicas, a própria instituição, em detrimento de influências da sociedade, de pressões 

políticas ou de interesse de setores? 

 

OB. - É. Podia, podia prejudicar, não é? Mas havia dois representantes de fora. Um era esse 

Gastão Vidigal. E o outro, eu não me lembro o nome, também, era de Minas de Gerais, fazia 

parte do conselho. Portanto, havia elementos estranhos. Não muitos. Mas alguns. 



 

ML. - No trabalho do Pedro Correia do Lago, ele analisa que no período Dutra a função da 

Sumoc foi, basicamente, de fiscalização monetária. Da Sumoc em si, não do conselho da 

Sumoc. E que ela empreendeu um grande saneamento financeiro, acabando com uma série de 

bancos que estavam em dificuldades financeiras e promovendo um conglomerado de bancos. 

O senhor se recorda disso ter acontecido, no período Dutra? 

 

OB. - O que havia é que eram bancos de depósito à vista, bancos comerciais, que estavam 

aplicando seus recursos em financiamentos a longo prazo. E há uma certa incompatibilidade 

entre o recebimento de depósitos ou de recursos de retorno à vista, aplicando-os em 

empréstimos de prazo longo. 

 

ML. - E com a inflação isso se agrava, não é? 

 

OB. - E com a inflação isso se agrava. E esse foi o motivo de muitos bancos não terem resistido 

ao impacto de algumas retiradas de depósitos. Havia uma retirada de depósitos à vista mais 

forte, essa retirada trazia um abalo enorme. Então os bancos recorriam ao redesconto. Até certo 

ponto podiam recorrer ao redesconto, mas não de uma maneira sistemática. Então impedia-se 

a retirada sistemática, e com isso houve um abalo financeiro de alguns bancos. Havia também, 

às vezes, umas retiradas causadas por boatos da fraqueza do banco. Lembro-me do Banco 

Delamare. O Banco Delamare… 

 

ML. - Aqui no Rio de Janeiro? 

 

OB. - No Rio de Janeiro. Sofreu uma corrida de depósitos. E os donos, os proprietários do 

banco ficaram alarmados e fecharam o banco e foram para casa. E deixaram lá filas de pessoas 

a querer retirar os seus depósitos e não podiam, porque o banco tinha fechado. Então eu mandei 

verificar as condições do banco. O banco podia, tinha títulos redescontáveis em quantidade 

suficiente para atender às retiradas até então havidas. Nesse caso, eu mandei chamar os donos 

do banco e pedi para que eles abrissem, porque nós iríamos supri-los de recursos porque eles 

tinham títulos redescontáveis que permitiam fazer isso. E eles, de fato, reabriram, os 

depositantes receberam os seus depósitos e depois desistiram de retirar, porque viram que 



estava sendo pago. E aí, eu tive bastante êxito nesse caso. Mas é claro que o banco não podia 

recuperar sua inteira idoneidade. Ficou aquela marca. E eles tiveram que vender o banco, mais 

tarde. Mas, de qualquer maneira, isso significa que um banco comercial dificilmente pode ir à 

falência se aplicar adequadamente os recursos que recebe à vista. E não pode funcionar direito 

havendo essa… Daí, na reforma bancária, quando veio o Banco Central, ficou estabelecido 

bem nitidamente a diferença entre instituições financeiras que operam a prazo longo. A que 

opera a prazo longo não pode estar recebendo depósitos à vista. Recebe depósito a prazo ou 

poupanças. E os que operam em prazo curto podem receber depósitos a prazo, mas as suas 

aplicações não devem ir além dos depósitos à vista que recebem. 

 

ML. - Dessa maneira, esse saneamento financeiro que a Sumoc empreende no período Dutra 

contribuiu para a melhoria do sistema bancário na década de 50? 

 

OB. - Melhoria nesse sentido. E serviu de lição para se projetar uma reforma bancária 

adequada, por ocasião da criação do Banco Central. 

 

ML. - Eu gostaria de passar agora à Missão Abbink. E gostaria de começar bem pelo começo. 

Ou seja, como é que se faz o convite ao senhor para participar dessa comissão. 

 

OB. - Ah, como foi feito o convite, eu não me lembro. Eu só seu que eu recebi o Abbink e que 

eu devia prestar todas as informações ao Abbink e trabalhar com ele na elaboração de 

recomendações sobre a economia brasileira. 

 

ML. - O senhor foi o presidente na comissão, no lado brasileiro, e John Abbink foi presidente 

no lado americano. 

 

OB. - É isso mesmo. 

 

ML. - Esse grupo de técnicos americanos que trabalhou com John Abbink, como é que eram 

eles? Como é que o senhor os descreveria? 

 

OB. - Ah, eles eram assessores do Abbink, mas participavam das conversações nossas. 



 

ML. - Como é que foi a organização dessa comissão? 

 

OB. - Bom, eu não sei bem quem organizou. Eu só sei que fui convidado a presidir e me lembro 

as enormes horas gastas em conversações. 

 

ML. - Constavam da cúpula da Missão, do lado brasileiro, Valetim Bouças, Mário Bittencourt, 

Aníbal Alves Basto, general Anápio Gomes. E o secretário era Afonso Almiro Costa Júnior. O 

senhor se recorda do seu trabalho com essas pessoas? 

 

OB. - É. [silêncio]. Essas pessoas mencionadas aí cooperavam, mas não eram pessoas que 

conhecessem muito bem a situação econômica internacional e nacional. Acompanhavam, não 

resta dúvida, mas… Cooperaram, bastante, mas era necessário apelar para outros assessores, 

de modo a formular o relatório final, que foi assinado pelo Abbink e por mim. 

 

ML. - O senhor contou com uma equipe técnica do governo para assessorá-lo? 

 

OB. - Ah, contei! Com técnica e particular. Muito, muitos assessores. 

 

ER. - Quem eram esses assessores de fora, quer dizer, que não estão listados nessa leitura que 

a Antonieta fez? O senhor se lembra de algum assessoramento desses? 

 

OB. - O assessoramento das pessoas com quem eu costumava lidar mesmo, que eram o Garrido 

Torres, o Dênio Nogueira, o Galvêas. Esses é que de fato muito discutiam com os assessores 

americanos. Porque essas pessoas indicadas aí não discutam muito com os assessores 

americanos. 

 

IF. - E era fácil essa convivência com esses americanos, essas conversas? Eles eram acessíveis? 

 

OB. - Ah, muito fácil! Muito fácil porque a linha de pensamento era a mesma, não é. 

 

ML. - Eles trouxeram técnicas novas para elaborar um diagnóstico da economia brasileira? 



 

OB. - Novas, não. 

 

ML. - Eles ajudaram na construção desse diagnóstico? 

 

OB. - Ajudaram. Reforçaram as ideias que nós já tínhamos. 

 

ML. - Essa comissão foi dividida numa série de subcomissões, para trabalhar com a área de 

agricultura, indústria, extração mineral, transporte, combustível, entre outras. Sempre havia um 

grupo grande de brasileiros, de várias áreas, mas em geral da área específica da subcomissão, 

e um grupo de dois ou três norte-americanos. O senhor se recorda da participação desses norte-

americanos em cada subcomissão? 

 

OB. - Não. Em cada subcomissão, não me recordo bem. Mas eu sei que havia. Também do 

Brasil havia um grande número, mas o número que discutia, conversava, que formulava ideias 

era relativamente pequeno. 

 

ML. - E cada subcomissão apresentou ao senhor um relatório de trabalho? 

 

OB. - É. 

 

ML. - Em cima desses relatórios é que o senhor construiu o relatório geral. 

 

OB. - E saiu o relatório geral. É. 

 

ML. - Havia uma comissão ligada ao desenvolvimento industrial, que era presidida pelo 

Euvaldo Lodi e que tinha como relator Hamilton Prado. E havia outros industriais nessa 

comissão, como Armando Arruda Pereira, da FIESP, Mariano Ferraz, Henrique Vilares, 

Rômulo de Almeida, que nessa época assessorava a Confederação Nacional da Indústria, 

Alexandre Kafka, Ari Torres. O senhor se recorda um pouco da atuação dessa comissão? 

 

OB. - Recordo um pouco. Porque o Ari Torres me relatava bem o desenvolvimento dos 



trabalhos que eram feitos na comissão que ele participava. 

 

ML. - Houve certa polêmica do Euvaldo Lodi, em relação à Missão Abbink. Ele encontrou nos 

americanos que trabalharam nessa subcomissão e nos americanos que trabalharam em toda a 

Missão Abbink, uma certa má vontade em relação ao desenvolvimento industrial brasileiro. O 

senhor se lembra desse momento de tensão? 

 

[FINAL DA FITA 12-B] 

 

OB. - Não sei se havia uma má vontade em relação ao desenvolvimento brasileiro. Pois se eles 

vieram aqui para ajudar a desenvolver o país, como é que podiam ter má vontade? 

 

ML. - Não. A Missão vinha fazer um diagnóstico da economia brasileira. E segundo o Lodi, 

nesse diagnóstico, a industrialização pesava menos. Ao que parece, era disso que ele reclamava. 

 

OB. - Não. Eu acredito que esses técnicos tivessem dado muita ênfase à necessidade do Brasil 

cuidar mais da agricultura. E pelo fato de acentuar a ideia de aumentar a produção agrícola e 

aumentar as exportações, ele, implicitamente, admitisse uma redução na atividade industrial. 

Mas isso é mais um mal-entendido do que propriamente um fato ocorrido. 

 

ML. - O senhor é responsável pela introdução ao relatório da Missão. Não só pelo relatório, 

mas por uma introdução que causou um certo impacto na época da publicação, em 1950. Nessa 

introdução, entre outras coisas, o senhor faz uma avaliação da economia brasileira na época, e 

fala na emergência de um novo empresário, com o espírito mais empreendedor do que os 

empresários do passado. O senhor se recorda disso? 

 

OB. - Não, não me lembro muito, não. 

 

ML. - O senhor foi assessorado por quem, na elaboração desse relatório? 

 

OB. - Pelos meus antigos assessores de sempre.  

 



ML. - O senhor se recorda os nomes? 

 

OB. - Eu já mencionei. 

 

ER. - Casimiro Ribeiro… 

 

OB. - É. Casimiro. José Nunes… 

 

ER. - Dênio. 

 

OB. - Dênio Nogueira. Enfim, essa turma. 

 

ML. - Ari Torres também colaborou para a redação desse relatório? 

 

OB. - Ah, é. 

 

ML. - No período Dutra, quando vem essa Missão ao Brasil, havia uma certa expectativa por 

parte dos brasileiros de atração de investimentos americanos para o Brasil. Na época do pós-

guerra, os Estados Unidos investindo bastante na Europa... E, ao que parece, a Missão Abbink, 

além de fazer o diagnóstico, ela ia pretender também chamar a atenção dos investidores 

americanos para a economia brasileira. O senhor lembra disso? 

 

OB. - Sim. Esse é que era o motivo da vinda da Missão Abbink. 

 

ML. - Fazer o diagnóstico para poder atrair investimentos. 

 

OB. - É. Poder atrair maior cooperação americana. 

 

ML. - Mas isso não rendeu frutos, não é? Os investimentos não vieram. 

 

OB. - Não sei. Não vieram imediatamente, mas vieram depois. Imediatamente não, não houve 

resultado nenhum. 



 

ML. - Eu queria comentar um pouco com o senhor a política econômica do período Dutra. Diz-

se que houve uma série de ilusões ou erros daqueles que formularam a política econômica do 

período Dutra, no sentido de que se colocou muita expectativa numa prosperidade econômica 

do Brasil, com base nas reservas que o Brasil tinha obtido durante a guerra, quando grande 

parte dessas reservas não eram conversíveis. Isso é verdade? 

 

OB. - É possível. Eu não tenho muita certeza, não. 

 

ML. - Também se diz que os formuladores da política econômica, no período Dutra, confiaram 

muito na possibilidade da ajuda norte-americana, tanto da parte do governo norte-americano 

quanto dos investidores privados. E eles não vieram. 

 

OB. - Bom, isso eu não sei dizer. 

 

ML. - Uma outra ilusão, talvez se pudesse dizer assim, do governo Dutra, teria sido optar pela 

liberdade cambial, buscando com isso aumentar as exportações e atrair investimentos, e, na 

verdade, nada disso aconteceu e o Brasil caiu numa grande crise cambial em 47. 

 

OB. - Isso eu precisava rever para poder… Assim, de cabeça, eu não me lembro, não. 

 

ER. - Dr. Bulhões, posteriormente, no segundo governo Vargas, o senhor – nós já tocamos 

nesse assunto, eu gostaria só de retomar um pouquinho para tentar esclarecer algumas dúvidas 

– o senhor elabora um projeto sobre a produção de energia elétrica, que foi apresentado ao 

governo Vargas quando o senhor era do Conselho Nacional de Economia. Existia aquela 

discussão entre os internacionalistas, os nacionalistas, a privatização… Quer dizer, a 

estatização, a nacionalização. Qual era a tônica do seu projeto? Qual era a particularidade do 

seu projeto? 

 

OB. - A particularidade era que o governo procurasse conceder às empresas de energia elétrica 

a tarifa correspondente ao custo de produção, de maneira a impedir que elas tivessem prejuízos 

e com isso ficassem impossibilitadas de realizar investimentos. Mas tudo se resumia em pedir 



ao governo que deixasse aumentar as tarifas, ainda que esse aumento de tarifas representasse 

um agravamento do índice de preços. 

 

ER. - Dr. Bulhões, alguns autores, alguns comentaristas desse processo afirmam que o Estado 

interviria ou deveria intervir ou tem vocação para intervir em atividades onde o capital privado 

não tem interesse imediato. Quer dizer, ele não teria interesse em aplicar porque acharia que o 

retorno não seria compensatório. Mas a verdade é que sempre há uma pressão contra a 

estatização. O senhor acha que essa argumentação é real ou é ideológica? 

 

OB. - Não, mas se havia falta de energia na época isso decorria exclusivamente, conforme 

disse, da ausência de uma tarifa adequada à remuneração do empreendimento. E por falta de 

receita do empreendimento, vinha também a falta de investimentos e o decréscimo do 

suprimento de energia para o consumo. O consumo doméstico e o consumo das empresas. 

 

ER. - O senhor acha que com uma tarifa mais justa… 

 

OB. - Não teria havido nada. 

 

ER. - …não teria havido esse recuo do setor privado? 

 

OB. - Não. 

 

IF. - O senhor acha que com uma tarifa mais justa eles teriam saído, inclusive, do eixo Rio-São 

Paulo e teriam trabalhado mais naquela região do Nordeste, que estava muito sem energia? 

 

OB. - É bem provável que sim, desde que fossem lucrativas essas medidas. 

 

IF. - Haveria possibilidade das empresas particulares assumirem a construção de uma obra 

grande como a da Companhia Hidrelétrica do São Francisco? 

 

OB. - Bom, isso eu não sei responder. Mas, pelo menos, o governo poderia levar avante esse 

plano e as empresas particulares acompanhariam depois. 



 

IF. - Quer dizer que em determinados locais haveria necessidade do governo intervir, e as 

empresas particulares continuariam. 

 

OB. - É. Continuariam. 

 

ER. - Dr. Bulhões, a intervenção do Estado no setor produtivo é conhecido de todo mundo, e 

em todo sistema capitalista há esse fenômeno. O senhor acha que é uma vocação legítima do 

Estado essa intervenção? Ou o senhor ao contrário, acha que o Estado deve apenar regular essas 

relações? 

 

OB. - Tudo depende das circunstâncias. Se é uma fase depressiva da economia, em que não há              

ânimo para realizar investimentos, é muito natural que o governo assuma a liderança de realizar 

o empreendimento, principalmente um empreendimento de lucratividade remota. Então não há 

o que dizer sobre isso. Não há como criticar. Não se trata de elogio estatizante, trata-se de uma 

providência exigida pelas circunstâncias. 

 

ER. - Eu perguntaria ao senhor: essas empresas estatais, empresas do setor produtivo estatal, 

elas funcionariam mais como a empresa privada, no sentido de visar o lucro, ou mais nesse 

sentido que o senhor está dizendo, de suprir um espaço que a iniciativa privada não…? 

 

OB. - Sim, ela supre um espaço, mas depois de engrenada a atividade, é muito natural que esse 

empreendimento passe a ser rentável. O que não se deve fazer é querer prolongar essa 

intervenção, continuando a favorecer, por meio de taxas não remunerativas. Aí deturpa a ideia, 

até deturpa a ideia inicial da intervenção. 

 

ML. - Mas essas tarifas baixas, com relação à energia elétrica, eram também uma forma de 

subsidiar a indústria, não? 

 

OB. - Sim, mas tudo tem prazo, não é? Faz isso num determinado período de tempo. Se 

continua, passa a ser negativo. 

 



ML. - Dizia-se também que além de representar um subsídio à indústria, as baixas tarifas eram 

uma resposta governamental a um desinteresse dessas companhias de energia estrangeiras em 

investir efetivamente no Brasil. Dizia-se que se as tarifas fossem majoradas, elas tenderiam a 

exportar os recursos para o exterior. 

 

OB. - Não, mas se a tarifa fosse mais elevada, isso iria incentivar os investimentos nacionais e 

estrangeiros nesse setor. E é exatamente a tarifa baixa que desestimula o investimento, a 

aplicação de recursos, e pode até favorecer a saída de capital para o estrangeiro, principalmente 

se a taxa de câmbio for também desatualizada. 

 

ML. - Mas a década de 50 apontava já para a necessidade de ampliação da rede de energia 

elétrica através de grandes empreendimentos, com alto investimento. 

 

OB. - Muito bem. Feito o grande empreendimento, quer dizer, São Francisco… 

 

ML. - E depois também Minas Gerais. 

 

OB. - … depois poderia, se a tarifa fosse adequada, haveria estímulo para investimentos 

complementares. A tarifa não adequada desestimula esses investimentos complementares e 

favorece a saída de recursos para o exterior. É o contrário. A meu ver, é exatamente o contrário. 

 

ER. - Dr. Bulhões, a intervenção do Estado no setor produtivo é conhecida no mundo inteiro. 

Mas por que aqui no Brasil é tão elevada? Por que que o Estado engordou tanto, interveio tanto 

em atividades produtivas? Em ditas atividades produtivas, não é? 

 

OB. - Eu suponho que em parte isso seja decorrente de perspectivas pouco lúcidas, pouco 

favoráveis aos investimentos particulares e do receio da intervenção do Estado na fixação de 

preços dos produtos de primeira necessidade, como inclusive energia elétrica. Se há sempre 

uma perspectiva de intervenção do Estado, limitando os preços, limitando a tarifa, desaparece 

ou agrava o risco do investimento. O investimento é agravado por um horizonte obscuro em 

matéria de rentabilidade e de remuneração do capital. E como nós sempre tivemos o hábito e a 

tendência de fixar preços aquém do nível de custo para não agravar a inflação… Isso vem de 



longe. Essa falsa ideia de forçar a baixa remuneração dos empreendimentos de grande utilidade 

para não agravar a taxa inflacionária tem sido um desastre no nosso país. E isso se repete até 

hoje. Até hoje se repete esse mal. 

 

ER. - A Eletrobrás estaria passando por problemas dessa natureza. 

 

OB. - Pois é. E é uma coisa tão forte do governo essa, que inclusive ele usa para seus próprios 

empreendimentos, prejudicando até o próprio Estado. É uma doença muito grave. 

 

ER. - Dr. Bulhões, essas atividades do setor produtivo, como o senhor acha que elas deviam 

ser? Porque o senhor está dizendo que quando o Estado entra, ele fixa a tarifa os preços e isso 

inibe o capital privado, seja internacional ou seja nacional, a participar, a investir nesse setor 

porque não há perspectiva de um retorno, de uma lucratividade mais atraente. Como o senhor 

acha que deve ser feita a partilha desses setores entre esse tripé, ou seja, o Estado, o capital 

internacional e o capital nacional? Isso deve ser feito através de uma visão do próprio mercado? 

 

OB. - É. Basta que o Estado se abstenha de intervir na fixação de tarifas. Basta isso. 

 

ER. - O Estado tem que entrar no mercado, em vez de fazer o mercado através dessas tarifas. 

 

OB. - É lógico. É lógico. Basta fazer isso para que tudo seja corrigido de maneira mais 

adequada. Não digo que dê certo, mas melhora a situação. 

 

ER. - Dr. Bulhões, alguns teóricos, alguns economistas que refletem sobre essa matéria dizem 

que na história do setor produtivo estatal no Brasil… Quer dizer, a justificativa que se dá a essa 

intervenção seria o Estado suprir o país com essas atividades infraestruturais para que essas 

atividades infraestruturais servissem de aquecimento da economia, criassem condições para 

que a economia pudesse funcionar melhor, contando, por exemplo, com um bom setor de 

produção de energia elétrica, um setor petrolífero, uma siderurgia. Num país como o Brasil, 

com as características brasileiras, em que atividades o senhor acha legítima a intervenção do 

Estado? 

 



OB. - Eu repito. A intervenção do Estado, como empreendedor, tem razão de ser quando está-

se passando por uma fase depressiva, por uma fase de difícil remuneração dos 

empreendimentos. Mas não sendo assim, não há necessidade do Estado intervir diretamente. 

Mas ele pode ser muito útil se der liberdade à formação de preços, de acordo com as condições 

do mercado externo e interno. 

 

ML. - Mas isso supõe que num primeiro momento o Estado criaria essas empresas produtivas 

e, passada essa fase recessiva, ela colocaria no mercado essas empresas, desestatizaria essas 

empresas produtivas? 

 

OB. - Não. Não precisava. Podia continuar como empreendedor. Podia. Mas desde que adotasse 

uma tarifa adequada, que seria favorável a ele, empreendedor, e seria favorável a 

investimentos… 

 

ML. - Mas isso não é incongruente com fases em que o governo tem que cortar o déficit 

público? 

 

OB. - Mas aí são duas coisas diferentes. Ou o governo tem que cortar o déficit público, e não 

pode estar fazendo esses investimentos, ou o déficit público é relativamente módico e ele pode 

fazer isso, desde que aumente a tributação, ou coloque títulos no mercado para arrecadar 

receita, a fim de realizar o investimento. Mas uma vez realizado o investimento, ele não tem 

motivo algum para manter tarifas aquém do custo de produção. Deixa que as tarifas sejam 

adequadas. Sendo adequadas, a receita do governo dá, então, para pagar os empréstimos que 

ele solicitou e permite uma complementação de investimentos particulares. 

 

ML. - Essa filosofia que o senhor está colocando esteve por trás de todo o aumento de tarifas 

dos serviços públicos no período Castelo Branco, não é? Correios, telefones… 

 

OB. - Exatamente. 

 

ER. - A chamada verdade tarifária. Política da verdade tarifária. 

 



OB. - É. O grande mérito da política do presidente Castelo Branco, e nesse caso, sob a grande 

orientação de Roberto Campos, foi no sentido de permitir ou de levar a efeito uma política 

tarifária adequada à remuneração dos investimentos. 

 

ER. - Dr. Bulhões, deixa eu voltar só um pouquinho. Eu perguntei ao senhor inicialmente sobre 

o projeto que o senhor fez sobre o setor de energia elétrica quando o senhor estava no Conselho 

Nacional de Economia. Mas o senhor faz esse projeto por quê? Foi iniciativa própria, foi um 

pedido? Qual foi o motivo político, digamos assim, que o fez elaborar esse projeto? 

 

OB. - O motivo político é que se falava muito na falta de energia e na necessidade de aumentar 

o suprimento de energia elétrica. Ora, uma das maneiras de aumentar o suprimento de energia 

elétrica é permitir que a eletricidade seja um instrumento de remuneração do capital nele 

investido. E com tarifas baixas não era possível fazer isso, não era possível remunerar o capital 

investido. Quer para o próprio governo, quer para os particulares. 

 

ER. - Esse projeto não foi a pedido do próprio governo? 

 

OB. - Não. Foi espontâneo. 

 

ML. - Também nessa época havia crises de energia em São Paulo e no Rio, cortes diários de 

cerca de duas horas de energia, não é? Em 53. 

 

OB. - Pois é. É lógico. Foi por isso que o Conselho resolveu adotar essa resolução. 

 

ER. - O senhor acha que nós estamos indo pelo mesmo caminho, atualmente? 

 

OB. - Estamos. 

 

ER. - Há uma crise de energia aí, se avizinhando? 

 

OB. - É. Estamos repetindo. Mas isso é próprio do brasileiro. Repetir o erro. Se não repete… 

Repetir erro é especialidade nossa. Muito cara aos brasileiros. Cara em todos os sentidos. Cara 



em dispêndio e cara em qualidade, em… 

 

IF. - Porque no Brasil nós tivemos a construção de grandes obras. Já há Itaipu, a parte de 

Minas… E agora estão tentando fazer um reajuste nas tarifas, mas não estão conseguindo ainda 

chegar. Quer dizer, essa crise de energia, o senhor está vendo séria, agora? 

 

OB. - Pois é. É porque essa inflação atrapalha muito. É porque eles não querem agravar a 

inflação, então não deixam aumentar as tarifas. Mas não deixam aumentar as tarifas, então, cai 

a energia. Mas cai a energia para o outro governo. E as tarifas não aumentadas também fica o 

problema para o outro governo. Mas nesse governo, os índices de preço não sobem tão 

rapidamente, porque as tarifas não foram aumentadas. 

 

ER. - É uma manipulação formal. 

 

ML. - E uma falta de visão de longo prazo, não é? 

 

OB. - É. É uma falta de visão de longo prazo. É uma falta de visão completa. A prazo curto, 

prazo longo… É um defeito da coletividade brasileira. O que vai-se fazer? 

 

ER. - Depois do período Castelo Branco, mesmo no período revolucionário, com os militares 

no poder, as tarifas são de novo achatadas, não é? 

 

OB. - Ah! São. 

 

ER. - Para favorecer a certas… 

 

OB. - O índice de preços. 

 

ER. - Ficamos por aqui hoje, Dr. Bulhões? 

 

OB. - Ficamos. 

 



ER. - Quarta-feira que vem nós continuaremos. 

 

OB. - Vamos. Porque estamos falando aí em eletricidade, pode haver um curto-circuito. De 

modo que é bom acabar. [risos]. 

 

[FINAL DA FITA 13-A]  

 

14ª Entrevista: 17/08/1989 

 

IF. - Dr. Bulhões, nós estivemos vendo, e parece que até a década de 40 não existia Faculdade 

de Economia, propriamente dita, no Brasil. A formação dos economistas, ou eram autodidatas 

que liam muito, acompanhavam, ou havia os que tinham feito curso na Faculdade de Direito 

ou na Faculdade de Engenharia, onde estudavam economia. 

 

OB. - É. 

 

IF. - Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre essa formação dos economistas 

do Brasil e a diferença entre os economistas formados pela Faculdade de Direito, a visão deles, 

e os da Faculdade de Engenharia. 

 

OB. - Bem, antes disso, eu quero mencionar os nomes dos colaboradores, que eu dei de maneira 

muito esparsa, e gostaria que tomassem nota. Na Seção de Estudos Econômicos, os auxiliares 

principais eram José Nunes Guimarães, Eduardo Lopes Rodrigues, Aluísio de Lima Campos. 

E na Sumoc eram Casimiro Ribeiro, o… 

 

ER. - O Dênio. 

 

OB. - Dênio Nogueira e… 

 

ML. - Sidney Latini? Sidney Latini também? 

 

OB. - É. O Latini. O Latini também. 



 

ER. - Esses primeiros colaboradores, professor, são daqui do IBRE, não? Os primeiros que o 

senhor citou. 

 

OB. - Não. Não. 

 

ER. - Da própria Sumoc? 

 

OB. - É. Da própria Sumoc. E os primeiros do Ministério da Fazenda, não eram daqui não. 

Eram outros. Eram de lá mesmo. Eram do próprio ministério. 

 

ER. - Eu estou aqui com alguns nomes do chamado Núcleo de Economia, que sob a liderança 

do professor Eugênio Gudin se reunia ali na faculdade. Eu tenho aqui, complementando para o 

senhor, o senhor, certamente, José Nunes Guimarães, que o senhor já citou, Eduardo Lopes 

Rodrigues, também, o Antônio Dias Leite, o João Mesquita Lara, o Luís Dodsworth Martins, 

o Arísio Viana e o Guilherme Pegurier. Esses eram… O senhor podia relatar um pouco como 

esse Núcleo de Economia se formou, a partir de que preocupações, e para onde evoluiu esse 

encontro? 

 

OB. - É porque esse grupo… É que o professor Eugênio Gudin pretendia criar um instituto de 

economia. Então, começou com um núcleo de economistas. Esse núcleo de economistas é que 

formulou a necessidade de se ter um balanço de pagamentos, de se calcular a renda nacional, 

de ter índices de preços, enfim, programar uma série de providências no sentido de fazer um 

levantamento mais adequado do que existia até então. 

 

ER. - Professor, quer dizer que antes, os instrumentos de que dispunham os economistas eram 

muito mais precários, não é? A introdução da renda nacional, o balanço de pagamentos, foi 

realmente, naquela época, uma modificação importante. 

 

OB. - É. Foi sim. Uma grande modificação. 

 

IF. - E esse grupo, já eram amigos, já se conheciam de onde? Foram convocados? Como é que 



surgiu esse núcleo? Foi espontâneo, foi convocado, o senhor lembra disso? 

 

OB. - Como é que ele surgiu, eu não sei, não sei dizer. 

 

IF. - Porque a informação que eu tive, através de uma revistinha aqui do IBRE, é que eles se 

reuniam no fim da tarde para trocar ideias na sala do dr. Gudin, e que aí surgiram as ideias e 

foram conversando e acabou surgindo esse grupo, esse Núcleo de Economia. Me deu a 

sensação de que foi uma coisa mais ou menos espontânea, que era um grupo que se reunia para 

conversar e que surgiu esse… 

 

OB. - É. 

 

ER. - Dr. Bulhões, este Núcleo também vai ser responsável tanto pela publicação da Revista 

Brasileira de Economia, quanto pelo lançamento da Conjuntura Econômica, que foi dirigida 

pelo Richard Levisohn, não é? 

 

OB. - É. É isso mesmo.  

 

ER. - Gostaria que o senhor nos narrasse como foi criado o IBRE, não é, e como esse grupo 

também entra na Faculdade de Economia da Universidade do Rio de Janeiro. E também, neste 

momento, há uma mudança de currículo, há uma sofisticação do ensino de economia. Como é 

que nasce o IBRE, a partir desse grupo? 

 

OB. - Eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que o IBRE surgiu depois de criada a 

Faculdade de Economia, que era da própria Fundação, antes dela se incorporar à Universidade. 

Nessa faculdade, então, por necessidade de chamar professores, esses professores mais tarde 

devem ter contribuído para a formação de um núcleo, e esse núcleo, então, desdobrou-se na 

formação de um instituto de economia. E da faculdade. Quer dizer, o núcleo gerou a faculdade. 

A faculdade gerou o instituto. 

 

ML.- Eu queria ir um pouco atrás. Porque parece que a Faculdade de Economia tem duas fases. 

Uma anterior ao professor Gudin e uma com o professor Gudin. Nos registros da Faculdade de 



Economia, há uma referência à sua criação em 1938. E então ela funcionava na Fundação 

Mauá, ligada à Associação Comercial. 

 

OB. - Ah, bom. Não se pode chamar de faculdade. Era uma coisa tão incipiente, tão rudimentar 

que, de fato, a faculdade que foi criada pela Fundação, pode-se dizer que foi uma coisa nova. 

Certamente, aproveitou aquela semente plantada pela Fundação Mauá. Principalmente, na 

personalidade do Sr. Luís Dodsworth Martins. 

 

ER. - Eram mais cursos de contabilidade, não é, professor? 

 

OB. - Era muito mais de contabilidade. É. 

 

ER.- Essa carga de disciplina propriamente econômica vem da década de 40, não é? 

 

OB. - É. 

 

ML. - Em 1944, o dr. Gudin assume a direção da faculdade, traz a faculdade aqui para a 

Fundação Getúlio Vargas e, ao que parece, constrói também um currículo totalmente novo para 

o curso de economia. 

 

OB. - Sim, o currículo do curso de economia provém da ida do professor Gudin à reunião do 

Fundo Monetário, em Bretton Woods. Lá ele conheceu mais de perto vários professores de 

universidades americanas, e com eles formulou, então, o currículo, que ele trouxe. E apoiado 

pelo ministro Capanema é que veio a ser considerado o currículo da universidade. Ou melhor, 

o currículo dessa faculdade, que depois se transformou. 

 

ML. - O senhor o acompanhou nessa viagem a Bretton Woods. 

 

OB. - Ah, sim, acompanhei. 

 

ML. - O senhor também foi a Harvard, discutiu o currículo também. 

 



OB. - Também. 

 

ML. - E aí, o senhor começa a dar aulas na faculdade, nesse momento, já dentro desse currículo? 

 

OB. - É. Já dentro desse currículo. 

 

ER. - Professor Bulhões, esse novo currículo, eu tenho aqui: “Valor e formação de preços” era 

o senhor que dava, não é? E também tinha, por exemplo, “Comércio internacional e câmbios”, 

era dado pelo professor José Nunes Guimarães. Eu estou falando para o senhor confirmar. 

“Estrutura das organizações econômicas”, pelo Antônio Dias Leite. “Moeda e Crédito”. 

 

OB. - Gudin. 

 

ER. - Era o próprio Gudin, não é. “Repartição da renda social”, Aldo Sampaio. 

 

OB. - Sim. 

 

ER. - “Estatística metodológica”, Antônio Garcia de Miranda Neto. Também tinha “Estatística 

econômica”, com Jorge Kingston. E essas três disciplinas - “História econômica”, “Ciência das 

finanças” e “Política financeira”, pelo Eduardo Lopes Rodrigues. Tinha “Evolução da 

conjuntura econômica”, pelo Kafuri, não é, Jorge Felipe Kafuri. “História das doutrinas 

econômicas”, Raul Bittencourt. “Estudos comparados dos sistemas econômicos”, Luís 

Nogueira de Paula. E também, nesse momento dessa fusão, em 44, com essa carga mais 

moderna de economia, a própria área de contabilidade foi sofisticada. Tenho eu impressão, 

segundo as informações que eu tive. Quer dizer que foi uma reformulação de todo o currículo 

da faculdade, não é. 

 

OB. - Sim. 

 

IF. - Aí é que eu volto a pedir o senhor para fazer essa comparação entre os professores de 

economia que tiveram a formação na Faculdade de Direito e os que tiveram na Faculdade de 

Engenharia, e essa influência da ida a Bretton Woods para a organização desse currículo. Se o 



senhor vê uma diferença de formação entre os que vieram da Faculdade de Direito e os que 

vieram da Faculdade de Engenharia. O senhor mesmo fez Direito. O dr. Gudin, parece que fez   

Engenharia. 

 

OB. - A cadeira de economia da Faculdade de Direito era muito fraca. E pode-se, praticamente, 

admitir que não saíssem pessoas com conhecimentos econômicos da Faculdade de Direito. 

Basta dizer que o professor de economia lá dizia com toda a ênfase que Ricardo não era… era 

Ricardo mesmo, não era Richard. Pronto. E nisso consistia a economia dele. [risos]. 

 

IF. - Porque eu estive dando uma lida numa entrevista do dr. Celso Furtado, e ele diz que ele 

veio da Escola de Direito. Que a formação dos economistas da Escola de Direito ia muito mais 

para o lado social do que a formação da Escola de Engenharia. E que havia uma discussão 

também entre a preocupação com a produção e a preocupação com a demanda, que divergia 

nesses dois grupos: formação em engenharia e formação em direito. O senhor vê isso também? 

 

OB. - Não. Eu não vejo. Eu… É possível que houvesse mais a preocupação de produção na 

Engenharia do que no Direito. Mas no Direito… Eu não conheço nenhum economista que 

tivesse saído da Escola de Direito, não. Na Escola de Engenharia, sim. Basta dizer que o Dias 

Leite veio da Engenharia. O Simonsen, Mário Simonsen, vem da Engenharia. O Direito… 

 

IF. - O dr. Gudin também veio da Engenharia, não veio? 

 

OB. - Ah, bom. Mas isso no tempo em que inda não se estudava economia, não. 

 

IF. - Kafuri também vem da Engenharia, não é? 

 

OB. - Veio da Engenharia. Mas também é autodidata. Não foi aluno de economia. Economia 

surgiu bem mais tarde. Mas pode-se destacar o Dias Leite e Mário Simonsen, provenientes do 

pouco de ensino de economia na Engenharia. 

 

IF. - Pelo que eu estou entendendo, o senhor acha que no fundo, no fundo, os que mais 

entendiam de economia no Brasil eram os autodidatas, os que se interessavam mesmo. 



 

OB. - É. 

 

IF. - Iam atrás de bibliotecas. E os livros? Eu já perguntei uma ocasião para o senhor, nessa  

década de 40, década de 30, o senhor nos disse que lia livros da biblioteca do seu parente. Mas 

quem não tinha bibliotecas, tinha facilidade de comprar livros, aqui? 

 

OB. - Não creio que tivessem facilidade. Mas com certeza mandavam buscar, importavam. Ou 

pediam às livrarias para trazer os livros. 

 

IF. - Porque num momento em que não existia um estudo sistemático de economia, devia ser 

mais difícil encontrar o material para estudar. 

 

OB. - Sim, mas sempre apareceram pessoas interessadas em estudo de economia. Antes de 

Kafuri, antes de Dias Leite, tem o nome de Vieira Souto. Vieira Souto foi um dos poucos 

iniciadores da economia em nosso país. 

 

ML. - Ele foi professor do dr. Gudin, na Escola Politécnica. 

 

OB. - Foi professor. É. 

 

IF. - E para a formação dessa faculdade mesmo, de economia, já havia um núcleo de 

professores, não é? 

 

OB. - É. 

 

IF. - E o material, como eu falo, de bibliotecas e tudo isso, como é que foi organizado? O senhor 

lembra? 

 

OB. - Não me lembro bem como foi, mas uma vez criada a faculdade, naturalmente que houve 

necessidade de trazer livros para a formação da biblioteca. 

 



ER. - A orientação nessa época, depois da Primeira e, fundamentalmente, depois da Segunda 

Guerra Mundial, a orientação do estudo das disciplinas, em termos gerais, passa da Europa para 

os Estados Unidos. Quer dizer, há os clássicos, mas nesse momento o vínculo, o modelo 

econômico já é americano, não é? 

 

OB. - É. É. 

 

ER. - Professor Bulhões, qual foi a importância do dr. Temístocles Cavalcanti na formulação 

dessa nova fase da faculdade? 

 

OB. - É que Temístocles Cavalcanti orientava-se muito pelas recomendações de Eugenio 

Gudin. E ele, naturalmente, conhecia a parte de finanças bem razoavelmente. E era um grande 

jurista. De modo que com esses conhecimentos, ele pôde cooperar bem para a formação da 

escola. Da faculdade. 

 

ER. - Foi diretor, inclusive, não é? 

 

OB. - É. 

 

IF. - E o dr. Antônio Miranda Neto, também era da Fundação e também teve importância na 

faculdade. 

 

OB. - É. 

 

IF. - Ele lecionava também? 

 

OB. - Também. 

 

ML. - Dr. Gudin, essa elaboração das contas nacionais e balanço de pagamentos foi feita com 

recursos da Fundação Ford, não é, que o dr. Gudin conseguiu? 

 

OB. - Em parte. Outra parte foi com recurso da própria Fundação. 



 

ML. - E como é que era a busca de dados? Onde é que se iam buscar esses dados para formar 

o balanço de pagamentos? 

 

OB. - Aí criaram um corpo de pesquisadores, onde se revelou muito o Genival Santos. Esse 

nome já está gravado aí, Genival Santos. 

 

ER. - Genival Santos, não aquele grupo inicial de economia. Ele fazia parte do Núcleo de 

Economia? Ou só posteriormente? 

 

OB. - Não, eu acho que ele já fazia parte. Mas posteriormente ele se destacou mais, quando 

começaram as pesquisas, quando começou a elaboração da renda nacional. E do balanço de 

pagamentos. Aí é que ele se destaca bem. 

 

IF. - Quer dizer, por umas informações que nós tivemos aqui, de uma revistinhas daqui, a 

equipe da “renda nacional” era orientada, basicamente, pelo dr. Antônio Dias Leite e pelo dr. 

Genival Santos. É isso? 

 

OB. - É isso. 

 

IF.  - E daí é que saíram as duas revistas. 

 

OB. - Sim. 

 

IF. - Deste grupo. 

 

OB. - Não sei muito bem se foi. Isso eu não sei dizer. 

 

ER. - Professor, quando o senhor vai para Faculdade de Economia, fisicamente, ela estava aqui, 

na Praia de Botafogo? Na Marquês de Olinda? 

 

OB. - Não. Ela começou na avenida Rio Branco. 



 

ER. - O senhor ainda pegou a fase da avenida Rio Branco. Depois ela se transfere para a 

Marquês de Olinda, e só posteriormente é que ela vai para a Praia Vermelha? 

 

OB. - Vai para a Praia Vermelha, eu acho que já como faculdade da Universidade. 

 

ER.- Em 1968, pela lei 5540, foi introduzido aqui no Brasil o sistema de créditos. Aquele 

sistema por períodos, em que o aluno escolhe os períodos, faz a composição das disciplinas 

que deve cursar naquele semestre. O senhor achou que essa reforma no ensino foi alguma coisa 

de útil para o ensino universitário, ou o senhor preferia a modalidade dos anos letivos? O 

sistema de créditos, o senhor acha que veio acrescentar? 

 

OB. - Bom, isso eu não posso julgar direito. Mas no início, no meu ensino de economia, havia 

muito mais, digamos assim, entrosamento do professor com os alunos e dos alunos com o 

professor. 

 

ER. - Porque havia mais convivência, não é? 

 

OB. - Havia mais convivência. Também, o número era muito menor. Eram turmas de 15, 20, 

no máximo. Depois é que passou a cem e duzentos, e aí o ensino caiu muito. 

 

IF. - Para entrar na Faculdade de Economia havia vestibular também? 

 

OB. - Ah, devia haver. Eu não sei bem, não. 

 

IF. - Não sabe bem. 

 

OB. - Mas havia. Havia. 

 

IF. - É. Porque isso é uma coisa antiga, ainda, não é, o vestibular, a seleção dos alunos. 

 

OB. - É. 



 

ML. - Formada a Conjuntura Econômica, em meados dos anos 50 vem trabalhar nela um grupo 

de economistas que quer formar, dentro da Conjuntura Econômica, uma espécie de suplemento, 

analisando a situação social brasileira. Ou seja, é um grupo que queria fazer uma “Conjuntura 

Social” dentro da Conjuntura Econômica. O senhor se recorda disso? 

 

OB. - Não. 

 

ML. - Américo Barbosa, Celso Furtado… 

 

OB. - Não me lembro disso, não. 

 

IF. - O Accioly Borges. Não lembra disso, não? 

 

OB. - Não lembro. Ou eu, pelo menos, não estava senhor desse…  

 

ML. - Se a gente olha a geração de economistas dos anos 50, podemos ver que há um grupo 

que tem uma certa identidade de pensamento localizado na Sumoc, localizado no IBRE, 

localizado na Faculdade de Economia. Por outro lado, existe um grupo de economistas que se 

localiza por volta do Departamento Econômico da Confederação Nacional da Indústria, no 

grupo CEPAL-BNDE, que vai constituir o Clube dos Economistas. O senhor se recorda desses 

economistas? Parece que eram dois grupos diferentes, não? 

 

OB. - Eu li depois. Eu tenho dificuldade de dar informações sobre isso, porque eu tenho a 

impressão de que foi um período que eu passei muito tempo fora do Brasil. Não de maneira 

seguida, mas em viagens muito frequentes ao exterior. 

 

ER. - Professor, o IBRE tinha algumas atividades permanentes, não é? As contas do governo, 

os índices de preços. Mas tinha também atividades temporárias e tópicas, pesquisas, não é? 

Como é que era a vida cotidiana do IBRE, quando o senhor esteve à frente do IBRE? Qual era 

a orientação, as preocupações fundamentais, dentro da macroeconomia? Por exemplo. A 

produção, os índices de produção agrícola e produção industrial foram preocupações que em 



algum momento foram atendidas pelo IBRE, não é? 

 

OB. - É. Pois é. Nós verificávamos onde havia deficiências e procurávamos corrigir essas 

deficiências. Não havia uma coisa muito programada, não. Era conforme verificávamos as 

deficiências mais gritantes em determinado momento, e nós, então, procurávamos atacá-las, 

essas deficiências eram mais importantes. 

 

[INTERRUPÇÃO DE FITA] 

 

ER. - Eu tenho a impressão – estava conversando com a Inês – de que a questão da Conjuntura 

Econômica e da “Conjuntura Social”… 

 

IF. - Pois é. Isso é que eu queria ver, para organizar bem aqui. Pelas informações que eu tive, 

desse Núcleo de Economia saíram dois grandes blocos. Um bloco que foi fazer o levantamento 

da renda nacional no Brasil, e o outro bloco que foi fazer a construção de pagamentos. 

 

OB. - Sim. 

 

IF. - Esse grupo que vai fazer o balanço de pagamentos acabou sendo absorvido pela Sumoc. 

É isso? 

 

OB. - É. 

 

IF. - E do da renda nacional, com o dr. Antônio Dias Leite e Genival Santos, vão sair também 

as duas revistas, que são a Revista Brasileira de Economia… 

 

OB. - Sim. 

 

IF. - E a Conjuntura Econômica, parece que dirigida pelo dr. Richard Levisohn. Está certo isso? 

 

OB. - Sim. Está. 

 



IF. - Agora, a informação que eu tive é que dentro desse grupo da Conjuntura Econômica um 

outro grupo começou a pensar em fazer essa revista da “Conjuntura Social”. Isso organizada 

pelo Mário Magalhães, Luís Vasconcelos, Sérgio Hassman. O senhor lembra disso? 

 

OB. - Não. Isso em que ano que era? 

 

IF. - Isso foi mais ou menos em 50 e poucos. E me parece que aí, inclusive, houve uma certa 

divisão nesse grupo, e foi aí que o dr. Américo Barbosa saiu daqui da Fundação. O senhor não 

se lembra disso, não? 

 

OB. - Tenho uma ideia vaga. 

 

IF. - O senhor não sabe por que ele saiu daqui, não? 

 

OB. - Não. Eu já devia estar trabalhando fora do Brasil. Quer dizer, não sempre, mas com muita 

frequência. 

 

IF. - E o dr. Paulo Assis Ribeiro, qual era a função dele aqui, o senhor lembra? 

 

OB. - Paulo de Assis Ribeiro era uma espécie de organizador. Ele formulava organogramas 

que, de acordo com o Carlos Lacerda, era organogramas da loucura. [risos]. Que o Paulo era 

meio nervoso. [risos] 

 

IF. - Ele trabalhou muito tempo aqui, não foi? 

 

OB. - Não digo muito tempo, mas trabalhou algum tempo, sim. 

 

ER. - Dr. Bulhões, quando o professor Gudin deixa a Faculdade de Economia, quer dizer, deixa 

as cadeiras de “Teoria monetária” e “Ciclos econômicos”, ele é substituído por Roberto 

Campos… 

 

[FINAL DA FITA 13-B] 



ER. - Ele é substituído pelo Dr. Roberto Campos e pelo Casimiro Ribeiro, que são pessoas 

identificadas com esse grupo, com esse núcleo inicial do qual o senhor faz parte. Eu gostaria 

de perguntar ao senhor o seguinte: em que medida a Faculdade de Economia foi influenciada 

por esse pensamento, digamos, neoliberal, esse pensamento mais liberal? Era totalmente dessa 

linha ou existiam outros grupos? 

 

OB. - Durante muito tempo, era totalmente nessa linha. Deviam surgir outras manifestações 

com outros professores. Mas as principais matérias eram neoliberais. 

 

ER. - Quer dizer, ela nasceu, digamos, na formulação de 1944, dentro desse espírito? 

 

OB. - É. 

 

ER. - Só posteriormente é que gerações mais novas trouxeram outras linhas. 

 

OB. - É claro. É. 

 

ML. - Enquanto isso, como é que era a Faculdade de Economia em São Paulo? 

 

OB. - Eu mal sei a daqui. Como é que eu vou dizer a de São Paulo? Não sei dizer, não. 

 

IF. - Quer dizer que esse grupo que organizou a Faculdade de Economia aqui no Rio era um 

grupo sediado aqui? Não havia um intercâmbio muito grande com o grupo de São Paulo, não? 

 

OB. - Creio que não. 

 

ER. - O Rio era mais forte, professor, em termos de produção do pensamento econômico do 

que São Paulo, nesse tempo? 

 

OB. - Era. 

 

ML. - Toda a intelligenzia econômica estava concentrada no Rio, não é? O senhor atribui isso 



ao fato do Rio ser a capital federal? 

 

OB. - É. Porque foi a capital federal durante muito tempo. Foi por isso. 

 

ML. - Aqui estavam os órgãos que empregavam e formavam os economistas. 

 

OB. - É. 

 

IF. - Eu queria saber o seguinte: formada a Faculdade de Economia, há essa mudança de 

currículo, e mais ou menos na mesma época começa a formação do Instituto, do IBRE, aqui, 

não é? 

 

OB. - É. 

 

IF. - No início, ainda não tinha escola aqui. Era só essa parte de levantamento de dados, de 

balanço de pagamento, renda nacional. Quando é que começaram a pensar no curso de pós-

graduação aqui dentro do IBRE? 

 

OB. - Ah, bem mais tarde. Bem mais tarde. Eu acho que depois de 1960. 

 

IF. - Já foi uma exigência dos próprios alunos, o senhor acha? 

 

OB. - É. Com a evolução do ensino da faculdade, verificou-se a necessidade de haver curso de 

pós-graduação. 

 

ER. - Na Faculdade de Economia, a pós-graduação começa em 78. Lá na Faculdade de 

Economia. 

 

IF. - Mas aqui no IBRE começa antes. 

 

OB. - Começa antes. 

 



IF. - E foi esse mesmo grupo que pensou nisso e organizou? 

 

OB. - É. 

 

IF. - O senhor dava aulas também na…? 

 

OB. - Não. Não. 

 

IF. - Não? O senhor nunca se envolveu com os cursos aqui, dentro do IBRE, não? 

 

OB. - Não. 

 

IF. - Cansou de ser professor, dr. Bulhões? 

 

OB. - Não. Porque não havia tempo ou não havia oportunidade. Qualquer coisa assim. 

 

[INTERRUPÇÃO DE FITA] 

 

ML. - A gente poderia passar a Sumoc, à história da Sumoc. Voltar a … 

 

IF. - Só um minutinho. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância 

dessas duas revistas que foram organizadas e montadas aqui dentro do IBRE. As duas revistas, 

que existem até hoje. 

 

OB. - A revista que mais se destacou foi a Conjuntura Econômica. A Revista Brasileira de 

Economia não teve o mesmo grau de evolução. 

 

ML. - Por quê? A Conjuntura teve um caráter mais de apresentação de dados? 

 

OB. - É porque era um caráter menos científico, digamos assim. Mais informativo. Então, havia 

maior número de leitores, maior interesse. E também porque as pessoas que dirigiam a 

Conjuntura eram mais dinâmicas. A começar pelo Dênio Nogueira. E principalmente depois 



que passou para o Paulo Rebelo. A influência humana é muito forte na evolução das 

instituições. De modo que em tendo havido à frente da Conjuntura pessoas dinâmicas, o que 

não acontecia com o da Revista… Mesmo porque a Revista era muito mais teórica do que 

informativa. 

 

ER. - Os públicos eram diferentes, não é, professor? 

OB. - Público muito diferente. Um público muito restrito, que é o da Revista; e o outro público 

que aumentava, que era o da Conjuntura. 

 

IF. - E outra coisa, dr. Bulhões, que eu gostaria também de saber sobre isso. Analisando as 

pessoas que formaram o Núcleo de Economia, que formaram o Instituto, vê-se que dentro desse 

grupo, muitos vão dar aula na Faculdade de Economia; o grupo que vai para a Sumoc sai daqui 

de dentro; no próprio BNDE muita gente sai daqui e vai para lá; no Banco do Brasil também. 

Quer dizer, esse grupo de economistas que vão comandar setores importantes da política 

econômica brasileira sai daqui de dentro. E não é à toa que muitos vão acabar sendo ministros, 

presidentes de banco, do Banco Central, tudo isso. Gostaria que o senhor falasse sobre essas 

pessoas que mais se preocuparam com a situação econômica do país e a assessoria que elas 

puderam dar para o governo. 

 

OB. - Pois é. Sai desse núcleo… Podemos citar o caso do… Me escapou o nome agora… Aldo 

Franco. É um dos que saem daqui, e foi ser assessor do presidente do Banco do Brasil. Aldo 

Franco. E o Lopes Rodrigues também. Saiu do núcleo daqui e foi assessorar no Ministério da 

Fazenda. Embora ele fosse funcionário do Ministério da Fazenda, era também funcionário do 

Imposto de Renda. Há um intercâmbio muito grande de determinadas personalidades do 

ministério, do IBRE, com essas assessorias, de diferentes instituições do país. 

 

ML. - Principalmente na área monetária, não é? 

 

OB. - É. Não. Na área fiscal também. 

 

IF. - E essas pessoas que vão assessorar o governo, elas têm influência, por exemplo, para 

encomendar determinados estudos, determinadas pesquisas, para assessorar o governo, aqui 



dentro do IBRE? Existem trabalho encomendados, para poder dar uma assessoria? De 

levantamento de dados, de tudo? 

 

OB. - Eu acho que, especificamente, é difícil dizer que tenha havido isso. Mas, de uma maneira 

implícita, podemos admitir que assim tenha acontecido. 

 

IF. - Porque eles conhecendo o trabalho daqui de dentro… 

OB. - É. 

 

IF. - … automaticamente devem vir buscar assessoria aqui dentro. E empresas particulares, dr. 

Bulhões, procuram estudos aqui? 

 

OB. - Não. Particulares… A pessoa podia ter estado aqui e depois ingressas na esfera particular, 

mas nunca houve informações do Instituto para empresas particulares. 

 

IF. - É mais para uma assessoria mesmo do governo. 

 

OB. - É. 

 

ML. - Voltando a essas revistas de economia, dos anos 50, além da Revista Brasileira de 

Economia e da Conjuntura Econômica, a gente podia encontrar também, nos anos, 50, a revista 

Desenvolvimento e Conjuntura, da Confederação Nacional de Indústria, Econômica Brasileira, 

do Clube dos Economistas. O senhor se recorda dessas revistas? 

 

OB. - Não. 

 

ML. - Havia também revistas da Associação Comercial de São Paulo e da Confederação 

Nacional do Comércio, sediada no Rio, que traziam artigos sobre economia. O senhor, 

inclusive, dava palestras nessas associações e suas palestras saíam publicadas. Como é que o 

senhor avalia essas revistas – a Carta Mensal e a Digesto Econômico? 

 

OB. - Bem, eram informações a mais, além das revistas da Fundação. Vinham surgindo. Isso 



mostrava o interesse no estudo da economia, de uma maneira mais geral. 

 

ML. - Os militares manifestaram algum interesse pelas pesquisas que o IBRE fazia, nos anos 

50? 

 

OB. - O interesse podia surgir na Escola Superior de Guerra. Aí é que podia haver. 

 

ML. - Economistas daqui eram chamados a dar palestras? 

 

OB. - A dar palestras. É. 

 

ML. - O senhor deu palestras lá. Quem mais deu palestra lá? 

 

OB. - Eu acho que o Chacel, o próprio Gudin também foi lá. 

 

ML. - Então, vamos passar à Sumoc. Na entrevista passada, nós discutimos o momento inicial 

de formação da Sumoc. A criação e o seu processo formativo, no período Dutra. Eu verifiquei 

também que o senhor, apesar de estar fora da Sumoc, em 46, por exemplo, era chamado a 

opinar, a dar pareceres, a fazer projetos para a Sumoc. E o senhor trabalhou também, em 46, 

na área de regulamentação de capital estrangeiro. O senhor forneceu pareceres, consultas à 

Sumoc, no que diz respeito à regulamentação do capital estrangeiro. De algum modo, então, o 

senhor assessorava o Conselho da Sumoc. E também, através da Sumoc, o senhor representava 

interinamente o Brasil no FMI, no lugar do Santos Filho, nesse período, não é? O senhor podia 

falar um pouquinho, tanto dessa sua atuação numa consultoria à Sumoc sobre a regulamentação 

do capital estrangeiro quando dessa sua ação como representante no FMI? 

 

OB. - Bem, eu, depois que fui diretor da Sumoc, naturalmente que eu deixei a Sumoc. Eu era 

funcionário do ministério e não da Sumoc. Mas os ministros faziam questão, o ministro da 

Fazenda, faziam questão que eu participasse das reuniões do Conselho Monetário. E nessa 

participação, com certeza, eles solicitavam informações sobre determinados pontos. Daí a 

espécie de consultoria que eu podia dar ao Conselho. Mas sempre participando das reuniões do 

Conselho assessorando o ministro da Fazenda. Ou, às vezes, o presidente do Banco do Brasil. 



 

ML. - E esse projeto que o senhor faz… 

 

[INTERRUPÇÃO DE FITA] 

 

ML. - Esse projeto que o senhor faz, regulamentando a remessa de capital estrangeiro, o senhor 

apresenta à Sumoc, o senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? 

 

OB. - Eu não vou falar porque eu não me lembro desse parecer. 

 

ML. - Ele dava certos incentivos à remessa de capital estrangeiro e também incentivos à entrada 

de capital estrangeiro. Numa expectativa de que isso viesse a trazer investimentos privados ao 

Brasil. 

 

OB. - Mas eu não me lembro. Precisava ler para poder… 

 

ER. - Mas o senhor está de acordo com esse princípio, não é, de que haveria necessidade… 

 

OB. - Ah, bom. Isso é claro. Que havia necessidade da entrada de capital estrangeiro. Eu devo 

ter proposto qualquer coisa nesse sentido. 

 

ML. - Mas o que aconteceu, em termos da prática econômica, foi que esses capitais acabaram 

não vindo, e por causa dessa legislação houve uma facilidade de remessa de capitais para o 

exterior, o que gerou uma crise cambial muito séria em 47. De alguma maneira, o senhor se 

recorda se o senhor foi responsabilizado por ter incentivado essa crise cambial? 

 

OB. - Não. Não me lembro disso, não. Responsabilizado por ter dado opinião e ser favorável 

ao capital estrangeiro? Nunca vi isso, não. 

 

ML. - Não, não é nesse sentido. É ter tido a expectativa de que o capital estrangeiro viria, 

através dessas medidas de regulamentação e de facilidade de remessa, e esse capital não veio 

e houve mais remessa do que entrada de capitais, gerando uma crise de balanço de pagamentos. 



 

OB. - Não. Não se pode dizer isso. Tudo depende da taxa de câmbio. Se fosse uma taxa de 

câmbio favorável ou prejudicial à entrada de capitais, seria, ao mesmo tempo, favorável à saída 

de capitais. Uma taxa de câmbio inadequada, ela, por si mesmo, dificulta a entrada e facilita a 

saída. 

 

ML. - Nesse momento, o senhor, como representante brasileiro no FMI, recomendou, lá de 

Washington que a taxa de câmbio fosse mantida em 18 cruzeiros e 60 centavos por dólar. Ao 

que parece, havia pessoas no conselho da Sumoc que queriam uma desvalorização do cruzeiro, 

e a sua recomendação, que foi inclusive mantida, foi pela manutenção da taxa de câmbio. 

OB. - Não. A recomendação não foi propriamente essa, não. É que o governo, para poder atuar 

com o Fundo Monetário, devia optar por alguma coisa… 

 

ML. - Paridade. 

 

OB. - Por uma paridade ou não. Não dar resposta nenhuma é que não era possível. Então, o 

próprio parecer… Era mais rápido ele concordar com essa paridade e modificar depois, mais 

tarde. 

 

ML. - Declarar a taxa vigente desde 39 e depois modificá-la. 

 

OB. - É. E depois modificar. Mas naquela época eu lembro bem que Gudin insistia muito em 

que mesmo naquela data fosse feita uma depreciação. E quando eu pleiteei a declaração da 

paridade, não foi no sentido de que eu achava que a paridade era melhor, o governo tinha que 

dar alguma resposta. E se ele estava em dúvida se devia depreciar naquela hora, era melhor 

anunciar a paridade logo e depreciar depois. Porque de fato foi um erro manter essa paridade 

por muito tempo. 

 

ML. - Até 1953. 

 

OB. - Foi um grave erro. 

 



IF. - Seria, então, uma coisa só para ganhar tempo, para depois ter uma outra decisão. 

 

OB. - Pois é, mas o governo resolveu manter por muito tempo essa paridade. E nisso, de fato, 

se eu contribuí para isso, eu contribuí de maneira errônea. Foi um erro que eu pratiquei. 

 

ML. - O Fundo Monetário Internacional e a Sumoc têm uma história cronológica mais ou 

menos semelhante, no sentido de que foram criados mais ou menos na mesma época, tiveram 

um período formativo, e a sua consolidação, o seu auge se dá nos anos 50. O senhor vê algum 

paralelo entre o Fundo e a Sumoc? 

 

OB. - Paralelo em que sentido? 

 

ML. - A Sumoc foi criada porque existiu o Fundo ou a Sumoc era o interlocutor do Fundo… 

 

OB. - Não. A Sumoc foi criada independente de qualquer outra coisa. Foi criada, conforme já 

expliquei, pela necessidade de controlar melhor os meios de pagamento e haver uma 

combinação mais sistemática entre as autoridades monetárias e as autoridades fiscais. Daí a 

criação do Conselho. Não tinha nada que ver com o Fundo Monetário. É apenas que criada essa 

instituição, era lógico que essa instituição é que entrasse em contato com o Fundo Monetário, 

e não uma outra.  

 

ML. - O senhor permanece como conselheiro no conselho da Sumoc até que época? 

 

OB. - Eu acho que até a época em que eu… Eu acho que enquanto existiu a Sumoc… 

 

ML. - Mesmo no período Vargas, o senhor fazia parte do conselho da Sumoc. 

 

OB. - É. 

 

ML. - No período Vargas, novamente, o senhor tem um outro projeto, ligado a investimentos 

estrangeiros, que foi bastante importante. É o senhor que é responsável pela redação da 

Instrução 113, que o ministro Gudin… 



 

OB. - A 113 não foi só eu que redigi. Tem também muito do Jaime Bastian Pinto, que era o 

advogado, digamos assim, o jurista da Sumoc. Ele, pelo menos, ajudou a redigir muito a 113. 

 

ML. - O senhor poderia contar um pouco a história dessa instrução? O ministro Gudin idealiza? 

Ou o senhor é que sugere a ele? O Brasil vivia uma crise cambial muito séria, pouco antes da 

Instrução 113, não é? 

 

OB. - É. Já estava. Não havia possibilidade de importar equipamentos. Daí a ideia do Eugênio 

Gudin, de permitir que houvesse uma entrada, dessa maneira.  

 

ML. - É ele que sugere ao senhor essa instrução? 

 

OB. - É. É ele que sugere. É ele. 

 

ML. - O senhor sabe se ele se inspirou em alguma medida norte-americana ou europeia? 

 

OB. - Não. Eu acho que ele imaginou esse sistema. 

 

ER. - A indústria automobilística se faz toda… 

 

OB. - É. Baseada na 113. 

 

ER. - Essa instrução, mal utilizada, não poderia desestimular a produção desse tipo de bem 

aqui no Brasil, não? 

 

OB. - Bom. Toda medida mal utilizada não produz bom resultado. 

 

ER. - O efeito perverso da… 

 

OB. - É. 

 



ML. - Quando o senhor idealiza essa Instrução 113, pensa-se na importação de equipamentos 

contando como capital das empresas, não é? 

 

OB. - É. 

 

ML. - O que efetivamente acontece é que quando o empresário brasileiro vai tentar importar 

pela Instrução 113, ele não consegue, porque para contar como capital da empresa, ele tem que 

se associar a uma empresa estrangeira, que está trazendo capital. Na verdade, já havia na 113 

uma intenção de provocar joint ventures, associações de empresas nacionais com estrangeiras? 

 

OB. - É possível que houvesse. Mas não… 

 

ML. - Porque há uma queixa grande dos empresários brasileiros, de que eles tinham que ir para 

leilão para importar equipamento, enquanto que os que se associavam a empresas estrangeiras 

importavam diretamente, pela 113. 

 

OB. - Sim. É difícil adotar uma medida que agrade a todo mundo. 

 

ML. - Entre esse agradar alguns e desagradar outros, o senhor acha que o Brasil ganhou? 

 

OB. - Pois se a indústria automobilística foi devido a essa Instrução 113. Basta dizer isso para 

eu achar plausível a ideia da 113. 

 

ML. - Pensou-se em alguma outra saída, naquela época, como alternativa a essa Instrução 113? 

 

OB. - Não sei. Não sei dizer isso. Já deu essa solução. Se não prestou, não sei. 

 

ML. - Quando o senhor assume a direção da Sumoc, em 1954, há uma tentativa do ministro da 

Fazenda, Gudin, de liberar o câmbio. Ou seja, acabar com aquelas categorias que a Instrução 

70 havia criado. Eu me recordo de ter lido os jornais do ano de 55, e eles falavam que a todo 

momento sairia uma reforma cambial, com a liberação do câmbio. Essa reforma nunca saiu. O 

que que aconteceu? 



 

OB. - Não sei. Não saiu porque não deu tempo, não é? A passagem do Gudin no ministério foi 

muito curta. Foi muito curta. De modo que ele não realizou o que ele imaginava realizar. 

 

ML. - No período Café Filho, em que o senhor está na direção da Sumoc, há duas grandes 

medidas que caracterizam a política econômica do ministro Gudin. Uma é o tratamento que ele 

vai dar à crise do café advinda da gestão Osvaldo Aranha, não é, em que declina o preço 

internacional do café e o Brasil atravessa uma crise cambial séria, por causa da queda nas 

exportações. E, por outro lado, a inflação estava subindo muito, e o governo Gudin aplica uma 

política de estabilização. E aí a Sumoc é muito ativa nessa política de estabilização. O senhor 

poderia falar um pouquinho desses dois momentos: a crise do café e da política de 

estabilização? 

 

OB. - A crise do café, eu não posso falar, porque eu não acompanhei. A estabilização foi 

principalmente devida à redução das despesas orçamentárias e eliminação de subsídios, 

principalmente o subsídio da gasolina, que trouxe grandes benefícios de receita ou corte de 

despesas no orçamento do Tesouro. Com isso, o Gudin conseguiu reduzir substancialmente a 

taxa de inflação em poucos meses. 

 

ML. - Esse teria sido um tratamento de choque na economia? 

 

OB. - Não, não foi de choque. Mas foi um tratamento enérgico. Porque passou a exigir dos 

consumidores o pagamento do preço da gasolina bem superior ao que vinham pagando 

anteriormente. 

 

ML. - Houve também um enxugamento do crédito. Da atuação da Carteira de Redescontos, 

também… 

 

OB. - Também. É. A Carteira de Redescontos não facilitava tanto a concessão de crédito como 

anteriormente. 

 

ML. - Isso gera uma certa crise bancária em São Paulo. O senhor teve que ir a São Paulo? O 



ministro Gudin esteve em São Paulo se justificando? 

 

OB. - Sim. Mas eu já expliquei. Essa crise bancária decorreu do fato dos bancos comerciais 

fazerem empréstimos a longo prazo… 

 

[FINAL DA FITA 14-A] 

 

OB. - … com depósito à vista. E havendo retirada dos depósitos à vista, eles ficaram em 

dificuldade de atender essas retiradas, porque a aplicação tinha sido a longo prazo, com 

recursos de prazo curto. 

 

ML. - Sim, mas a falta de crédito, pela política de estabilização, também se reflete sobre esses 

bancos. 

 

OB. - Bom, mas a causa principal é essa, não é propriamente falta de crédito. Porque os bancos 

que não tinham feito esses empréstimos a longo prazo não sofreram pressão alguma.  

 

ML. - O senhor atribuiria aos banqueiros, principalmente paulistas, o fato do ministro Gudin 

ter caído e com ele o presidente do Banco do Brasil, Clemente Mariani? 

 

OB. - Não. A questão é que eles queriam mais crédito. Não foi consequência, não foi 

consequência dessas dificuldades, não. Eles queriam mais crédito e queriam fazer mais 

negócios. E com o Mariani, eles não podiam obter mais crédito. Esse o motivo de terem 

pressionado e querido e exigido do presidente a escolha de um presidente do Banco do Brasil 

que fosse paulista. Veio, então, o José Maria Whitaker, que assumiu a presidência do Banco 

do Brasil e praticamente não mudou nada do que o Gudin tinha feito, a não ser dar mais crédito 

aos bancos. Não alterou nada. Não mexeu na 113, não… Enfim, manteve a política do Gudin, 

tal qual ele tinha encontrado, com exceção do aumento de crédito aos bancos. 

 

ML. - Mas essa era uma questão importante da política de estabilização, não era? 

 

OB. - Era importante, mas não decisiva. Tanto que a inflação não aumentou muito. Não 



continuou a diminuir, mas não chegou a aumentar. 

 

ML. - Agora, em relação à Sumoc, o governo Kubitschek. Como é que o senhor vê o 

funcionamento dela como uma agência controladora do meio monetário, se, por outro lado, o 

governo era um governo extremamente expansivo, monetariamente? Um governo que trouxe 

inflação, que investiu muitos recursos públicos. Como é que fica essa agência, a Sumoc, nesse 

contexto de expansão econômica? 

 

OB. - Eu não sei porque eu não era diretor. Não sei qual era a atitude da Sumoc em relação à 

política do governo. De modo que eu não posso dar informação. 

 

ML. - Com relação ao plano de estabilização de Roberto Campos e Lucas Lopes, em 1958? 

 

OB. - Ah, eu sei que eles estabeleceram esse plano, mas o governo não seguiu à risca, não. 

 

ML. - Havia muita pressão dos cafeicultores em relação a esse programa. O senhor não acha 

que os programas de estabilização que se sucedem, nos anos 50, são derrubados ou não podem 

ter continuidade por causa de interesses econômicos de elites brasileiras? 

 

OB. - É. Pode-se dizer que os planos não foram adiante porque feriam interesses de 

determinados grupos de produtores, que iam sentir os apertos das restrições creditícias, e com 

isso eles se manifestavam contra. 

ML. - E qual a solução que o senhor vê para um governo que tenta implementar um programa 

de estabilização e se defronta com interesses econômicos fortes que o inviabilizam? 

 

OB. - Ora, o que eu vejo é que, num regime presidencialista, depende muito do presidente. Se 

for um presidente feito o Castelo Branco, as pressões são inúteis, porque ele não atende. Se o 

presidente for fraco, ele atende às pressões e não leva avante um plano de estabilidade 

monetária. Se a senhora… A sua pergunta deve… É, portanto, isso: que presidente? É uma 

presidente que mantém princípios ou um presidente que cede a pressões? Se cede a pressões, 

não pode haver combate à inflação. Se combate a inflação, não pode ceder a pressões. 

 



ML. - Mas o senhor acha possível um presidente resistir a pressões sempre? 

 

OB. - Não precisa ser sempre? Basta resistir uma vez que não tem necessidade de resistir a 

segunda, porque não haverá pressão na segunda vez. 

 

ML. - Ele pode ser derrubado, não é? 

 

OB. - Pode. Pode ser derrubado. Mas nunca aconteceu isso. Um presidente nunca foi 

derrubado, porque só pode ser derrubado com o impeachment, o Congresso não iria dar um 

impeachment pelo fato de um presidente ser enérgico. Nunca ocorreu isso.  

 

ML. - O senhor quer encerrar, por hoje? 

 

OB. - É. Está bom. 

 

[INTERRUPÇÃO DE FITA] 

 

15ª Entrevista: 30/08/1989 

 

ML. - Dr. Bulhões, hoje a gente retomaria, então, a atuação da Sumoc nos anos 50, começando 

do período Vargas. A Sumoc se defronta, nesse período, com uma conjuntura de inflação 

crescente, não é? Em 1950, o índice era de 11%; em 1952, esse índice sobe para 51%. E há 

algumas tentativas, no governo Vargas, de uma política de estabilização. E a Sumoc quem tenta 

implementar essa política de estabilização. Então, eu gostaria de ver um pouquinho como é que 

a Sumoc vai se relacionando com o Banco do Brasil na implementação da política de 

estabilização. Tanto do Lafer, Horácio Lafer, quanto, depois, do Osvaldo Aranha. O senhor 

poderia falar um pouquinho sobre isso? 

 

OB. - Vai ser difícil porque não estou me lembrando de nada de significativo. 

 

ML. - Essas duas políticas de estabilização a que eu me referia, a do Lafer e da do Osvaldo 

Aranha, ambas não dão certo. E, ao que parece, porque não há uma coordenação entre Banco 



do Brasil, Sumoc, Ministério da Fazenda. E parece que até o conflito maior é entre o Banco do 

Brasil e o Ministério da Fazenda, e não Banco do Brasil e Sumoc. Não é? Por exemplo, o 

conflito entre o Jafet, no Banco do Brasil, e o Lafer, no Ministério da Fazenda. 

 

OB. - É. Havia um conflito entre essas duas autoridades. Agora, o motivo do conflito, eu não 

me recordo bem agora. 

 

ML. - Diz-se que era em torno da política de estabilização, no sentido de que o Lafer queria 

um controle rígido sobre o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil não queria implementar a 

política de crédito… 

 

OB. - Eu não me lembro, não. Eu precisava rever. 

 

ML. - No governo Vargas, a questão do câmbio também é uma questão bastante importante, a 

política cambial. No governo Vargas há um momento de crise cambial. 

 

OB. - Bom, o que eu me recordo é que no tempo do Lafer havia um regime de licença de 

importação. A Carteira… 

 

ML. - Cexim. 

 

OB. - A Cexim controlava muito. 

 

[INTERRUPÇÃO DE FITA] 

 

OB. - Mas havia, no tempo do Lafer, um grande controle das importações. Esse controle de 

importações foi muito bem exercido no período em que era diretor o Simões Lopes. Mas 

depois… 

 

ML. - Diretor da Cexim. 

 

OB. - Da Cexim. Mas depois ele deixou e começou a haver um movimento ou, quer dizer, uma 



queda de prestígio da Cexim, começaram a duvidar da honestidade dos propósitos do controle, 

donde surgiu uma célebre frase do Glyvon de Paiva. Essa frase é muito característica, muito 

precisa: “Criar dificuldades, para vender facilidades”. 

 

ER. - Frase que se tornou célebre, não é? 

 

OB. - Frase que se tornou célebre. 

 

ML. - Ou seja, a burocracia criava empecilhos para facilitar o licenciamento das importações. 

 

OB. - Para vender as facilidades. Com isso, a Cexim se desmoralizou muito, e então, quando o 

Osvaldo Aranha assumiu o Ministério da Fazenda, ele propôs uma modificação, modificação 

essa aprovada pelo presidente e sugerida pelo Marcos de Sousa Dantas. 

 

ML. - Mas há quem diga, na análise dessa conjuntura, que além da crise da Cexim, houve 

também uma liberação das importações por causa da guerra da Coréia e isso gerou uma crise 

cambial. O senhor se recorda desse momento? 

 

OB. - Não sei se foi isso, não. A crise cambial vinha porque deve ter havido queda do preço do 

café ou qualquer coisa assim. É possível que tenha-se… liberado um pouco mais as 

importações. Mas, de qualquer maneira, era um regime que dificultava as exportações e travava 

as importações por meio de medidas drásticas. 

 

ML. - Ao que parece, também, se buscava, com a Instrução 70, aumentar a receita do Estado, 

com aquela diferença entre o ágio e a bonificação. 

 

OB. - Não. A diferença do ágio era para pagar a bonificação, não era propriamente uma receita 

do Estado. 

 

ML. - Mas os economistas calculam que nos anos 50 essa receita correspondeu a um terço da 

receita do governo. Apesar de pagar a bonificação. 

 



OB. - Bom, isso eu não sei dizer. Isso eu não estou bem senhor dessa informação. 

 

ML. - A Sumoc se envolveu com a aplicação da Instrução 70? Ela tinha um papel importante 

na delimitação do licenciamento das importações, do pagamento do ágio das importações? 

 

OB. - Não. Eu tenho a impressão de que isso foi centralizado pelo Marcos Sousa Dantas, no 

Banco do Brasil. 

 

ML. - Especialmente na Cacex, que passa a ser a agência que substitui a Cexim. 

 

OB. - É isso mesmo. 

 

ML. - O Clemente Mariani, que era presidente do Banco do Brasil, indica o Tosta Filho para a 

presidência da Cacex. E o Tosta Filho fica durante muito tempo na Carteira de Comércio 

Exterior. O senhor poderia falar um pouquinho sobre ele? 

 

OB. - Ele era um homem muito honesto, mas tinha um defeito de querer multiplicar o número 

de taxas de câmbio, favorecendo mais a uns do que a outros. Tanto que a Cexim passou a ser 

chamada “alfaiataria”. Quer dizer, uma taxa de câmbio modelada de acordo com o corpo dos 

clientes. 

 

ML. - E, no entanto, como é que o senhor explica ele ter ficado tanto tempo nessa Carteira do 

Banco do Brasil, enquanto as demais carteiras viviam substituindo seus diretores? 

 

OB. - Pois é. Ele adquiriu muito prestígio como alfaiate. [risos] Como alfaiate cambial. De 

modo que o pessoal queria estar elegante, não é, e frequentava o Cexim. [risos] 

 

ML. - Mas, ao mesmo tempo, o senhor pertence a uma linha de economistas que era contrário 

a essa multiplicação de taxas de câmbio. 

 

OB. - Pois é claro. É claro. Ele uma vez foi com o Casimiro Ribeiro visitar o Fundo Monetário. 

E falou com o Jaconsohn. E o Jaconsohn ficou muito espantado quanto ele relatou o 



procedimento dele. E levando ao elevador, o Jaconsohn disse: “Mas por que o senhor vai com 

tanta pressa?” Ele disse: “Eu preciso voltar lá, porque não sei se os outros são capazes de adotar 

adequadamente essa seleção de taxas.”. E Jaconsohn disse: “Mas o senhor vê que essa política 

não pode dar certo. Nós não podemos conversar aqui, o senhor volta de repente para o Brasil. 

E nada pode dar certo dependendo de um homem só. Nada em política econômica pode dar 

certo, se tudo depender da deliberação de um homem só. O senhor vê que o senhor não tem 

tempo para nada e está se desgastando tremendamente e o país não está indo bem.”. Depois de 

tanto falar, ele, honestamente, reconheceu que estava procedendo de uma maneira incabível. 

Ele mesmo modificou seu ponto de vista e deixou a Cexim. 

 

ML. - É, mas antes disso, em 57, com a lei de tarifas, há uma simplificação nas taxas de câmbio. 

 

OB. - Sim, mas já em reação. 

 

ML. - E ele ainda fica até 64, na Cacex, quando é substituído por Benedito Moreira. Ou seja, 

ele fica dez anos na Cacex; 

 

OB. - Não sei se ficou. Até 64? 

 

ML. - Foi. Até 64. Um bom “alfaiate”, como o senhor diz, não é? 

 

OB. - É. Bom, mas com Benedito Moreira a orientação mudou completamente. 

 

ML. - Até janeiro de 51, a Sumoc é dirigida por José Vieira Machado. Ele é o primeiro diretor 

e fica até 51. E é sucedido pelo Valter Moreira Sales, que cria uma assessoria técnica, ou seja, 

institucionaliza aquele grupo da Sumoc que já existia. E essa assessoria técnica vai ser o núcleo 

daquele departamento econômico da Sumoc, responsável por pesquisas. E ele cria também a 

inspetoria de bancos, que vai atuar na fiscalização bancária. O senhor vê esse período do 

Moreira Sales, que foi até pequeno, um ano só, como bom? 

 

OB. – É, mas muito efetivo. Muito efetivo. Deu um grande impulso à Sumoc. 

 



ML. - Ele era um banqueiro de Minas Gerais? 

 

OB. - Banqueiro. Moreira Sales. Banco Moreira Sales, sediado em… Poços de Caldas. 

 

ML. - Há um interregno pequeno, após a saída do Moreira Sales para ocupar a embaixada no 

Brasil nos Estados Unidos. Ele é seguido de Egídio de Câmara Sousa, depois entra José Soares 

Maciel Filho, que, segundo Casimiro Ribeiro, deu grande impulso à Sumoc. O senhor concorda 

com Casimiro? 

 

OB. - Ah, ele deu um grande impulso, não há dúvida. 

 

ML. - Porque ele era uma figura de certa forma mal vista pelo grupo da Sumoc, não era? 

 

OB. - Era. Porque ele era jornalista, não era… 

 

ML. - Muito ligado a Vargas também. 

 

OB. - É. Muito jornalista. Mas, de qualquer maneira ele deu prestígio ao núcleo de economia. 

 

ML. - E é nesse momento que ele aproxima esses técnicos da Sumoc do núcleo aqui da 

Fundação Getúlio Vargas, não é? 

 

OB. - Não sei se ele fez isso. Ele deu prestí… 

 

ML. - Para estudo de balanço de pagamentos, não é? E também é sob a gestão dele que se tenta 

fazer um orçamento cambial e um orçamento monetário na Sumoc, que parece que não 

funcionam. É a primeira tentativa de fazer um orçamento. 

 

OB. - Isso com certeza foi aconselhado que fizesse, e ele procurou dar prestígio ao núcleo de 

economistas. 

 

ML. - Nesse período do Maciel Filho, o senhor participava das reuniões do conselho da Sumoc? 



 

OB. - Participava. Participava das reuniões. 

 

ML. - Como era ele na gestão do conselho? Ele era um bom administrador das reuniões? 

 

OB. - Eu não sei se era bom administrador, mas ele tinha vontade de… Ou melhor, ele 

prestigiava muito os economistas da Sumoc. 

 

ML. - Aí nós entramos no período Café Filho, logo depois do suicídio do Vargas, não é, e da 

entrada do Café Filho na presidência, e o senhor é indicado para a direção executiva da Sumoc, 

onde o senhor fica de setembro de 54 a maio de 55. O governo Café Filho se defronta com uma 

herança inflacionária do Vargas. O senhor poderia falar um pouquinho sobre o que levou a essa 

herança inflacionária? 

 

OB. - O que levou foram gastos do governo, e dr. Gudin – aí a pasta da Fazenda é assumida 

pelo Gudin – procurou conter as despesas. Eliminar certas despesas, como o subsídio à 

gasolina. E ele conseguiu diminuir bastante a tendência inflacionária, em poucos meses. 

 

ML. - Também a duplicação do salário-mínimo, em 54, teve impacto inflacionário? 

 

OB. - Ah, bom! Teve! Tanto que eu era presidente do Conselho Nacional de Economia e nessa 

qualidade fui procurar o presidente Getúlio, dizendo a ele que o aumento de 100% do salário-

mínimo seria prejudicial aos próprios operários, porque isso levaria ao aumento de preço dos 

produtos em geral, principalmente dos produtos adquiridos pelos consumidores menos 

favorecidos. Mas ele disse já tinha sido deliberação tomara e não poderia voltar atrás. De 

maneira que esse foi um dos motivos da forte elevação de preços havida nesse período. 

 

ML. - Como é que o senhor vê essa relação? O salário sobe, aí as empresas aumentam os 

preços… 

 

OB. - É. É. O salário subindo, as empresas, para poder pagar os salários, aumentam os preços. 

E, com isso… Mas naturalmente, ao mesmo tempo, o sistema bancário, ou melhor, o Banco 



Central permitiu que houvesse maior suprimento monetário. Porque se não houvesse maior 

suprimento monetário, os preços não subiriam. A conjugação de forçar os aumentos de salário 

com o aumento de suprimento monetário determina o aumento inflacionário. 

 

ML. - Naquela época se poupava? Havia estímulo para a poupança, antes de 54? O cidadão 

comum poupava? 

 

OB. - Estímulo para a poupança não, não creio que houvesse, não. Não havia dispositivo 

tributário favorecendo a poupança. 

 

ML. - Nem indexação reajustando, não é? 

 

OB. - Não. Não. Não havia nada. 

 

ML. - Só havia os juros, não é, anuais. 

 

OB. - Só. Juro. 

 

ER. - Dr. Bulhões, o que o senhor respondia, nessa época, diante do argumento de que o 

aumento dos salários iria, por sua vez, ser repassado à indústria, que poderia, com essa margem 

de lucro, financiar a sua produção? 

 

OB. - Bom, o argumento era de que uma vez aumentados os preços e aumentado o suprimento 

monetário, as empresas poderiam, facilmente, transferir o peso do aumento salarial para o nível 

de preço dos produtos. Mas para isso era preciso que o Banco Central permitisse um aumento 

de meios de pagamento. Mas não houve redução do aumento no meio de pagamento. Ao 

contrário, os meios de pagamento se expandiram, e então os preços subiram. 

 

ER. - Quer dizer que esse argumento que o senhor está expondo, ele é correto, há esse fenômeno 

quando a moeda está sendo desvalorizada, não é? 

 

OB. - É. É. Ou quando está sendo aumentada. Desvalorizada é mais tarde. 



 

ER. - A base monetária está em expansão. 

 

OB. - Está em expansão. É. 

 

ML. - À frente da Sumoc, o senhor teve que coordenar uma política de estabilização do ministro 

Gudin, que envolvia restrição de crédito aos bancos ou ao setor privado, restrição de gastos 

públicos, visando equilíbrio orçamentário, elevação do depósito compulsório dos bancos 

comerciais. Como é que foi essa atividade da Sumoc? 

 

OB. - Ué, ela seguiu as instruções do ministro. Aumentou o depósito compulsório, congelou 

os depósitos compulsórios… Isso é importante dizer, porque não se fazia antes. Congelou os 

depósitos compulsórios e… 

 

ML. - Ou seja, não permitiu que o Banco do Brasil usasse esses depósitos em empréstimos ao 

setor privado. 

 

OB. - É. É isso mesmo. E só com isso, fez com que a taxa… 

 

[FINAL DA FITA 14-B] 

 

OB. - E só com isso, fez com que a taxa de inflação caísse. Ou cessasse de subir. 

 

ML. - Foi difícil para o senhor administrar essa política de estabilização? 

 

OB. - Não. Não foi, não. Não foi difícil, não. O que foi difícil foi depois da crise bancária, mas 

não propriamente devido a esse fato. A crise bancária devido a bancos que recebiam depósitos 

à vista fazerem empréstimos a longo prazo para a construção. 

 

ML. - Há um pequeno período, de setembro a novembro de 54, quando o ministro Gudin vai 

aos Estados Unidos tentar obter empréstimos para o Brasil, em que o senhor fica como ministro 

da Fazenda interino. Foi sua primeira experiência como ministro da Fazenda. O que o senhor 



conta desse período de dois meses à frente do ministério? 

 

OB. - Eu não… Eu simplesmente despachava o expediente. Não tomava providência nenhuma, 

porque o ministro estava fora, não era eu quem ia tomar medidas. 

 

ML. - Não houve nenhuma medida importante nesse período de que o senhor se recorde? 

 

OB. - Não. 

 

ML. - O senhor sentiu alguma diferença entre ocupar a direção da Sumoc e ocupar um 

ministério? Em termos de cargo administrativo? 

 

OB. - Bom, a diferença é na amplitude, na amplitude e intensidade das responsabilidades, não 

é? Em um é restrito a um determinado campo e no outro, o campo é muito mais amplo. 

 

ML. - O ministro Gudin, nos Estados Unidos, buscou um crédito de trezentos milhões de 

dólares junto do Federal Reserve Bank. E ele não obteve esse empréstimo… 

 

OB. - Eu não sei se foi junto ao Federal. Eu não sei… 

 

ML. - Ele obteve, depois, um empréstimo de duzentos milhões de dólares, junto a um consórcio 

de bancos particulares. 

 

OB. - Bom, eu não me lembro bem disso, não. Eu sei que ele teve dificuldade, mas acabou 

obtendo alguma coisa. 

 

ML. - E esse empréstimo se destinava a quê, especificamente? 

 

OB. - Eu suponho que para completar alguns investimentos mais urgentes. 

 

ML. - No governo Vargas havia sido criado o BNDE, o Banco do Nordeste, havia sido criada 

a Petrobrás, havia sido tentada também a criação da Eletrobrás, que não foi bem-sucedida. E o 



governo Café Filho teve que, de alguma forma, investir sobre esse Banco do Nordeste, sobre 

esse BNDE, a Petrobrás. Como é que foi isso, a relação do Café Filho, do Gudin, com essas 

empresas estatais do governo Vargas? 

 

OB. - Eu sei que o ministro Gudin procurou dar prioridade absoluta às importações de 

equipamentos para a Petrobrás, de modo que ela não paralisasse seus investimentos que eram 

necessários à continuação da exploração do petróleo no país. Ele adotou uma resolução muito 

favorável à Petrobrás nesse sentido, dando prioridade cambial absoluta à Petrobrás. E com isso 

impediu a Petrobrás de paralisar os seus investimentos. 

 

ML. - E em relação ao BNDE? 

 

OB. - Em relação ao BNDE, começou a criação, não é. Mas se desenvolve mais tarde. No 

momento, foi mais o início da atividade do Banco. Mas ele se desenvolveu mais tarde. 

 

ML. - No que que o senhor considera que a sua presença à frente da Sumoc contribuiu para a 

consolidação, para o fortalecimento dessa agência? 

 

OB. - Eu não sei se terei contribuído. A única coisa é que contribuiu para a criação de um núcleo 

de economistas, para esboçar uma estrutura, que foi adotada pelo Valter Moreira Sales, na 

Inspetoria de Bancos e no Núcleo de Economistas. A ideia da fiscalização, fiscaliza os bancos, 

provinha do fato de ter havido aquela quebra de alguns bancos anteriormente, em que foi 

necessário fazer uma intervenção, que se chama intervenção extrajudicial. Essas intervenções 

é que deram impulso à criação de uma Inspetoria de Bancos. Fiscalização bancária. 

 

ML. - Na Sumoc, na sua gestão, aparecem as figuras do Garrido Torres, do Dênio Nogueira, 

do Casimiro Ribeiro. O senhor poderia falar um pouquinho do Garrido Torres? 

 

OB. - O Garrido Torres ocupou a direção da Sumoc. E, mais tarde, Dênio Nogueira. 

 

ML. - Nesse momento em que o senhor dirigia a Sumoc, qual era o papel do Garrido Torres? 

Ele era um assessor? 



 

OB. - Não. Quando eu estava na direção, eu acho que o Garrido Torres ainda estava em Nova 

Iorque. 

 

ML. - Onde ele estava? 

 

OB. - Ele estava numa dependência do governo, um escritório do governo. Não sei bem o que 

era. 

 

ML. - E o Dênio Nogueira estava na Sumoc, nessa época? 

 

OB. - Dênio Nogueira… Dênio Nogueira já estava na Sumoc. 

 

ML. - O fato é que a transferência do prédio da Sumoc para fora do Banco do Brasil e para 

dependências do Ministério da Fazenda se dá logo após ou durante a sua gestão. O senhor 

influiu na transferência de local da Sumoc? 

 

OB. - Se eu influí? Se eu era diretor e mudei, devo ter feito alguma… 

 

ML. - O senhor não se lembra? 

 

OB. - Eu não me lembro, não. 

 

ML. - Em 1956, logo depois que o senhor deixa a Sumoc, a Sumoc passa a ter um relatório 

próprio. O senhor também tomou providências, no sentido de tirar as informações da Sumoc 

de dentro do relatório do Banco do Brasil e passar a colocar essas informações num relatório 

próprio? 

 

OB. - Eu não devo ter tido o propósito de tirar para fazer… É porque no correr dos 

acontecimentos, tornou-se aconselhável que fosse feita uma redação especial, fora das redações 

anteriores, realizadas no Banco do Brasil. Quer dizer, não houve um propósito de tirar, provar 

alguma coisa. Uma evolução natural dos acontecimentos. 



 

ML. - Enquanto ministro, há informações de que o ministro Gudin, em contato com um amigo 

dele, Edward Bernstein, obteve sugestões para um plano de reforma cambial. Bernstein era 

diretor do Departamento de Pesquisas do Fundo Monetário Internacional. O senhor se recorda 

desse plano de…? 

 

OB. - Não. Não. Talvez não haja plano. Talvez, eles tivessem trocado ideias, mas não havia 

necessariamente um plano, porque o tempo foi muito curto, o período da administração do 

Gudin, para entrar em um programa desses. 

 

ML. - Essa reforma cambial, sugerida por Bernstein, envolveria a unificação da taxa de 

câmbio? 

 

OB. - Ah, é claro. Isso era essencial. 

 

ML. - Ela propunha uma só taxa de câmbio? 

 

OB. - É. Eu não me lembro, mas devia. Isso era fundamental. 

 

ML. - Antes da gente entrar no governo JK, eu gostaria de lembrar ao senhor que em 1956 foi 

organizada, em São Paulo, uma semana de debates sobre energia elétrica. E o senhor foi 

convidado a participar, juntamente com Roberto Campos, com Eugênio Gudin, Lucas Lopes… 

O senhor se recorda dessa semana de debates? 

 

OB. - Não. Não. Não me recordo, não. Não tenho a menor ideia disso. 

 

IF. - Parece que houve uma série de conferências, que foi organizada pelo Instituto de 

Engenharia, em São Paulo. Houve palestras do dr. Roberto Campos, dr. Marcondes Ferraz… 

 

OB. - Pois é, mas eu não me lembro. Porque consta que eu participei? 

 

IF. - O dado que nós temos é que o senhor participou, como representante do Conselho Nacional 



de Economia. Que o dr. Roberto Campos foi quem coordenou, o dr. Gudin foi… 

 

ML. - Pela Amforp, não é? 

 

IF. - Pela Amforp, representando a Amforp. Que havia um grupo, não me lembro mais quem, 

pela Light. Era uma discussão sobre esse assunto. 

 

OB. - É possível. É possível, porque no Conselho de Economia eu dei um parecer, que foi 

aprovado pelo Conselho, no sentido de que só se poderia corrigir a deficiência do suprimento 

de energia elétrica se as tarifas fossem aumentadas. As tarifas das empresas fossem 

aumentadas. Com o aumento de tarifas, as empresas estariam em condições de realizar 

investimentos. Mas sem o aumento, dificilmente se conseguiria qualquer coisa. Isso foi dito 

nesse parecer. E com certeza, por causa disso, fui convidado a participar. E lá devo ter repetido 

esse mesmo argumento. 

 

IF. - Dr. Bulhões, nessa década de 50, principalmente durante o governo Vargas, é que houve 

essa discussão muito grande sobre a questão de energia, petróleo, mineração, carvão, energia 

elétrica. Foi aí que surgiu a Petrobrás, com uma discussão muito grande, com debates, inclusive 

no Clube Militar, que mexeram muito com a opinião pública. A população foi para a rua, houve 

aquela questão do “O petróleo é nosso”. E na parte de eletrificação, de energia elétrica, 

aparentemente, foi mais calma a discussão. Mas em compensação o projeto levou muito mais 

tempo tramitando no Congresso, só foi aprovado em 62. E parece que os lobbies das empresas 

de energia elétrica existentes no país eram muito fortes. Como é que o senhor compara essa 

discussão tão violenta em relação à Petrobrás, e, no entanto, a lei ser aprovada num período de 

tempo muito mais curto, e a discussão sobre a Eletrobrás, muito mais longa, mas em 

compensação aparentemente muito mais calma? 

 

OB. - É porque em um havia ponderações econômicas, ponderações de administração. Noutro 

havia ideologia. Onde há ideologia, há mais paixão, há mais insensatez. E, por esse motivo… 

Essa é que é a diferença entre uma coisa e outra. 

 

IF. - Mas porque esse fator ideológico não atingiu também a questão da Eletrobrás? 



 

OB. - Não atingiu porque… Questões de religião, a gente não sabe bem como elas se inserem 

no pensamento dos homens. 

 

ER. - O senhor compara a ideologia a uma espécie de religião? 

 

OB. - É. Não é uma ideologia pura. É um fanatismo. Fanatismo, o verdadeiro termo. Há um 

fanatismo de que a retirada de tudo o que é do subsolo representa uma perda para o país. A 

retirada do petróleo representaria uma perda para o país. E, desse modo, nenhum estrangeiro 

deveria participar dessa retirada. Daí a ideia do “petróleo é nosso”. Este fanatismo fez com que 

se imprimisse muita rapidez à criação da Petrobrás, ao passo que a Eletrobrás, embora também 

um instrumento de energia, estava isenta de fanatismo. 

 

IF. - E como é que o senhor analisa a força da Light, que era conhecida como uma empresa 

organizada, como um grupo de advogados muito bem preparados? Eles não teriam tido também 

força suficiente para abafar essa discussão e tentar atrasar, como foi feito, a formação da 

Eletrobrás? 

 

OB. - Mas eu não vejo que a Eletrobrás entrasse em conflito com a Light. Não sei se entraria 

em conflito. 

 

ML. - Talvez pelo temor de nacionalizar todas as empresas de energia elétrica. 

 

OB. - Nacionalizar? Bom, é possível que tivesse havido qualquer coisa. Mas eu desconheço. 

Eu não acompanhei muito isso, não. 

 

ML. - O senhor fala que a questão da energia elétrica foi destituída de ideologia. Mas na 

verdade, todo esse debate em torno da Eletrobrás foi bastante ideológico. Quer dizer, de um 

lado havia os que defendiam as empresas concessionárias de energia elétrica, não é, que eram 

a Light, os advogados da Light, a Amforp, alguns economistas, e de outro lado havia os 

chamados nacionalistas, que atacavam esses outros setores. 

 



OB. - Pois bem. Então, nós chegamos à conclusão de que a luta aí dentro era mais uma questão 

de nacionalismo do que propriamente uma questão pertinente ao suprimento de energia elétrica. 

Não queriam… ou queriam uma empresa estatal para evitar que todo o sistema de energia 

elétrica caísse em mãos de estrangeiros. Então, a ideologia aí não é propriamente relacionada 

ao suprimento de eletricidade, mas sim uma questão de nacionalismo contra liberalidade com 

o capital estrangeiro. 

 

ML. - O senhor, como membro do Conselho Nacional de Economia, inclusive como um dos 

autores do parecer sobre energia elétrica, foi considerado um entreguista por esse grupo 

nacionalista. O senhor se recorda disso? 

 

OB. - Não. Não recordo, não. E eu não vejo por que pleitear boas tarifas representa 

entreguismo. Porque as boas tarifas tanto servem para empresas particulares como para 

empresas públicas. Por exemplo, no atual sistema, a Eletrobrás, Furnas, são empresas estatais 

que estão sofrendo muito pela restrição da concessão de tarifas. Portanto, o meu argumento em 

favor da melhoria de tarifas ou da adequação das tarifas aos custos de produção, tanto é válido 

para empresas particulares como para as próprias empresas estatais. De modo que chamar de 

entreguista, na verdade, é uma acusação injusta. 

 

IF. - Agora, depois, quando começaram a pensar nessa questão da energia elétrica, através da 

Assessoria Econômica do presidente Vargas, logo no início foram aprovados aquele Imposto 

Único sobre Energia Elétrica e o Fundo Federal de Eletrificação. O dinheiro advindo daí foi 

entregue ao BNDE, que o administrava. Só com a criação da Eletrobrás. Nesse período de 

tempo, o senhor acha que pode ter havido uma disputa de poder, em relação ao BNDE, de não 

querer facilitar a criação da Eletrobrás para continuar gerindo esse recurso? 

 

OB. - Não, isso eu não sei responder, não. 

 

IF. - Porque houve um espaço de tempo em que já estava funcionando o Fundo Federal, 

administrando pelo BNDE. O senhor não soube de nada sobre isso, não? 

 

OB. - Eu não sei. Eu não sei de nada disso. 



 

ML. - Gostaria de passar agora ao governo JK. Ele começa com a figura do ministro da 

Fazenda, José Maria Alkmin. E ao que parece, Alkmin não exerceu nenhum controle monetário 

nesse período inicial do governo JK. O senhor se recorda do período Alkmin? Teria alguma 

coisa a dizer? 

 

OB. - Eu me recordo é a situação do Alkmin em relação à modificação da taxa de câmbio. 

Vários economistas queriam que a taxa de câmbio fosse modificada, fosse unificada, e ele 

sempre resistiu a isso, com receio de que, mudada a taxa de câmbio, isso representaria o 

aumento de preço do papel, o aumento de preço do trigo, e isso traria maiores embaraços à 

inflação. E por isso ele resistiu a essas modificações. 

 

ML. - Essas modificações tinham sido sugeridas pelo Lucas Lopes e Roberto Campos logo no 

início do governo Kubitschek, não é? 

 

OB. - É. 

 

ML. - Consta que o Casimiro Ribeiro era o principal assessor econômico do Alkmin. 

 

OB. - É, mas… O principal assessor, mas não era ouvido. Ele recomendava as coisas, mas o 

Alkmin não atendia. 

 

ML. - Quando há um aumento da inflação e o presidente Juscelino Kubitschek chama o 

ministro Lucas Lopes para ocupar a pasta da Fazenda, em junho de 1958, forma-se uma equipe, 

ao que parece, articulada, não é? Lucas Lopes no Ministério da Fazenda, Roberto Campos no 

BNDE, Garrido Torres na Sumoc. Isso, de alguma maneira, parecia criar condições para que o 

plano de estabilização monetária de Lucas Lopes e Roberto Campos desse certo. 

 

OB. - Sim. Mas o presidente não apoiava essa política. Era contra o ponto de vista do 

presidente. E o presidente não apoiando, nada feito. 

 

ML. - O senhor poderia falar um pouquinho dessa proposta de estabilização do Lucas Lopes e 



Roberto Campos? Era uma estabilização gradual, não é? 

 

OB. - Ah, as minúcias desse plano, eu não sei. Eu não me lembro. 

 

ML. - Parece que o FMI queria um tratamento mais de choque, em relação à inflação. E esse 

plano… 

 

OB. - Bom, isso, essa discussão só veio em 64. Antes não. 

 

ML. - Sim, mas de qualquer maneira, existia a posição do FMI, querendo um ataque mais 

rápido, e a posição desse plano de estabilização monetária, que diferia do FMI. 

 

OB. - Mas naquela época ainda não havia discussão propriamente dita nesse ponto crucial: a 

inflação deveria ser eliminada abruptamente ou gradualmente. Essa discussão só veio a ser 

concretizada, de uma forma mais nítida, de 64 em diante. 

 

ML. - É, mas mesmo que ela não tenha surgido como discussão, a situação parece que surgiu, 

não é? Havia uma certa divergência entre a proposta do FMI, para o controle da inflação, e o 

plano de estabilização monetária. O senhor não se recorda disso? 

 

OB. - Não. 

 

ML. - O senhor se inspirou, ou o Jânio, o Mariani se inspiraram nesse plano de estabilização 

monetária do Lucas Lopes para a estabilização de 1961? 

 

OB. - Não. Eu vejo coisas completamente separadas. Eu não conhecia esse plano. 

 

ML. - No período Kubitschek, os serviços da Sumoc se expandem com muita rapidez por causa 

da própria diversificação da economia no período. Aumenta a fiscalização bancária da Sumoc, 

a lei de tarifas também envolve a Sumoc numa reformulação de política cambial e tarifária. A 

Instrução 113, vinda do período Gudin, mas largamente implementada pelo JK, também 

demanda muito trabalho da Sumoc. E também a Sumoc tem assento nos grupos executivos do 



governo JK. De modo que os serviços se expandem, e o diretor-executivo, Garrido Torres, no 

período em que era ministro da Fazenda o Lucas Lopes, pede que essa expansão dos serviços 

seja acompanhada de uma expansão da Sumoc. O senhor se lembra das reuniões do conselho 

da Sumoc nesse momento? Essa demanda por uma expansão? 

 

OB. - Não. É possível que nessa ocasião eu não estivesse no Brasil. Estivesse fora do Brasil. 

 

ML. - O senhor fazia o quê, nesse momento, fora do Brasil? 

 

OB. - Já expliquei. Trabalhava no Fundo Monetário. 

 

ML. - Alexandre Kafka foi para o Fundo Monetário nesse período também? 

 

OB. - Não. Alexandre Kafka foi para o Fundo Monetário depois de 64. Mas eu trabalhava com 

o Santos Filho. 

 

ML. - O senhor se recorda exatamente os anos em que o senhor esteve no Fundo? 

 

OB. - Ah, não. 

 

ML. - O senhor, então, não estava aqui na gestão do Garrido Torres? 

 

OB. - Se estava, temporariamente só. 

 

ML. - Como representante do Brasil no FMI, o senhor tinha contato com a Sumoc no Brasil? 

Porque a Sumoc era o Banco Central que dialogava com o FMI. 

 

OB. - Tinha. Quando havia acordos, ligações. 

 

ML. - Quem é que representava a Sumoc no FMI? 

 

OB. - Era o Santos Filho. Não, era… 



 

ML. - Casimiro Ribeiro também participou nessa época de contatos com o FMI? 

 

OB. - Ah, deve ter participado. Mas como representante do Alkmin. Não da Sumoc. 

 

ML. - O senhor estava nos Estados Unidos quando, em junho de 59, há uma ruptura do governo 

JK com o FMI? 

 

OB. - Não. Estava aqui. Estava aqui. 

 

ML. - Como é que o senhor viu essa ruptura? 

 

OB. - Eu vi com muita tristeza. Vi com muita tristeza… 

 

[FINAL DA FITA 15-A] 

 

OB. - Vi com muita tristeza, porque o presidente Juscelino recebeu no palácio um grande 

número de pessoas – grande número de pessoas não, certo número de pessoas – chefiadas pelo 

Luís Carlos Prestes, com faixas dizendo que Lucas Lopes era entreguista, somente porque ele 

queria lutar contra a inflação e queria a cooperação do Fundo Monetário. E nessa ocasião ele 

teve um enfarte. E no dia do enfarte, o Juscelino recebeu essa manifestação de hostilidade ao 

seu ministro. Eu achei uma coisa pouco confortadora ver um presidente receber uma 

manifestação contra o seu ministro, que tudo fez para que ele tivesse êxito. De modo que isso, 

para mim, foi uma coisa chocante. 

 

ML. - A partir dessa saída do ministro Lucas Lopes da pasta da Fazenda, o senhor teve contatos 

com ele? 

 

OB. - Não. Não tive, não. 

 

ML. - Garrido Torres, à frente da Sumoc, propõe uma minirreforma bancária dentro da Sumoc, 

no sentido de que já corria pelo Congresso uma proposta de reforma bancária, que tramitava 



muito lentamente. E para acelerar o aumento das funções da Sumoc, o Garrido Torres tinha 

uma proposta de mudança da Sumoc, que envolvia a incorporação da Carteira de Redesconto 

e da Mobilização Bancária à Sumoc. Isso era uma certa revolução na relação Banco do Brasil-

Sumoc, porque significava a incorporação de duas importantes carteiras do Banco do Brasil à 

Sumoc. O senhor se recorda dessa proposta do Garrido Torres? 

 

OB. - Não, não me recordo. Mas era uma proposta procedente. 

 

ML. - Para levar à frente o Banco Central, não é? 

 

OB. - É, mas não me recordo. 

 

ML. - E da tramitação dessa reforma bancária pelo Congresso? O projeto Daniel Faraco… O 

senhor não se recorda, não? 

 

OB. - Não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento, não. 

 

ML. - Eu queria perguntar ao senhor sobre a sua atuação em toda a história econômica do Brasil 

em relação aos investimentos estrangeiros. O senhor, por circunstâncias casuais ou talvez por 

interesse próprio, se envolveu muito com a questão de regulamentação dos investimentos 

estrangeiros, não é? Eu não sei se no período do ministro Artur Sousa Costa o senhor trabalhou 

com isso. Ao que parece, o senhor esteve numa conferência nos Estados Unidos em 43, para 

discutir políticas do pós-guerra. Mas o fato é que, em maio de 45, tendo sido recém-criada a 

Sumoc, o senhor apresenta uma proposta no conselho da Sumoc de regulamentação do 

movimento de capitais no período de pós-guerra. O senhor sugeria que a Sumoc ficasse com o 

registro de entrada de capital estrangeiro e propunha que esse capital estrangeiro gozasse de 

vantagens, tais como direito à remessa de juros e lucros e direito de repatriação do capital. O 

senhor se recorda dessa sua proposta? Como é que foi apresentada à Sumoc? 

 

OB. - Não, eu não me recordo. Mas o que deve ter sido proposto era que o capital, ao entrar, 

fosse registrado. E somente o capital registrado é que poderia contar com a remessa de lucros 

ou a remessa de juros. 



 

ML. - Essa ideia de registro de capital é porque antes não havia registro oficial? 

 

OB. - Não, não havia. Não se sabia o que que tinha entrado no país. Se tinha entrado pouco ou 

se tinha entrado muito. Então, a ideia do registro era mais com fins estatísticos, de 

conhecimento da colaboração estrangeira no país. Somente feito o registro é que nós 

poderíamos ter certeza do montante entrado e avaliar o que poderia sair, sob a forma de lucros 

e divisas. 

 

ML. - Ao que parece, no período Dutra, há uma certa disputa entre a Sumoc e a Carteira de 

Câmbio do Banco do Brasil sobre quem iria registrar o capital. Por que essa disputa? Era uma 

função tão importante assim, registrar o capital? 

 

OB. - Não, mas registrar o capital, eu disse à senhora que é importante para saber o que que 

entra no país. Agora, disputa, não me lembro de ter havido, não. 

 

ML. - Sim, porque o senhor sugere, em maio de 45, que a Sumoc faça esse registro. 

 

OB. - Pois era natural que a Sumoc fizesse. 

 

ML. - Em fevereiro de 46, sai um decreto do presidente Dutra que estabelece que será a Carteira 

de Câmbio do Banco do Brasil que vai fazer esse registro. 

 

OB. - Bom, isso eu não sabia. 

 

ML. - Então, já muda da Sumoc para a Carteira de Câmbio. Depois, vem novamente uma 

proposta de que voltasse à Sumoc o registro de capitais. 

 

OB. - Bom, mas era natural que fosse a Sumoc, não é? Que o embrião do Banco Central… 

 

ML. - Essas propostas que o senhor faz de direito de remessa de lucros e juros, direito de 

repatriação, para que fossem regulamentadas, elas são vistas pelos grupos nacionalistas como 



sendo também posições entreguistas, não é? Na verdade, o senhor está querendo 

regulamentar… 

 

OB. - É natural. 

 

ML. - E Vargas tem um discurso, em 1951, onde ele critica a liberdade de transferência de 

capitais, que foi dada em 46, aos capitais estrangeiros, e critica a Sumoc, falando até em 

malabarismo de cifras que facilitavam a remessa de capital para o exterior. O senhor se recorda 

dessas críticas de Vargas? 

 

OB. - Não me recordo, não. Não. 

 

ML. - O senhor se lembra de ter sofrido alguma oposição pelo fato de ter defendido o 

reinvestimento de capital estrangeiro numa determinada proporção? 

 

OB. - Devo ter sido muito criticado. Mas eu não me lembro. 

 

ML. - A Instrução 113 da Sumoc, para a redação da qual o senhor contribuiu e que data de 

janeiro de 55, acaba indiretamente favorecendo a entrada de capital estrangeiro. Ela favorece a 

entrada de equipamento, mas esse equipamento é computado como capital investido na 

empresa. Em relação à Instrução 113, também cresceu uma oposição muito grande, vinda de 

setores do empresariado nacional, que reclamavam de uma competição desigual entre as 

empresas estrangeiras, que podiam importar bens de capital, enquanto as empresas nacionais 

tinham que ou se associar a empresas estrangeiras ou importar pelo sistema de leilões. Houve 

também uma queixa de que as empresas estrangeiras superfaturavam o equipamento, e com 

isso registravam mais capital investido na empresa do que efetivamente correspondia ao valor 

do equipamento. Como é que a Sumoc tratou dessas queixas? 

 

OB. - Não sei. Eu não sei como é que tratou, não. 

 

ML. - Pelo fato de o senhor ter tentado a regulamentação e o registro do capital estrangeiro e 

ter se envolvido diretamente na Instrução 113, o senhor teve o peso de uma crítica muito grande 



dos nacionalistas, que o chamavam de entreguista, não é? O senhor sentiu essa pressão? 

 

OB. - Não. Não senti, não. Se havia pressão, ela não me atingiu, não. Ficou por ali. 

 

IF. - O senhor nem se incomodava? 

 

OB. - Não. 

 

ML. - Porque há pessoas que sentem muito, que ficam aborrecidas, que se lamentam muito. 

 

OB. - Não, mas é natural. Eu compreendo a crítica. Compreendo a crítica. De modo que… 

 

IF. - O senhor lia e achava engraçado? 

 

OB. - Não, não achava engraçado. Não lia. Não lia, não. Eu não costumava ler jornais. Como 

ainda não leio muito. Leio só os títulos. 

 

IF. - Mas não havia nunca alguém que chegasse e dissesse: “Disseram isso do senhor… “ 

 

OB. - Bom, mas eu já sabia que tinha que ver essa pressão, não é? Sabendo que havia pressão, 

pronto. 

 

IF. - Estava tranquilo em relação às atitudes que tinha que tomar? 

 

OB. - Quando uma pessoa toma uma deliberação com a consciência de que está praticando um 

ato favorável ao país, a crítica é de secundária importância. 

 

ML. - Essa sua visão, exatamente isso que o senhor está dizendo agora, faz com que o senhor 

se coloque como um administrador diferente do padrão comum de administrador brasileiro, do 

técnico brasileiro. O senhor estaria muito mais próximo de um civil servant inglês, que está 

preocupado com o país, com o bem-estar do público, do que a maioria dos técnicos e 

administradores brasileiros, que pensavam muito nas suas questões pessoais. O senhor 



concorda que o senhor era um ser meio à parte aqui na…? 

 

OB. - Eu não sei. Eu sei que até hoje é assim. Eu manifesto minha opinião, naturalmente que 

vejo as críticas. Se são precedentes, eu mudo. Se não são procedentes, são puramente pessoais, 

eu continuo a adotar a mesma ideia. Há muita isenção de minha parte e muita tolerância a 

críticas. 

 

IF. - O senhor não pagou um preço muito caro por essa tolerância? 

 

OB. - Não. Ao contrário. Tenho tido muitos benefícios. A prova é que posso ter muitos 

opositores, mas não tenho nenhum inimigo. 

 

IF. - E tem grandes admiradores. 

 

OB. - Pode ser, mas inimigo, eu não tenho. De modo algum. 

 

IF. - E o senhor não acha que isso impõe também um certo respeito? 

 

OB. - Não sei. Por exemplo, eu tive muitas discussões com Euvaldo Lodi e com o Roberto 

Simonsen. Mas muitas discussões. Entretanto, ficamos muito amigos. 

 

ER. - Essas discussões, o senhor tinha tanto com representante de linhas mais à esquerda ou 

pensadores mais estruturalistas, em termos de economia, quanto com representantes da 

chamada “linha dura” no pós-64, não é? Por exemplo, eu estou me referindo a Carlos Lacerda, 

de um lado, ou economistas da CEPAL, de outro. O senhor teve debates no campo da economia 

com ambas essas… 

 

OB. - Sim. Mas sempre o debate levado às ideias. E nunca às pessoas. 

 

ER. - Mas tentaram, de alguma maneira, envolver o senhor num debate que não fosse de ideias, 

e o senhor recuou por causa disso? 

 



OB. - Não. Sempre os debates foram de ideias. Tanto com a CEPAL, com… 

 

ER. - Final do governo Castelo. 

 

OB. - … com essas pessoas todas, com industriais, empresários. Eu não sei, é uma questão de 

índole. Minha atitude é essa. Discuto muito ideias, mas quando entram casos pessoais, eu me 

afasto. 

 

IF. - Isso está me lembrando muito a diferença entre o adversário e o inimigo. O senhor pode 

ter tido vários adversários, em relação às suas ideias. 

 

OB. - Ah, muitos! 

 

IF. - O senhor não teve inimigos. 

 

OB. - Não. 

 

IF. - Mesmo porque o senhor não dá chance para que se transformem em inimigos, porque o 

senhor não aceita isso. 

 

OB. - Eu não tenho inimigos. Eu não tenho inimizades. E nas discussões, eu procuro respeitar 

a opinião dos outros. Nunca fui ferino. Nunca fui sarcástico. Nem sei fazer esse sarcasmo. E 

por esse motivo eu acho que também nos debates não havia motivo para inimizade. 

IF. - Eram umas discussões de alto nível mesmo. 

 

OB. - É. 

 

ML. - Nós temos aqui um currículo seu, que encontramos, que dá informações sobre sua 

presença em algumas delegações, algumas missões. Eu queria voltar atrás um pouquinho e ver 

se o senhor se recordava da sua participação nessas reuniões. Consta, por exemplo, que em 

1940, em plena guerra – o senhor até disse que quando estourou a guerra o senhor estava nos 

Estados Unidos, não é? 



 

OB. - Não. Já estava aqui. 

 

ML. - Mas durante a guerra o senhor esteve nos Estados Unidos, não é? 

 

OB. - Estive. 

 

ML. - Em 1940, o senhor foi delegado do Brasil na 2ª Reunião de Consulta dos Ministros da 

Relações Exteriores de Repúblicas Americanas, em Cuba. O senhor foi acompanhando o 

ministro Sousa Costa ou…? 

 

OB. - Não. Fui acompanhando o embaixador Nabuco. Maurício Nabuco. 

 

ML. - Essa conferência visava congregar a política dos estados americanos com relação à 

guerra? Porque ainda o Brasil não havia entrado na guerra, nem os Estados Unidos. Mas já 

devia estar sendo discutida a guerra, não é? 

 

OB. - É, com certeza a ideia era ver como os países podiam colaborar uns com outros, caso 

viesse a ampliar-se o campo bélico. 

 

ML. - E a sua participação foi qual, como economista, assessorando? 

 

OB. - Não, assessorando o embaixador. Mais nada que isso. 

 

ML. - Não teve um papel específico de discutir uma questão econômica? 

OB. - Não. Assessorando o Maurício Nabuco e o Vasco Leitão da Cunha, que também 

compareceu. 

 

IF. - E porque o senhor foi escolhido para ir assessorando esses dois? O senhor tinha ligações 

pessoais com eles, ou profissionais? Como era? 

 

OB. - O motivo por que eu fui escolhido, eu não sei. Mas eu já os conhecia, é claro. 



 

ML. - Logo depois, em 1942, o senhor foi assessor na 3ª Reunião de Consulta dos Ministros 

das Relações Exteriores, mesmo tipo de reunião, realizada no Rio de Janeiro. Aí, o senhor 

estava assessorando quem? Novamente as mesmas pessoas? 

 

OB. - Eu não me lembro. 

 

ML. - Essa conferência foi onde? Em que lugar do Rio de Janeiro? 

 

OB. - Eu não sei se… se eu estou confundindo com uma outra, que foi em Petrópolis. 

 

ML. - Ah, no Quitandinha. Foi mais para a frente. 

 

OB. - Ah, foi depois, é? 

 

ML. - Foi. Na década de 50. 

 

OB. - Ah, bom. Então… Então, eu não estou me lembrando. 

 

ML. - Em 43, o senhor foi a Washington como representante do Brasil em conversações sobre 

estabilização monetária no pós-guerra. Era FMI? Não, não tinha sido criado o FMI. 

 

OB.- Ainda não tinha sido criado o FMI. 

 

ML. - Era Departamento de Estado? 

 

OB. - Pois foi. É. Foi aí que foi aquele convite do Harry White, que veio aqui ao Sousa Costa 

pedindo que eu fosse representar o Brasil nessas conversações preliminares, no Tesouro 

Ameri… 

 

ML. - Sei. Então, essa conversação sobre estabilização monetária já é o início de Bretton 

Woods? É a preparação da conferência de Bretton Woods? 



 

OB. - É. É a preparação para Bretton Woods. 

 

ML. - E aí, o senhor foi com mais alguém ou foi sozinho? 

 

OB. - Não, eu fui só. 

 

ML. - Em seguida é que o senhor vai a Bretton Woods, em 44, não é? 

 

OB. - É. 

 

ML. - Em 47, o senhor volta aos Estados Unidos, dessa vez a Nova Iorque, como membro da 

delegação brasileira à Convenção de Estudos de Investimentos. 

 

OB. - Isso é que eu não me lembro. Isso é que eu não me lembro o que era, não. 

 

ML. - O senhor também tomou parte no Congresso da Subcomissão das Nações Unidas para a 

América Latina, onde foi criada a CEPAL, não é isso? Em 48. No Chile. 

 

OB. - Será que eu contribuí para isso? [risos] 

 

ML. - O senhor tomou parte no congresso. O senhor se lembra? Raul Prebisch estava lá, nessa 

conferência? 

 

OB. - Devia estar. Eu me lembro que eu estive em Santiago. Mas não sei bem para quê. 

 

ML. - O senhor não se lembra de quem estava nessa criação? Se foi algum membro do governo 

brasileiro? 

 

OB. - Não, não me lembro, não. 

 

ML. - O senhor estava presente nos grandes momentos da história internacional e nacional, não 



é? Nas grandes decisões. 

 

OB. - Pois é, mas não gravei nada. 

 

ML. - Depois, o senhor também é membro da delegação brasileira na reunião da CEPAL, no 

Quitandinha. 

 

OB. - Sim. Dessa eu me lembro. 

 

ML. - Nessa reunião, o Euvaldo Lodi tem um discurso em favor de uma política do Estado de 

apoio à indústria. O senhor se recorda da participação dele? 

 

OB. - Ele deve ter dito isso. Eu não me lembro bem, não. 

 

ML. - É interessante, porque nesse momento, os industriais estavam muito afinados com a 

CEPAL. Tanto que ele participa dessa reunião da CEPAL e faz um discurso que é muito 

afinado… 

 

IF. - O que o senhor lembra dessa reunião lá no Quitandinha? 

 

OB. - Não me lembro muito, não. 

 

ML. - O senhor está nessa delegação como representante do Conselho de Economia? Porque 

nessa época o senhor estava no Conselho, 52, 53. 

 

OB. - É possível. É possível. 

 

ML. - Em 1953, o senhor foi vice-governador do FMI, pelo Brasil. Nessa época o senhor passa 

nos Estados Unidos, esse ano? 

 

OB. - Quer dizer, no tempo do Santos Filho. 

ML. - É? Então é 1953. 



 

OB. - É. 

 

ML. - Em 1955, o senhor é delegado substituto do Brasil na Assembleia da ONU. 

 

OB. - Sim. Aí fui mandado pelo ministro Raul Fernandes. 

 

ML. - Foi um período curto, ou o senhor permaneceu algum tempo? 

 

OB. - Não, eu acho que foi uma assembleia, uma vez só. 

 

ML. - Uma reunião. Eu acho que seria isso, basicamente. Vamos acabar, por hoje? 

 

OB. - Vamos. 

 

[FINAL DA FITA 15-B] 

 

16ª Entrevista: 14/09/1989 

 

ER. - O senhor estava dizendo que queria registrar alguma coisa. 

 

OB. - É. O registro é o seguinte. Na minha longa carreira no Ministério da Fazenda, eu venho 

observando, ou observei, que as autoridades, quer do Legislativo, quer do Executivo, relutam 

muito em enfrentar o penoso trabalho de manter em equilíbrio o orçamento do Tesouro. 

Permitem, assim, que haja uma expansão de despesas superior à arrecadação tributária. Às 

vezes a diferença é reforçada com a receita de venda de títulos, mas frequentemente o 

financiamento do muito poder de compra do Tesouro é financiado por meio da emissão de 

papel-moeda. Mas emissão de papel-moeda redunda na elevação de preços. Essa elevação de 

preços, nos outros países, é que leva a opinião pública a reconhecer a necessidade de contenção 

das despesas, mas em nosso país, as autoridades muito se preocupam em refrear a elevação de 

preços, e com isso a opinião pública não se capacita do mal do desequilíbrio orçamentário. 

Quando os preços sobrem, os produtores naturalmente sentem necessidade de receber maior 



soma de moeda para cobrir os custos crescentes. Com isso, os exportadores fazem sempre 

pressão para modificar a taxa de câmbio, de modo a permitir que recebam mais moeda nacional. 

E o governo, as autoridades nacionais, relutam em ajustar a taxa de câmbio porque sabem que 

com isso as importações aumentam, e os exportadores recebendo maior soma de moeda 

nacional, tendem a inflar ainda mais o mercado. Daí a preocupação de não alterar a taxa de 

câmbio. Mas com isso, com esse propósito, se dá uma extravagante intervenção, e essa 

extravagante intervenção é que eu quero acentuar agora. 

 

ER. - Do Estado? 

 

OB. - É. Não deseja modificar a taxa de câmbio, que foi mantida durante muitos anos estável 

e, portanto, supervalorizada, com receio de aumentar o preço do trigo, principalmente. Do trigo, 

da gasolina, que era importada, naquele tempo, preços esses que iriam aumentar a preocupação 

de adotar mil artifícios no sentido de restringir a importação, mantendo uma taxa 

supervalorizada. Foi a criação da Cexim, a criação de vários controles de importação, 

prejudicando as exportações. Não prejudicavam a principal exportação, que era o café, porque 

adotavam um sistema de valorização do preço do café. A valorização do preço do café 

compensava os maiores exportadores, não através da taxa de câmbio, mas através de um 

artifício que forçava a elevação do preço desse produto, beneficiando com isso nossos 

concorrentes de uma maneira extraordinária. Então, cometia-se uma porção de erros ao mesmo 

tempo. Primeiro, aumentava-se o preço de um produto, em favor de nossos concorrentes. 

Segundo, iludia-se a opinião pública, que importava produtos a preços mais baixos, por um 

simples artifício de manutenção da taxa de câmbio. E como isso era prejudicial aos produtores 

nacionais, então, adotava-se um sistema de subsídio. Subsídio ao crédito ou subsídio ostensivo, 

no caso do trigo. Então, veja bem, por causa do impedimento, da ideia de impedir a elevação 

de preços, decorrente do desequilíbrio orçamentário, as autoridades cometiam o erro de falsear 

o preço dos produtos importados, trazendo com isso uma aceleração da importação, obrigando 

o governo a tomar medida de restrição, tomar restrições drásticas e intervenções um tanto 

abusivas. Isso prejudicava os exportadores de vários produtos. Não prejudicava a exportação 

de café, mas determinava a elevação do seu preço, prejudicando o Brasil, em benefício dos 

nossos concorrentes. E, finalmente, tudo isso acabava onerando ainda mais o déficit 

orçamentário, acelerando, portanto, as despesas em relação à receita. Por esse motivo é que 



acredito que tenhamos passado um período em que não se podia combater a inflação, e se 

desvirtuava todo o sistema econômico. Por esse motivo, quando assumi a pasta da Fazenda – 

eu vou avançar um pouco mais, mas já fica esclarecido – minha primeira preocupação foi pedir 

ao presidente da República que procurássemos equilibrar o orçamento. Não era possível 

equilibrar de uma vez, porque naquela época o Congresso tinha votado grande aumento de 

vencimentos do funcionalismo, em virtude de aceleração inflacionária. 

 

ML.- No período Jango. 

 

OB. - É. No período Jango. Mas, em todo caso, fica essa explicação, demonstrando por que ao 

assumir a pasta da Fazenda minha grande preocupação foi, imediatamente, a de equilibrar o 

orçamento, coisa que no passado não se cogitava fazer, pelo menos com tanto empenho como 

adotei naquela época. 

 

ML. - Eu acho que foi muito interessante essa exposição que o senhor fez, porque mostra bem 

essa concepção do senhor de que deve haver um ordenamento da política monetária, que 

começa no controle do déficit governamental. 

 

OB. - É. 

 

ML. - Mas aí a gente volta a uma questão que tem sido recorrente nessas entrevistas. A 

dificuldade, na história brasileira, da República pós-45 – eu não estou mencionando, por 

exemplo, o governo Campos Sales, em que houve um ordenamento monetário. Mas no período 

pós-45, a sucessão de governos encontrou sempre uma dificuldade, por causa dessas relações 

entre Congresso e Executivo, que o senhor mencionou no começo, e também por causa do 

desgoverno das várias agências, operando mais ou menos individualmente. Era muito difícil 

controlar tudo, numa forma de modelo máquina, onde cada peça da máquina se articula com a 

peça seguinte. Então, por exemplo, o senhor mencionou que o descontrole do déficit 

governamental é inflacionário e que o governo procurava, através da manutenção da taxa de 

câmbio, controlar a inflação, porque aumentando o câmbio poderia inflacionar a economia. Os 

exportadores receberiam uma receita maior e isso seria inflacionário. E, realmente, parece que 

foi isso o que houve na década de 50. Por um lado, se emitiu muito, por outro lado, se congelou 



quase a taxa de câmbio. Ou, quando não se pôde congelar mais, a partir de 53, se criaram 

mecanismos muito complexos para, de alguma forma, congelar a importação dos bens 

essenciais, e essa taxa de câmbio ficou mais ou menos parada, ela era subsidiada, e, ao mesmo 

tempo se controlava o sistema de bonificações para os exportadores, estabelecendo câmbios 

múltiplos, para cacau, para café. De modo que os exportadores, principalmente de café, tinham 

um câmbio atualizado. 

 

OB. - Pois é. Mas o que se acentua aí é que, pelo fato de não se corrigir o que deveria ser 

corrigido, ia-se criando uma complicação enorme. 

 

ML. - Pois é. Mas o senhor mesmo citou os exportadores como um grupo que fazia muita 

pressão e que acabava fazendo com que se o governo não controlasse o câmbio, valorizando o 

câmbio, valorizasse o preço do café. 

 

OB. - Não, não é isso. Não. Não é isso. Não é. É natural que eles fizessem pressão, porque eles 

estavam sendo sacrificados na sua receita. Sacrificados na sua receita porque os custos tinham 

aumentado consideravelmente, em virtude da inflação provocada pelo déficit orçamentário. 

Mas era muito preferível corrigir o déficit do que negar esse acréscimo de receita aos 

exportadores, pelo fato desse acréscimo poder agravar a inflação. 

 

ML. - Mas o que a gente vem discutindo aqui, que eu chamo de recorrentes nessas entrevistas, 

é que exatamente as duas experiências de estabilização e controle do déficit, onde o senhor, 

inclusive, teve participação, na direção da Sumoc – a experiência do Café Filho e a experiência 

do Jânio Quadros – nas duas houve efetivamente uma ação coordenada da equipe econômica, 

mas as pressões sobre o presidente da República foram muito grande e as medidas foram 

desativadas. 

 

OB. - Não. Isso é que eu acho que não. Não foi isso. Não foi isso. As medidas foram desativadas 

porque eram desatinadas. Não eram medidas adequadas. Não sendo adequadas, sendo falsas… 

 

ML. - Mesmo as do governo Café Filho e do governo Jânio Quadros? 

 



OB. - Não, não… 

 

ML. - O que eu menciono é o seguinte. As duas grandes experiências de estabilização entre 45 

e 64 foram as do governo Café Filho, com o ministro Gudin, e a do governo Jânio Quadros, 

com o ministro Mariani. Essas duas, inicialmente, deram certo. O senhor mesmo já descreveu 

o sucesso delas nos primeiros meses. Mas elas foram desativadas. As duas. 

 

OB. - Porque continuou o déficit público. Só por causa disso. O déficit público tendo 

continuado, minou todas as providências que vinham sendo tomadas. Não foram pressões, não 

foram outros atos que perturbaram o plano, a execução do plano. Porque na execução do plano 

não se insistiu no que se tinha determinado no princípio, corrigir a inflação por meio da 

contenção das despesas. 

 

ML. - Mas aí a gente volta ao mesmo problema. O senhor acha que o governante do período 

45 a 64 teria força política suficiente para sustentar essa política? 

 

OB. - Bom, se não tinha…Eu quero apenas dizer que foi a falta de continuidade da contenção 

das despesas que provocou o insucesso das medidas iniciadas pelo governo. Não foram outras 

pressões, não foram outras causas. 

 

ER. - Dr. Bulhões, há dois níveis aí, entre os vários níveis possíveis dessa questão. Quer dizer, 

equilibrar o orçamento do Tesouro pode ser impopular, não é?  

 

OB. - É. 

 

ER. - E, por outro lado, a inflação também pode ser impopular, não é? 

 

OB. - É. 

 

ER. - Entre essas duas impopularidades, o governo fica espremido, fica numa situação difícil. 

Eu acho que a questão fundamental seria escolher qual a impopularidade menos perniciosa, 

não é. A questão política é muito importante, talvez, na solução desse problema. 



 

OB. - Não, o que eu quero chegar é ao seguinte. Nos outros países, comete-se o mesmo erro 

que se comete no Brasil. Dificuldade de equilibrar o orçamento. Também nos outros países 

existe desequilíbrio orçamentário. Mas nos outros países o desequilíbrio orçamentário, quando 

atinge uma fase aguda que determina a inflação, a elevação de preços permite que a opinião 

pública se capacite da impopularidade que ela mesmo pressionou o governo para evitar a 

contenção das despesas. Quer dizer, acaba reconhecendo seu próprio erro. E, então, passa a 

fazer com que o governo equilibre o seu orçamento. Quer dizer, a própria opinião pública, que 

era contra, com a elevação de preços, reconhece o erro em que tinha incorrido e pressiona o 

governo para equilibrar o orçamento. 

 

ML. - E isso não acontece no Brasil. 

 

OB. - É. Isso não acontece no Brasil porque os preços não sobem de uma maneira evidente, em 

decorrência do desequilíbrio orçamentário. Então, não se consegue que a opinião pública mude 

de opinião, mude de atitude e auxilie o governo a combater a inflação. Por quê? Porque o 

governo é o primeiro a restringir o aumento de preços. Por exemplo, agora, quando os preços 

desandaram a subir, a opinião pública está aflita por causa da inflação. E ela está pronta a ajudar 

o governo a combater a inflação. Se isso tivesse ocorrido no período dos 50, nós não teríamos 

inflação agora. Esse é o ponto que eu desejo mostrar. 

 

ER. - O senhor acha que com a insistência nessa política de equilíbrio orçamentário, do 

orçamento do Tesouro, mesmo provocando certa impopularidade, no início, com essa 

insistência, o governo vai colher frutos em nível de apoio popular, num prazo médio. 

 

OB. - Ah, vai. Ah, é. Nem tem dúvida. 

 

ER. - O senhor acha que os governos abrem mão rapidamente da insistência nessa política e 

sem uma continuidade não há uma… 

 

OB. - É por isso que a opinião pública só agora é que começou a se incomodar com a inflação, 

depois que os preços assumiram um aumento considerável. Só agora é que a opinião pública 



passou a compreender os males da inflação e os males geradores da inflação. Enfim, a 

explicação é no sentido de por que há tanta inflação no Brasil e por tanto tempo. Eu acho que 

a explicação é essa. E por que não acontece o mesmo nos outros países? Porque lá existe uma 

consciência mais nítida sobre os males inflacionários e sobre os males do desequilíbrio do 

orçamento. 

 

ML. - Voltando, então, ao governo Jânio Quadros, e voltando a esse experimento de política 

de estabilização do ministro Mariani e do senhor, à frente da Sumoc, eu perguntaria se o senhor 

concorda com a afirmação de que a política de estabilização tinha duas frentes. A primeira, 

como o senhor mesmo sempre pregou, a contenção dos gastos públicos. A segunda, um 

controle da expansão monetária. E uma terceira linha, que seria o controle, a desvalorização 

cambial, o reajuste das exportações, do sistema de comércio externo, através da desvalorização 

cambial. O senhor concordaria com essas três linhas de uma política de estabilização? 

 

OB. - A política de estabilização, número um, número um, devia ser obter a contenção de 

despesas. Não obtendo a contenção das despesas, todo o resto é secundário. E essa contenção 

das despesas nunca foi conseguida de maneira sistemática. 

 

ML. - Mas, de alguma forma, uma série de medidas foram estabelecidas pela Sumoc, não é? 

 

OB. - Sim, foram, mas não secundárias, de secundária importância. O controle monetário, por 

exemplo, só é válido para impedir o agravamento da inflação. Mas não é o remédio contra a 

inflação. 

 

ER. - Dr. Bulhões, qual é a importância que o senhor dá a negociação da dívida externa, em 

padrões mais razoáveis, no combate à inflação? O senhor não acha que os altos juros que são 

pagos aos empresários são altamente inflacionários? 

 

OB. - Sim. E aumentam as despesas, aumentam as despesas do Tesouro. E aumentando a 

despesa do Tesouro, agravam, indiretamente, a inflação. Mas isso…Mas para pagar a dívida 

do exterior, não vale de nada emitir papel-moeda. 

 



[INTERRUPÇÃO DE FITA] 

 

ER. - O senhor estava falando sobre a questão da negociação da dívida externa como fator que 

onera a própria inflação. 

 

OB. - Não, não onera a inflação. Onera a despesa do Estado. Propriamente não quer dizer que 

determine o aumento da inflação. Porque o Estado retira recursos do público para pagar a 

dívida. E nessa retirada de recursos, ele, indiretamente, combate a inflação. Portanto, é uma 

faca, digamos assim, de dois gumes. Num, aumenta a despesa, e parece que aumenta a inflação. 

Mas noutro, retira recursos do público e, portanto, diminui a pressão inflacionária. 

 

ER. - Diminui a demanda, não é? 

 

OB. - É. 

 

ML. - Quando Jânio Quadros assume a presidência, o Brasil vivia um momento de aumento da 

dívida externa, não é? Era uma dívida externa contraída não com grandes agências, com 

grandes bancos, era aquele sistema de… 

 

OB. - Não. Era um sistema de não pagamento de importação. 

 

ML. - É. Pela Instrução 113. É isso que o senhor diz? 

 

OB. - Não sei. 

 

ML. - Mas havia uma série de… 

 

OB. - Quer dizer, não pagavam o que importavam. Então, iam acumulando dívidas. Eram 

dívidas comerciais e não propriamente dívidas feitas diretamente em bancos, para 

levantamento de recursos. Portanto, é diferente. 

 



ML. - Pois é. Agora, havia um débito com o FMI, e na negociação desse débito, em 58,59, é 

que se deu a ruptura com o FMI, do governo JK. E cabia ao governo Jânio reativar as relações 

com o FMI, renegociar esse débito e, inclusive, negociar novos empréstimos. E o ministro 

Mariani, em alguns discursos, em algumas manifestações, costumava dizer que estava na 

dependência da solução desses débitos com o FMI a obtenção de novos recursos. E daí, ele 

gostaria de apresentar a Instrução 204 como uma carta de intenções ao FMI, de que o Brasil, 

efetivamente, queria mudar a sua política cambial, mais ou menos em direção ao que o FMI 

queria, para com isso obter uma boa vontade do FMI. O senhor se recorda dessa posição do 

ministro Mariani? 

 

OB. - Não, não foi com esse objetivo primordial. Não era esse o objetivo primordial da 204. O 

objetivo primordial da 204 era, de fato, modificar o sistema cambial. Aproveitando-se isso, 

então, para demonstrar ao Fundo Monetário que nós estávamos modificando a nossa orientação 

e, com isso, auxiliar, favorecer um ambiente para a obtenção de mais crédito. Mas o objetivo 

não foi… 

 

ML. - Uma carta de intenções, não é? 

 

OB. - É. Não foi atender ao Fundo Monetário. O objetivo… Aproveita a mesma inclinação, a 

mesma ordem de ideias para facilitar negociações com o Fundo Monetário. 

 

ML. - Quando o ministro Clemente Mariani o chamou para a direção executiva da Sumoc, ele 

já mencionou essa intenção de realizar uma grande reforma cambial, com desvalorização do 

cruzeiro, retirada dos subsídios? Ele já colocou esse diagnóstico, essas intenções ao senhor? 

 

OB. - Isso eu não me lembro bem, não. Não me lembro. 

 

ML. - Porque a Instrução 204 veio muito rápido, não é? O Jânio assumiu, no início do ano, e 

alguns meses depois já estava pronta a Instrução 204. 

 

OB. - É.  

ML. - O senhor teve que trabalhar rapidamente para formular? 



 

OB. - Não. É que essas ideias já vinham do tempo do Gudin. Clemente Mariani era do Banco 

do Brasil e eu, da Sumoc. Com certeza, já estávamos elaborando isso, que seria usado no 

próprio governo Eugênio Gudin, mas que ele saiu rapidamente e não pôde. Isso foi guardado. 

Esse é o motivo de ter sido tão rápida a decisão da 204, quando ele era ministro. É porque já 

estava preparado. 

 

ML. - E, por exemplo, na questão do fim do câmbio múltiplo. Esse câmbio múltiplo, nós já 

vimos, ele já tinha sido modificado pela lei de tarifas. Em 57, a Instrução 70 já tinha sofrido 

uma modificação, no sentido de simplificação das múltiplas taxas de câmbio. Mas a 204 se 

propõe realmente a acabar com essa multiplicidade de taxa de câmbio. 

 

OB. - É. 

 

ML. - Num primeiro momento, ela ainda mantém o câmbio de custo, não é, não acaba de vez 

com a multiplicidade, mantém umas três taxas de câmbio, mas em um ano, mais ou menos, 

uma série de outras instruções… 

 

[FINAL DA FITA 1-A] 

 

ML.- … outras instruções da Sumoc, complementares, caminham para o câmbio único, não é? 

Desvalorizam o cruzeiro e retiram os subsídios. Quer dizer, esse pacote de medidas é alguma 

coisa que decorreu de conversas com… A gente gostaria de saber um pouco como é que nasceu 

esse pacote de medidas. Foi dentro da Sumoc? 

 

OB. - Eu já expliquei. Era no tempo do ministro Gudin. Esses assuntos eram discutidos, 

combinados para serem aplicados no próprio governo ou na própria… 

 

ML. - Mas, ao que parece, no período Café Filho, essa ênfase no fim dos subsídios não era tão 

grande como foi no governo Jânio Quadros, não é? 

 



OB. - Ah, bom, porque isso foi-se agravando com o tempo e tornou-se mais evidente a 

necessidade de eliminar. 

ER. - Dr. Bulhões, aproveitando essa questão da 204, do corte dos subsídios, eu estive lendo 

uma palestra que o senhor deu na Escola Superior de Guerra, exatamente sobre esse tema, 

explicando os malefícios provocados pelo subsídio de alguns produtos, como o trigo, a 

gasolina, o petróleo, o papel da imprensa etc e tal. Gostaria que o senhor explicasse mais ou 

menos exatamente essa questão. Como o subsídio para alguns produtos pode evitar que esses 

produtos não sejam inflacionados, mas essa inflação é transpassada para o resto dos outros 

produtos, prejudicando o conjunto da economia? É essa a ideia que o senhor defendia à época? 

 

OB. - Não. É que o subsídio, por exemplo, do trigo, acabava prejudicando o consumo do milho.  

Era um encargo e que, ao mesmo tempo, prejudicava o sistema de concorrência no mercado. 

Eu não me lembro bem como é que eu coloquei. 

 

ER. - O senhor dizia que o resultado do subsídio significava estabilidade no preço dos produtos 

subsidiados, em detrimento da elevação continuada dos preços das demais mercadorias. 

 

OB. - Pois é. Pois é. 

 

ER. - E isso era prejudicial para a economia, como um todo. Essa aparente… 

 

OB. - Pois é. Era contra a concorrência. Prejudicava a concorrência. Mantendo o preço estável 

para o trigo, prejudicava o consumo do milho ou de outros produtos que poderiam competir 

com o trigo. 

 

ML. - Outro elemento dessa política de estabilização era também uma restrição salarial. Essa 

política de estabilização de 1961. Além da restrição ao crédito, corte de subsídio, também se 

buscou evitar a concessão de aumentos salariais. Uma prática muito comum nos anos 50. Tanto 

pelo governo Vargas quanto pelo governo JK. Como é que o senhor via, naquele momento, a 

questão do salário e a inflação? 

 



OB. - Eu, naturalmente, combatia acréscimos muito elevados. Por exemplo, quando se cogitou 

de dobrar o salário-mínimo, eu fui ao presidente para alertá-lo que essa elevação abrupta seria 

inconveniente para o próprio assalariado. Mas a correção módica, eu nunca fui contra. 

 

ML. - Mas o quanto o senhor considerava que o salário contribuiria para o aumento 

inflacionário? 

 

OB. - Ah, bom, isso eu não me lembro. Como ainda não sei hoje. 

 

ER. - Dr. Bulhões, nessa época, quer dizer, era o Ministério do Trabalho que tinha a atribuição 

de regular a questão salarial. No pós-64, continuou com o Ministério do Trabalho ou passou 

para o Ministério da Fazenda ou Planejamento? 

 

OB. - A iniciativa, acredito, fosse do Ministério do Trabalho. Mas com audiência do 

Planejamento. 

 

ER. - Nessa conjuntura, no início dos anos 60, existia uma linha de pensamento que costumava 

dizer que a estabilidade da moeda seria incompatível com o surto de progresso. Isso era uma 

discussão presente nessa conjuntura. Como é que o senhor vê essa questão e como é que o 

senhor via, especificamente, essa questão nessa conjuntura, no início dos anos 60? Como o 

senhor respondia às pessoas que achavam que as políticas de estabilização da moeda eram 

políticas que impediam o relançamento da economia? 

 

OB. - Não. A estabilidade da moeda é favorável ao desenvolvimento. Não é prejudicial. Ao 

contrário. Ela é favorável ao desenvolvimento. Não há incompatibilidade entre estabilidade de 

moeda e desenvolvimento. Ao contrário. A estabilidade da moeda ajuda o progresso econômico 

do país. 

 

ER. - Nos países europeus já estabilidade e progresso, não é? 

 



OB. - Pois é. Claro. Daí a preocupação da estabilidade da moeda. Agora, se se quer progredir 

muito rapidamente, pode-se progredir rapidamente desprezando a estabilidade da moeda, mas 

depois tem-se que recuar. E, no recuo, perde-se todo o tempo do avanço primitivo. 

 

ML. - Voltando a essa questão das dificuldades de se implementar uma política de 

estabilização, a gente pode observar que por volta de maio – junho de 1961, a Sumoc começa 

a lançar medidas de uma relativa expansão monetária. Ou seja, começa a haver uma pressão 

sobre a Sumoc, talvez uma pressão política, para que levante um pouco essa política de 

estabilização austera. E, logo depois, ao que parece pressionado por uma série de grupos 

políticos, Jânio Quadros começa a ouvir uma linha mais desenvolvimentista de técnicos e 

políticos – seria mais ou menos o momento em que ele chama para conselheiro Cândido 

Mendes. 

 

ER. - João Agripino também. 

 

ML. - Cria-se a Coplan, um organismo de assessoria ao governo, e começa-se a falar, dentro 

do governo Jânio Quadros, muito mais em crescimento, em industrialização do que em 

estabilização. O senhor se recorda dessa mudança de governo? 

 

OB. - Não, não lembro, não. Não acompanhei isso, não. 

 

ML. - Não? Porque nessa época também começa a haver um certo atrito do ministro Mariani 

com Jânio Quadros. E eu indagaria ao senhor se isso se deveria a essa mudança de rumo do… 

 

OB. - É possível. É possível que sim. Mas eu não acompanhei isso de perto. De modo que não 

posso responder. 

 

ML. - O senhor se recorda se a Sumoc veio a ser instada a fazer políticas mais expansionistas? 

 

OB. - Não. Não me lembro disso, não. 

 



ML. - O senhor havia votado no Jânio Quadros para presidente da República, e ele renuncia 

sete meses depois. O senhor ficou surpreso com essa renúncia? 

 

OB. - Bom, todos ficaram, não é? 

 

ML. - Como é que foi recebida essa renúncia no Ministério da Fazenda, na Sumoc? 

 

OB. - Bom. O Clemente Mariani já estava praticamente desligado do ministério. Portanto, eu 

também estava. 

ML. - Mas o senhor continuou na Sumoc. 

 

OB. - Eu continuei. Eu continuei. Mas naquele momento, a minha intenção era sair com o 

ministro Clemente Mariani. 

 

ML. - E o senhor não saiu por quê? 

 

OB. - Bom, porque com certeza o substituto do Clemente Mariani, que foi o Calmon, não é, 

pediu para que eu continuasse na Sumoc. Então, continuei. 

 

ML. - Diz-se que nesse período intermediário, entre a renúncia do Jânio e a posse do Jango, 

algo que durou, talvez, dez dias, emitiu-se muito. O senhor se recorda desse momento? 

 

OB. - É possível que sim, eu não sei. Eu não me lembro. 

 

ML. - O fato é que após a renúncia do Jânio Quadros, aumenta muito a expansão monetária. 

 

OB. - É. É possível que tivesse havido um abalo, uma certa perda da confiança. E que os 

bancos… 

 

ML. - Uma corrida aos bancos… 

 



OB. - Corrida aos bancos. E havia necessidade de suprir moeda por causa disso, por efeitos 

políticos, não é? 

 

ML. - Só para terminar isso. O senhor manteve algum contato, nessa época da renúncia, com o 

ministro Mariani? O senhor discutiu com ele a renúncia, a sua intenção de se afastar junto com 

ele? 

 

OB. - Acho que sim, não é. Não tenho ideia muito precisa disso, não. 

 

ML. - Porque no depoimento do ministro Clemente Mariani, que deve sair em livro, ele dá a 

ideia – ele também não fala com detalhe sobre esse momento – mas ele dá ideia de que o senhor, 

à frente da Sumoc, e ele, no Ministério da Fazenda, estão tão surpresos com a renúncia que não 

se articulam mais, não se encontram. Parece que perdem o contato. Foi isso que aconteceu? 

 

OB. - É possível. É. 

 

ER. - Dr. Bulhões, mais de vinte anos passados dessa renúncia do Jânio Quadros, o senhor 

imagina por que ele teria renunciado? Quer dizer, qual foi a questão política que o senhor acha 

que estava por trás dessa renúncia? Era um golpe, como a literatura diz? 

 

OB. - Ah, isso eu não sei. Isso eu não sei dizer. Não sei explicar isso, não. 

 

ML. - Um outro aspecto que eu queria discutir com o senhor liga-se ao fato de que várias 

pessoas com quem o senhor convivia, que depois vieram fazer parte do governo Castelo 

Branco, começam a se ligar, por volta desse momento da renúncia do Jânio Quadros, a um 

organismo emergente, que se chama IPES – Instituto de Pesquisa e Estudos Econômicos. O 

IPES do Rio tinha, ao que parece, um perfil mais técnico do que o de São Paulo, não é? Dele 

faziam parte o Dênio Nogueira, que era da Sumoc; Paulo de Assis Ribeiro, que foi aqui da 

Fundação Getúlio Vargas; Garrido Torres, que também estava ligado à Sumoc; Glycon de 

Paiva, Roberto Campos. E o senhor foi convidado a fazer algumas palestras a eles, não é? O 

senhor poderia falar um pouquinho desse organismo? 

 



OB. - Não tenho…Eu não fiz parte desse organismo. 

 

ML. - Sim. Mas o senhor era chamado a fazer palestras, por causa desses amigos, não é. 

 

OB. - Fazer palestras. Pode ser. Mas eu não sei, eu não fazia parte. 

 

ML. - Porque o que é interessante é que assim como nele estavam militares, como o futuro 

ministro Golbery, o general Ernesto Geisel, o general Herrera, também, se a gente observa a 

equipe do governo Castelo Branco, a gente vai ver muitas pessoas que eram do IPES. E isso 

faz com que a gente pense que o IPES agiu como uma espécie de laboratório técnico alternativo 

à equipe do João Goulart. No sentido de que cada item do Plano Trienal era estudado no IPES, 

era debatido, ouvia-se uma série de opiniões e formulava-se uma proposta, não é. Não é 

sintomático que o Dênio Nogueira, [ilegível], reforma bancária, do IPES, vá assumir a direção 

do Banco Central? 

 

OB. - Bom, o Dênio Nogueira foi para o Banco Central por indicação minha. Mas é porque eu 

já o conhecia há muito tempo, e sabia que ele tinha chefiado a Sumoc. E era natural que ele 

fosse o primeiro presidente do Banco Central. Mas isso sem relação com essa instituição. 

 

ML. - Porque o senhor vê o seguinte. Dênio Nogueira, do IPES, é presidente do Banco Central. 

Garrido Torres vai ser presidente do BNDE. Harold Polland, que era também do IPES, vai para 

a presidência do Conselho Nacional de Economia. Glycon de Paiva, que era do IPES, é membro 

do Conselho Nacional de Economia. Roberto Campos que fazia muitas palestras no IPES, vai 

para o Ministério do Planejamento. Paulo de Assis Ribeiro, que estudava a reforma agrária no 

IPES, vai para a presidência do IBRA. 

 

OB. - É, então, é. 

 

ML.- Guilherme Borgoff vai para superintendente da Sunab, que é uma agência de controle de 

preços, é uma agência importante, ainda que até hoje a gente saiba que não funciona bem. 

Joviano Morais Jardim, que era da diretoria do IPES, Guanabara, vai para a presidência da 

Caixa Econômica Federal. Quer dizer, vários postos importantes do governo Castelo Branco 



têm pessoas do que eu chamaria esse laboratório técnico, não é, que teria sido o IPES. O senhor 

já mencionou, [silêncio] em relação à sua participação no governo Jango, o fato de que a Sumoc 

não ficou tão marginalizada, como se poderia pensar, no governo João Goulart. O primeiro 

período do governo João Goulart, o período parlamentar, é um período um pouco confuso, pela 

sucessão dos ministérios, mas, ao que parece, o senhor, em entrevista anterior, disse que a 

Sumoc foi instada a dar certas opiniões e a tomar certas decisões, mesmo durante esse período 

bastante confuso. O senhor se lembra de sua atuação na Sumoc, nesse período? O senhor 

continua, até o momento em que o senhor fica, que é praticamente o final de 61 e o ano de 62 

todo, o senhor se recorda de coisas da Sumoc que o senhor poderia relatar? 

 

OB. - O que eu me lembro é que eu tinha uma certa liberdade de atuação e quis sair da Sumoc 

no tempo que era primeiro-ministro o Hermes Lima, porque não concordei com a lei de remessa 

de lucros. Esse foi o motivo da minha renúncia. Quer dizer, da minha renúncia não, de eu ter 

sido contra também, e o Hermes Lima, então, me demitiu por causa disso. 

 

ML. - E com relação a uma certa desorganização econômica que ocorre nesse período, na 

medida em que a sucessão de gabinetes parlamentares impede uma política… 

 

OB. - Contínua. Continuidade. É. 

 

ML. - Como é que o senhor via isso, da Sumoc? 

 

OB. - Como que eu via…? 

 

ML. - Isso lhe causava apreensão, em termos do futuro do Brasil, do futuro do governo? 

 

OB. - É possível que sim, não é? Mas não me lembro. Eu me lembro que era uma desordem 

enorme. Muitas greves, muitos comícios, uma balbúrdia. Mas o que eu podia fazer? Não podia 

fazer nada. 

 

ML. - Como é que o senhor via o Jango, nesse momento? 

 



OB. - Como é que eu via o Jango… 

 

ML. - Que tipo de presidente ele representava para o senhor? Frente a essa balbúrdia toda. 

 

OB. - Era um presidente capaz de acompanhar a balbúrdia. Não sei… 

 

ML. - O que eu estou perguntando é: o senhor assiste à cena política e econômica, em 1962, 

do topo da Sumoc. Então, como é que, como membro do governo João Goulart, o senhor 

assistia a isso, o senhor que preza tanto a estabilidade monetária, o equilíbrio do déficit público? 

 

OB. - Pois é. Eu devia estar perplexo. Mas, pelo menos, eu estava distraído com o combate à 

lei de remessa de lucros. 

 

ML. - E como é que o senhor combatia essa lei? Quer dizer, o senhor aconselhava o presidente 

Goulart? 

 

OB. - É. Enviando cartas e ofícios para o ministro e para o presidente, dizendo que, a meu ver, 

era uma lei nefasta ao país. 

 

ML. - Quer dizer, na verdade, esse período seu à frente da Sumoc, de 61,62, foi um período em 

que a preocupação com essa lei quase que ficou acima da preocupação com a estabilidade 

monetária. 

 

OB. - Não. Não. É que estabilidade monetária era impossível. Era impossível. Era impossível 

dirigir qualquer coisa. Pelo menos, evitar o que seria evitável. 

 

ML. - Diz-se também – mas não há nenhum estudo que eu conheça a respeito do governo João 

Goulart – progressivamente uma série de medidas impostas pela Instrução 204 foram 

desativadas no período João Goulart. Nesse período em que o senhor estava à frente, não é. Por 

exemplo. Ao que parece, a taxa única de câmbio volta a se tornar múltipla… 

 

OB. - Ah, é. É possível. É. 



 

ML. - O subsídio que havia sido retirado, volta, ao petróleo. Quer dizer, tudo o que a Instrução 

204 havia colocado, aos poucos… A não ser o câmbio múltiplo, que nunca mais volta, não é, 

mas abrem-se novas formas, criam-se novas taxas de câmbio, não é? O senhor se recorda dessa 

desativação da 204? Foi no seu período ou foi quando o senhor deixou a Sumoc? 

 

OB. - Isso eu não sei. 

 

ML. - Porque a 204 teve um impacto tão grande, e ao que parece em um ano ela já estava quase 

que completamente desativada, não é. Muitas pessoas pensam que inclusive ela sobreviveu 

muito tempo, como a 113, mas, ao que parece, a renúncia do Jânio e a ascensão do João Goulart 

desativou muito. 

 

OB. - Ah, é. Deve ter prejudicado. 

 

ML. - Aí, eu pergunto o seguinte. O senhor está, até meados do governo João Goulart, dentro 

do governo João Goulart. E o senhor, no governo Castelo Branco, assume exatamente o 

Ministério da Fazenda, não é? Quer dizer, como é que o senhor vê essa transição? Houve uma 

mudança tão grande na equipe técnica entre o governo Jânio, Jango e Castelo Branco, e, no 

entanto, o senhor está nesse período inicial do Jango e também está no período Castelo Branco. 

Quer dizer, como é que o senhor se vê nessas duas conjunturas tão diferentes, e o senhor 

presente nos dois governos? 

 

OB. - Não sei, não. 

 

ML. - Porque o senhor não fazia uma oposição ferrenha ao João Goulart, não é? É claro, o 

senhor poderia dizer, o Roberto Campos também estava no governo Jango, não é, ele era 

embaixador nos Estados Unidos. Mas eu acho que ele já se posicionava de uma forma mais 

crítica publicamente, o que o senhor não fazia, não é? Eu lhe pergunto… 

 

OB. - Não, eu escrevia, eu escrevia em jornais. 

 



ML. - O senhor escrevia. 

 

OB. - É. Contra. 

 

ML. - E o senhor alertava para essa instabilidade? 

 

OB. - É. Claro que sim. 

 

ER. - Dr. Bulhões, o senhor acha que um dos problemas graves que teriam motivado a queda 

do Goulart teria sido a tentativa que Goulart fez de incorporar contingentes marginais da 

população, num período onde a economia estava deficitária? Por exemplo, o Juscelino 

conseguiu aumentar essa base da democracia real, quer dizer, incorporar uma parte da 

população à cidadania, mas a economia permitia. Estava em ascensão. Havia uma expansão da 

base do salário, não é. O senhor acha que essa tentativa do Goulart seria uma tentativa fadada 

ao insucesso, já que ele queria incorporar populações marginais à cidadania, e naquele 

momento a economia não estava permitindo? Haveria uma contradição intrínseca, o que levou 

a sua queda? 

 

OB. - Não sei. Uma atitude tão diferente…Por exemplo, a meu ver, o que fez cair o João 

Goulart foi o comício dos marinheiros, onde o presidente da República compareceu. Aí, a 

desordem política estava evidente. E isso é o que o derrubou. Aí não tem parte econômica, não. 

 

ML. - O senhor não acha que havia, naquele momento, uma apreensão em relação aos 100% 

de inflação? Essa apreensão que o senhor diz que hoje o brasileiro começa a sentir, não existia 

em 64? 

 

OB. - Não, naquele tempo, não. Não. As desordens políticas eram muito superiores. 

 

ER. - O senhor acha que a questão era política mesmo. 

 

OB. - É. Política. 

 



ER. - A parte econômica… 

 

OB. - Era secundária. 

 

ML. - Mas, de qualquer forma, o cidadão comum não podia ter uma conta poupança, naquele 

momento, não é? Não tinha sentido fazer uma poupança, na medida em que não havia 

indexação e correção monetária. 

 

OB. - É. 

 

ML. - Então, ele se sentia atingido de alguma maneira, não é. Embora houvesse o crédito, não 

é… 

 

OB. - Pois é. Mas a desordem política era tão grande que se sobrepunha a isso, a esse sentimento 

econômico. 

 

ML. - E no início da década de 60 foram criadas instituições de crédito, para a compra de 

televisão, para a compra de automóvel. Não houve isso? Foi uma pequena mudança. 

 

OB. - Não sei. Não sei como é que podia funcionar. 

 

ML. - Não só havia o crédito a prazo como instituições. Uma espécie de consórcio. 

 

OB. - Nem sei como é que podia funcionar. 

 

ML. - O senhor não se recorda disso, não? 

 

OB. - Não. 

 

ML. - A Sumoc não teria regulamentado isso? 

 

OB. - É possível. Mas eu não me lembro. 
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17ª Entrevista: 20/09/1989 

 

ER. - Hoje nós conversaríamos, dr. Bulhões, sobre o final do governo Goulart e a sua entrada 

para o governo Castelo Branco, como ministro da Fazenda, compondo uma equipe de alguns 

profissionais da área de planejamento e economia que eram pessoas com quem o senhor já 

tinha uma longa trajetória em comum. Nós gostaríamos de conversar exatamente sobre isso. 

Como é que foi composta essa equipe, inicialmente, quais foram os primeiros passos dados 

nesse sentido. 

 

OB. - A equipe vinha sendo formada há muito tempo, nos sucessivos governos. Principalmente 

do Juscelino e depois do…Uma parte ainda do Getúlio Vargas, Juscelino e depois o Goulart. 

Era uma turma que vinha trabalhando sempre em conjunto na Sumoc. Porque eu disse numa 

das entrevistas anteriores que uma das finalidades da Sumoc era preparo de pessoal para a 

política financeira do país. Quer no que diz respeito às finanças públicas, de receita tributária, 

de colocação de títulos no mercado, quer de controle monetário. De modo que quando chegou 

em 64, a equipe já estava não só formada como também estava bem informada. 

 

ER. - E afinada. Eram pessoas que… 

 

OB. - É. E afinada. 

 

ML. - Mas como é que se dá a montagem dessa equipe? Por exemplo, consta que o senhor foi 

chamado, ainda no período provisório, logo após o golpe de 64, pelo Ranieri Mazzilli, que era 

presidente da Câmara e presidente em exercício. Foi ele que o chamou para ser ministro da 

Fazenda. 

 

OB. - É. Foi ele. 

 



ML. - Roberto Campos só vem depois, não é, quando é criado o Ministério Extraordinário de 

Planejamento e Coordenação Econômica. É o senhor, então, que escolhe o Dênio Nogueira 

para a direção da Sumoc, nesse momento intermediário? 

 

OB. - Nesse momento intermediário, eu não tinha…Ah, no tempo do Mazzilli? Ah, sim. É 

claro. Fui eu. Eu que escolhi as pessoas. 

 

ML. - O Dênio Nogueira. 

 

OB. - O Dênio Nogueira. 

 

ML. - Foi o senhor também que apontou o Garrido Torres para a presidência do BNDE? 

 

OB. - Foi. Tudo. Era o grupo que eu conhecia. E sendo obrigado a designar pessoas, eu fui 

designando as pessoas que faziam parte do grupo. 

 

ML. - Casimiro Ribeiro também, para a Carteira de Redesconto do Banco do Brasil? 

 

OB. - É. 

 

ER. - O Luís de Morais e Barros, para o Banco do Brasil? 

 

OB. - Não. Esse Luís de Morais e Barros foi escolhido pelo presidente Castelo Branco, com 

certeza, com indicação dos banqueiros de São Paulo. Mas foi uma escolha muito feliz, muito 

boa. Eu não o conhecia, mas passei a conhecê-lo bem e a admirá-lo profundamente. 

 

ML. - E a entrada do Roberto Campos no ministério? Como é que se dá? 

 

OB. - A entrada é que quando criou o Planejamento, o presidente da República chamou logo o 

Roberto Campos e perguntou se Roberto Campos podia trabalhar junto comigo. E o Roberto 

Campos claro que disse que sim, e da mesma maneira, eu, quando fui consultado, fiquei muito 

satisfeito em ser ele designado ministro do Planejamento. 



 

ER. - Dr. Bulhões, deixa eu fazer uma pergunta mais ou menos…O Ministério do Planejamento 

era um ministério extraordinário. Quer dizer, no tempo do Goulart, esse Ministério do 

Planejamento, que foi ocupado pelo Celso Furtado, também era extraordinário. Era a mesma 

estrutura, do ponto de vista do Estado, que só com o Decreto-Lei 200 vai ser transformada em 

Ministério do Planejamento. Quer dizer, era este mesmo ministério, não é? Ministério 

Extraordinário do Planejamento. 

OB. - Eu não sei se mais tarde o Ministério do Planejamento não ficou integrado, não era mais 

uma coisa extraordinária, não. Eu tenho a impressão de que de 1964 em diante, o ministro do 

Planejamento passou a ser ministro como os outros. Integrando o ministério mesmo. 

 

ML. - E como é que é esse momento inicial de cooperação de Roberto Campos e do senhor? O 

senhor trabalha com o Campos, na elaboração do PAEG, no Programa de Ação do Governo? 

 

OB. - Ah, devo ter, devo ter participado, pelo menos um pouco. Não muito. 

 

ER. - A gente podia voltar. Eu gostaria de fazer uma pergunta, talvez um pouco anterior a isso. 

O seguinte. No governo Castelo, o combate à inflação era uma prioridade básica do governo, 

não é? 

 

OB. - É. 

 

ER. - Esta prioridade básica foi dada por esta equipe, já era uma preocupação do Castelo, uma 

preocupação do senhor, do Roberto Campos? Como se chegou a um diagnóstico da situação, 

onde o combate à inflação seria uma meta fundamental? 

 

OB. - Eu acho que as condições eram de tal ordem que a convergência para a prioridade do 

combate à inflação tornou-se um imperativo, um imperativo comum a todos. 

 

ER. - Porque o PAEG é um trabalho que visa o combate à inflação, mas ele transcende, não é. 

É uma reforma administrativa dos instrumentos de… 

 



OB. - Não, o PAEG é muito mais amplo. Ele não cogita apenas de combater a inflação, mas de 

levar avante o desenvolvimento do país, sob diversos ângulos. E modificar a distribuição da 

renda nacional. Enfim, é um programa muito mais amplo do que o de combate à inflação. O 

combate à inflação é um programa restrito. 

 

ER. - Dr. Bulhões, à época, o senhor podia nos narrar qual era o diagnóstico da inflação, quais 

foram os instrumentos propostos para o combate à inflação, como era vista a inflação por essa 

equipe? 

OB. - A inflação, há muito tempo que vinha sendo estudado e reconhecido que a frequência da 

inflação estava baseada no desequilíbrio orçamentário. Havia outros motivos. Por exemplo, a 

formação de reservas no exterior, trazia impulsos inflacionários. Mas a causa preponderante ou 

frequente era o desequilíbrio orçamentário. Isso já admitido há muito tempo. Já no governo do 

…Desde o governo Campos Sales, depois, repetidamente, no governo do Artur Bernardes, o 

combate à inflação era visado. Principalmente, corrigir o desequilíbrio orçamentário. 

 

ML. - Havia quem fizesse também o diagnóstico de que havia terminado o processo de 

substituição de importação, nessa época. O senhor concordava? 

 

OB. - Que época? 

 

ML. - 61,64. 

 

OB. - Não sei se havia se tomado essa decisão de que havia terminado. Não. 

 

ML. - Não, não. Havia economistas que viam, nesse momento, o fim do processo de 

substituição de importações. O senhor partilhava dessa visão? 

 

OB. - Não conheço isso. Não sei como se pode dizer que terminou o prazo de importação. Não 

compreendo isso. 

 

ML. - Uma das linhas da política de estabilização, que está contida no PAEG, implica a redução 

do déficit do Tesouro; uma outra linha implica uma nova política salarial, uma política de 



contenção de crédito, um controle de expansão dos meios de pagamentos, e uma correção de 

preços, através da inflação corretiva, nas tarifas dos serviços públicos. Eu gostaria de saber, 

nessas medidas, qual era a sua participação? No sentido de quais foram recomendadas pelo 

senhor. 

 

OB. - A inflação corretiva era dar liberdade ao aumento de preços. Por exemplo, as taxas das 

empresas de serviço público estavam contidas. Havia necessidade de liberar essas taxas. Essa 

é que é a política de suspender a inflação reprimida. Suspender a inflação reprimida significava 

permitir que a taxa de câmbio fosse ajustada, permitir que as tarifas de serviços públicos fossem 

ajustadas, tudo isso aumentado. E o aumento disso, naturalmente, refletia no aumento de 

preços. De modo que o governo que se dizia de combater a inflação era o mesmo governo que 

permitia a elevação dos preços. Ora, a elevação de preços decorria da supressão da inflação 

reprimida. E, portanto, ele não podia ser muito severo no que diz respeito à inflação em curso. 

Porque a inflação em curso, de qualquer maneira, implicava em aumento de preços. 

 

ML. - Com a elevação das tarifas públicas, eliminava-se o subsídio governamental, não é? 

 

OB. - É. 

 

ML. - Era essa uma das intenções da… E o controle da expansão dos meios de pagamentos, 

como é que foi feito? 

 

OB. - Ah, isso por meio de solicitação de mais depósitos compulsórios. Naturalmente, redução 

de crédito no setor particular, no setor estatal, elevação da taxa de juros. Esses são os 

procedimentos comuns relacionados com o controle dos meios de pagamento. 

 

ML. - E essa ideia de estabelecer uma nova política salarial vem de quem? 

 

OB. - Ah, isso eu não sei. 

 

ML. - Não foi sua a ideia. 

 



OB. - Não. Não, eu não adotei essa ideia, não. 

 

ER. - Professor, a conjugação dos instrumentos monetários, o Open, o redesconto, o depósito 

compulsório, com instrumentos fiscais, quer dizer, incentivos, impostos, para gerir a política 

financeira nacional, é uma ideia sua, não é? Que o senhor tinha estudado quando estava fora, 

nos Estados Unidos. 

 

OB. - É. 

 

ML. - O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Essa combinação dos 

instrumentos financeiros e fiscais? 

 

OB. - Sim. Porque existem duas maneiras de equilibrar o orçamento. Reduzindo as despesas 

ou aumentando a receita. O déficit era tão grande que nós tínhamos que atacar ambos os lados. 

Reduzir as despesas e aumentar a receita. Aumentar a receita tributária apenas não era bastante. 

Era preciso adicionar a receita proveniente da venda de títulos públicos no mercado. Ora, a 

venda de títulos públicos no mercado, naquela época, era muito difícil, porque as apólices 

anteriormente emitidas pelo governo estavam completamente desacreditadas – desacreditadas 

porque a inflação tinha eliminado o valor ou prejudicado muito o valor do título. E, além disso, 

a remuneração do título não era suficiente para cobrir as perdas de capital. Esse o motivo de se 

ter procurado restabelecer o crédito público, aproveitando a ideia da correção monetária e 

oferecendo, naturalmente, um juro mais elevado. 

 

ML. - O senhor poderia falar um pouco mais sobre essa ideia de correção monetária, como é 

que ela é introduzida como política no governo Castelo Branco? 

 

OB. - Eu já expliquei que a ideia da correção monetária partiu de uma maneira de fazer com 

que as empresas pagassem em dia os seus débitos fiscais e da previdência social. Porque a 

multa de mora era insuficiente para fazer com que as empresas pagassem seus débitos fiscais 

em dia. Eles faziam dos débitos fiscais o capital de giro da empresa. Adotada a correção 

monetária, isto é, fazendo com que os débitos aumentassem no curso do tempo, fez-se com que 

as empresas passassem a pagar seus débitos em dia. E pagando seus débitos em dia, trouxe, 



esse fato, um alívio para a receita do Tesouro. Pelo menos, os pagamentos passaram a ser feitos 

em tempo, e com isso a receita cresceu substancialmente. Mas não era bastante. Havia 

necessidade de mais receita. Daí a ideia da organização de um novo orçamento para 1964. 

Nesse novo orçamento eram cortadas despesas que poderiam ser eliminadas, sem prejudicar os 

serviços públicos, e, ao mesmo tempo, aumentava-se a receita via acréscimo de impostos. E, 

além disso, um adicional de receita por meio da venda de títulos públicos no mercado. Daí a 

necessidade de dar credibilidade ao título. E a credibilidade do título foi conseguida com a 

correção monetária. 

 

ML. - Essa correção monetária, inicialmente, era trimestral? 

 

OB. - Ah, era. Trimestral. Só de três em três meses é que se corrigia. 

 

ML. - Quem fazia o cálculo da correção era o Conselho Nacional de Economia? 

 

OB. - Eu tenho a impressão de que já naquela época havia índice de preços. E os índices de 

preços eram utilizados para fazer a correção do título. 

 

ML. - Esses índices eram calculados pela Fundação Getúlio Vargas? 

 

OB. - É isso. Calculados pela Fundação Getúlio Vargas. 

 

ML. - Então, provavelmente, a Fundação é que se responsabilizava pelo cálculo da correção 

monetária? 

 

OB. - Sim. Indiretamente, sim. 

 

ER. - A correção monetária começa apenas corrigindo os títulos da dívida pública, não é? Como 

esse processo se estende ao resto da economia? 

 



OB. - Por meio da resolução do governo, dizendo que a correção monetária podia ser feita para 

os títulos e, depois, para as cadernetas de poupança. E, depois, para os depósitos a prazo. Mas 

tudo superior a três meses. Não podia haver correção monetária inferior a um trimestre. 

 

ML. - Os ativos das empresas também passam a ser corrigidos por esse índice, não é? 

 

OB. - É. 

 

ML. - E quem é o criador desse índice de correção monetária? É o senhor? Roberto Campos? 

 

OB. - Como é criador? É um elemento que acompanha a decisão de corrigir. Agora, quem 

é…Eu nem sei como responder. Se cria a correção monetária, é claro que tem que haver um 

aferidor para corrigir. O aferidor são os índices de preços. Agora, quem é que inventou isso? 

Não sei dizer. 

 

ML. - Mas a ideia de recorrer à correção monetária, como é que surge? 

 

OB. - A ideia da correção…Eu já disse tantas vezes que eu vou desistir de falar mais. Eu não 

vou falar mais, não. Não vou. Está cansativo, sabe? Eu já disse que a correção monetária surgiu 

com a ideia de acelerar o pagamento dos débitos fiscais. Aproveitou-se essa ideia, que deu 

muito bom resultado, para prestigiar o título público. Então, para prestigiar o título público, 

adotou-se a correção monetária trimestral do título. E depois verificou-se, com o bom resultado 

disso, verificou-se que era conveniente adotar também a correção para a poupança em geral. 

Depósitos a prazo, depósitos em caderneta de poupança e outras manifestações de poupança. 

 

ER. - Dr. Bulhões, nessa época, entre os vários problemas a serem resolvidos, dois pareciam 

fundamentais: estabelecer um equilíbrio entre uma política anti-inflacionária restritiva, sem 

deixar que a economia entrasse em recessão. Essa medida, isso não tem nenhuma fórmula 

exata, certamente. Como é que se tentava chegar a esse equilíbrio? 

 



OB. - Pelas reações do procedimento das empresas e do público, podia-se avaliar se as 

restrições estavam sendo excessivas e, então, aliava-se as restrições, ou se podia continuar, sem 

perigo de recessão. É por tentativa. 

 

ER. - As pressões da sociedade, das empresas e dos bancos… 

 

OB. - É. É que davam a ideia se estava sendo excessivo ou não. 

 

ML. - Em relação à reformulação do sistema financeiro, uma das medidas iniciais dessa 

reformulação é a criação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Essa mudança 

foi idealizada pelo senhor? 

 

OB. - Não. O Conselho Monetá… 

 

ML. - Monetário Nacional. 

 

OB. - Ah, isso faz parte da reforma do Banco Central. Já vinha da Sumoc. No sentido de haver 

uma confluência de atitude da parte fiscal com a parte monetária. 

 

ML. - Mas é que a criação do Banco Central vinha correndo no Congresso como parte da 

reforma bancária, durante muito tempo. E só após 1964 e no início do governo Castelo Branco 

é que ela se torna viável, como uma lei. O senhor estava envolvido na criação desse Banco 

Central? 

 

OB. - Mas se eu estava no governo, se era ministro, se se cria o Banco Central, como é que eu 

estava fora, não estava envolvido? 

 

ML. - Sim. Eu pergunto aí até que ponto, por exemplo, o Dênio Nogueira havia colaborado na 

elaboração desse projeto. 

 

OB. - Ah, é claro que o Dênio Nogueira, sendo presidente da Sumoc, ele tinha que assumir 

maior responsabilidade no Congresso, no sentido de elaborar a lei do Banco Central. 



 

ER. - Essa ideia do Banco Central, apesar de ele não ter imposto nada, era uma ideia que ele 

perseguia, não é? Ele participava de uma maneira direta. 

 

OB. - Pois é. Mas é uma ideia que eu tinha há muito tempo. Tanto que criei a Sumoc. 

 

ER. - Desde a criação da Sumoc estava prevista a transformação da Sumoc num Banco Central 

puro, não é? Mais puro. 

 

OB. - Pois é claro. É. 

 

IF. - E essas negociações com o Congresso, a Câmara e o Senado, havia pessoas ligadas ao 

ministério que acompanhavam, conversavam com os deputados? 

 

OB. - Sim. Principalmente através do presidente da República. O presidente é que conversava 

com os políticos. 

 

IF. - Porque, naturalmente, havia uns contra, outros a favor. 

 

OB. - É. 

 

IF. - O senhor lembra de deputados que tenham sido mais a favor, que tenham auxiliado mais? 

 

OB. - Os deputados que mais auxiliaram foram sem dúvida os líderes. O líder Pedro Aleixo e 

o…Esse que foi governador de Minas… 

 

ML. - Alkimin? Alkimin foi relator do projeto, não é. 

 

OB. - Não, quem? 

 

ML. - Alkimin. José Maria Alkimin foi relator do projeto de reforma bancária, no Congresso. 

 



OB. - Não. Não me parece ser ele. Rondon Pacheco. Rondon Pacheco é que foi um grande 

auxiliar, no Congresso. E no Senado foi o senador Mem de Sá. 

 

IF. - Que depois foi ministro, também. 

 

OB. - Depois foi ministro. É. 

 

IF. - O senhor tinha muito contato com dr. Mem de Sá? 

 

OB. - Tinha. Bastante. 

 

IF. - Como é que era nessa época do governo do presidente Castelo? Uma crise econômico-

financeira bastante grande. O senhor, como economista, naturalmente, já estava a par da 

situação. Mas quando o senhor assumiu o ministério, o quadro era mais ou menos como o 

senhor esperava? Era pior, era melhor? 

 

ER. - Dr. Bulhões, eu gostaria de voltar um pouco a um assunto que nós já tínhamos 

conversado, que é a respeito da falência das pequenas empresas, quando há esse saneamento 

inicial. Essas pequenas empresas, com a restrição de crédito do governo, elas começam a ter 

dificuldades, e há uma grande quantidade de falências. E a repercussão política dessas 

falências… A chamada linha dura do Exército, alguns setores da sociedade começam a criticar 

o governo, a política econômica do governo, em função das políticas adotadas. O senhor podia 

narrar mais ou menos o que houve? 

 

OB. - As empresas que se achavam em débito, deviam, naturalmente que sentiram maior abalo 

com as restrições adotadas. As restrições adotadas diminuíram a procura e dificultavam o 

aumento da produção das pequenas empresas. 
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OB. - Mas para isso foi adotado um sistema de assistência às empresas que estivessem em 

dificuldade, desde que elas se comprometessem a vender alguns dos seus bens que não faziam 



parte, necessariamente, do processo produtivo. Vamos supor que uma empresa estivesse 

localizada num terreno muito amplo. Ela devia se comprometer a vender parte desse terreno, a 

fim de obter mais capital para o giro dos seus negócios. E assim por diante. Porque, com a 

inflação, era negócio ou era vantagem adquirir bens e acumular bens, a melhor maneira de 

capitalizar. Mas uma capitalização fora do processo produtivo. De modo que… 

 

ER. - Especulação. 

 

OB. - Não é propriamente especulação. É defesa. Não se pode dizer que quem está se 

defendendo contra a inflação esteja especulando. A não ser que se dê uma conotação melhor à 

ideia de especulação. É uma defesa contra a erosão da moeda. E havia, assim, recursos, 

dispunha de acervo para injetar esses recursos no processo produtivo. Nesse meio tempo, 

enquanto vendiam, enquanto procuravam captar recursos, o governo poderia auxiliar mais, 

dando um pouco mais de crédito ou restringindo, talvez até restringindo a imposição de tributos 

ou de contribuições para o Estado. 

 

ER. - Esse fato causa uma…Quer dizer, alguns setores que apoiavam, inicialmente, a revolução 

começam a criticar a revolução. Eu estou me referindo, por exemplo, às críticas que o Carlos 

Lacerda fez, na época, ao senhor e à política econômica. Logicamente que essas críticas, vindas 

de setores que inicialmente apoiavam a revolução, poderiam ter incomodado a direção do 

governo. O Castelo Branco, nesse episódio, como é que ele se comportava? 

 

OB. - Ele procurava verificar se a crítica era uma crítica procedente. Se ele verificasse que a 

crítica não procedia, ele não modificava a atitude que tivesse sido tomada. 

 

ER. - Nesse fato, nesse caso específico, ele apoiou a equipe? 

 

OB. - Ah, ele sempre apoiou a equipe. Ele sempre deu muito apoio. A própria equipe é que, 

naturalmente, procurava verificar se as medidas tinham sido exageradas ou não. 

 

ML. - Com relação à reforma tributária, de 1966, quais eram as linhas principais dessa reforma? 

 



OB. - A linha principal era evitar a cobrança do imposto em cascata, fazendo recair o imposto 

sobre o valor adicionado. Essa é a principal. E, segundo, o Imposto de Renda, que não fosse 

com alíquotas exageradas, mas um imposto incidindo sobre um campo mais amplo. Porque até 

então era muito restrito o campo da incidência do Imposto de Renda. Foram essas duas 

principais medidas que se adotou. 

 

ML. - Já é, então, que começa toda a modernização desse aparato do imposto de renda? 

 

OB. - É. 

 

ML. - E aí, então, que se cria o ICM, o Imposto de Consumo das Mercadorias? 

 

OB. - Foi. Foi criado. 

 

ML. - E o de Produtos Industriais (IPI) é no seu período? 

 

OB. - É. A mesma coisa. Faz parte da mesma reforma. 

 

ML. - Um para comércio, o outro para a indústria, não é? 

 

OB. - É. Um é do estado, o outro é da União. 

 

ML. - Abole-se, então, o Imposto de Exportação dos estados? 

 

OB. – É, mas isso tinha sido abolido na Constituição. Não foi nessa reforma, não. Foi anterior. 

A Constituição já tinha abolido o Imposto de Exportação dos estados. 

 

ML. - E com relação às relações entre União e estados? Há uma tendência nessa reforma 

tributária para uma maior centralização da política fiscal nas mãos do governo federal, em 

detrimento dos estados? 

 



OB. - Não. Pode ser que na arrecadação. Mas existe uma política de distribuição da receita da 

União para os estados e municípios que foi efetivada em 1967. Por isso é que o orçamento de 

1967, da União, dá um déficit maior do que o dos anos anteriores. Não é um déficit decorrente 

do aumento de despesas ou queda de receita, mas sim de transferência de recursos da União 

para os estados e municípios. 

 

ML. - Com relação à entrada de capital estrangeiro de curto prazo, a Sumoc lança a Instrução 

289, que visa reformular as colocações da Lei 4.131, a lei de remessa de lucros, de 1962. O 

senhor se recorda das diretrizes dessa Instrução 289? 

 

OB. - Não. Não. Não me lembro bem como foi feito, não. 

 

ML. - Havia uma intenção do governo Castelo Branco de facilitar a entrada de capitais 

financeiros, não é. 

 

OB. - Ah, é claro que havia. 

 

ML. - O senhor se recorda de algumas medidas facilitando? 

 

OB. - Não, eu me recordo de que devíamos abolir as restrições à entrada de capital, mas não 

propriamente conceder facilidades para entrar. 

 

ML. - Em relação à criação do cruzeiro novo, que implica uma reformulação do padrão 

monetário, no que isso implicava o combate à inflação? 

 

OB. - Não, o cruzeiro novo era simplesmente uma medida para reduzir o número de zeros, o 

número de zero de uma unidade qualquer. 

 

ML. - Falava-se, na época, que essa medida daria maior credibilidade à moeda. O senhor acha 

que isso era verdade? 

 



OB. - Pode ser que não, pode ser que sim. Mas dá-se muito mais valor à moeda se se compra 

uma caixa de fósforos por 50 centavos do que se se compra uma caixa de fósforos por 500 mil 

cruzeiros. Essa ideia do valor da moeda desaparece com a quantidade de zero. E, talvez, se dê 

mais respeito à moeda se ela for de denominação menor. 

 

ML. - A lei de reforma bancária, no final de 1964, é acompanhada, no ano seguinte, pela lei do 

mercado de capitais. Qual a intenção do governo em desenvolver o mercado de capitais? 

 

OB. - A intenção do governo de desenvolver o mercado de capitais era permitir que as empresas 

pudessem obter recursos via venda de ações, em lugar de insistirem em obter recursos através 

do sistema de empréstimos. Essa é que era a ideia. 

 

ML. - A criação dos bancos de investimentos, que forneceriam financiamentos de longo prazo, 

funcionou? 

 

OB. - Não, não funcionou. Porque os longos prazos só vieram a ser aceitos depois de haver o 

reconhecimento da estabilidade monetária. E levou tempo para haver esse reconhecimento. A 

reforma de bancos proveio da ideia da especialização das diferentes unidades financeiras. 

Especialização de banco de investimento, especialização de banco comercial, especialização 

de instituições financeiras. Que é o contrário do que ocorre agora, com os bancos múltiplos. 

Os bancos múltiplos operam numa mesma unidade essas diferentes modalidades financeiras. 

Mas isso é um detalhe de uma concepção que depende mais da evolução do tempo, da evolução 

dos negócios do que qualquer princípio teórico. 

 

ML. - Ainda no bojo dessas reformas financeiras, foi criado o Banco Nacional de Habitação, 

que se amparava em recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

 

OB. - É.  

 

ML. - E que terminou com base numa poupança obtida, quer através de cadernetas de 

poupança, quer através de fundos, alimentando a indústria de construção civil. 

 



OB. - É. Essas ideias partiram, todas elas, e a execução, de Roberto Campos. Uma brilhante 

ideia que ele teve. E foi brilhante também na criação dessas instituições. Mas tudo partiu dele, 

exclusivamente dele. 

 

ML. - Também foram criados, nessa época, fundos ligados ao trabalho como o PIS e o PASEP. 

São também ideias do Roberto Campos, esses fundos? 

 

OB. - Não, esse PIS-PASEP é mais uma ideia originada do deputado Daniel Faraco. Daniel 

Faraco. E do Ernane Galvêas. 

 

IF.- Foi na época que o senhor estava no ministério. 

 

OB. - Não, não. Isso já foi bem depois. 

 

ML. - O PAEG alcançou vários êxitos nas suas metas. O déficit público reduziu-se, já em 1966 

ele correspondia a 1% do PIB, a nova política salarial gerou uma queda dos salários, e o 

combate à inflação teve um relativo sucesso, não é? Em 1965 o índice de inflação já caía para 

34,5%; em 66, subia para 38%. Mas ficava num patamar bem diferente da probabilidade de 

100%, de 1964. No entanto, a despeito do êxito dessas metas, houve críticas ao PAEG, não é? 

Principalmente no que dizia respeito à política de estabilização. O senhor se recorda da crítica 

que veio do setor industrial? 

 

OB. - Deve ter havido muita crítica, acredito eu. Porque o êxito foi um êxito parcial. 

 

ML. - A Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, em abril de 65, quer dizer, em plena 

implementação do Plano de Ação do Governo, responsabilizava o PAEG pela crise da indústria 

paulista. E pedia expansão de crédito e redução de impostos. Em 1966, os industriais se 

queixavam de desnacionalização, no sentido de que o crédito estava sendo facilitado para as 

empresas estrangeiras e, com isso, várias empresas locais estavam vendendo suas empresas 

para as estrangeiras. O senhor se recorda deste protesto? 

 



OB. - Não, não me recordo propriamente. Porque eu acho difícil que se tivesse adotado uma 

política de dar crédito só para empresas estrangeiras. Isso não deve ter ocorrido. Mas, em todo 

o caso, quando se crítica, diz qualquer coisa. 

 

ML. - Fernando Gasparian, que fazia parte do Conselho Nacional de Economia, também lança 

uma crítica muito forte ao PAEG. Isso repercutiu no governo? 

 

OB. - Partindo dele, eu acho que não. 

 

ML. - Antônio Dias Leite, que também fazia parte do Conselho Consultivo do Planejamento, 

o Consplan, chama o Plano de Ação do Governo de monetarista. E faz críticas, dizendo que ele 

havia falhado no próprio diagnóstico da crise. O senhor se lembra também dessa crítica? 

 

OB. - Não, não me lembro, não. 

 

ML. - Do setor político também vem uma série de oposições ao PAEG. No Congresso, senador 

José Ermínio de Morais diz que o PARG leva à estagnação do país. E governadores de estado, 

como Magalhães Pinto, Lacerda e Ademar de Barros, também reagem à política de 

estabilização do PAEG. O senhor se recorda disso? 

 

OB. - É. Tudo isso, tudo isso era contra, não é? Era natural que fossem contra. Mas isso não 

quer dizer que mudássemos de orientação em virtude dessas críticas. Porque eram críticas, na 

verdade, infundadas. Mas tínhamos que ser criticados. É claro que quem toma uma deliberação 

é logo criticado. É natural isso. Eu acho natural…  

 

ML. - Ademar de Barros, que era o governador de São Paulo, tinha duas grandes críticas a fazer 

ao governo Castelo. A primeira é que com a prorrogação do mandato de Castelo Branco, a 

campanha sucessória para presidente, que deveria ocorrer em 65, foi transferida para dois anos 

depois. Ademar de Barros era um provável sucessor de Castelo Branco e não gostou dessa 

prorrogação do mandato do Castelo. Por outro lado, Ademar de Barros, como governador, 

deveria dar voz aos interesses de industriais e banqueiros paulistas. Isso, talvez, explique uma 

atitude um pouco intempestiva do Ademar de Barros cassando o seu mandato de governador. 



E o senhor estava presente numa reunião de 4 de junho de 66, convocada pelo Castelo Branco, 

no qual foi tomada a decisão de cassar o mandato do Ademar de Barros. O que o senhor poderia 

contar dessa reunião? 

 

OB. - Eu…Essa reunião deve ter sido muito importante, mas eu não me lembro da reunião. 

Lembro sim que o governador quis emitir títulos, contrariamente à orientação financeira do 

governo federal. E, por esse motivo, isso representava uma rebeldia à política do governo 

federal, e é provável, por causa dessa rebeldia, que o presidente da República tivesse adotado 

a ideia de cassar o mandato do governador. Mas eu não estou muito lembrado desses 

acontecimentos, não. Lembro dessa ideia dele emitir títulos para pagar as despesas do Tesouro 

de São Paulo. 

 

ML. - Agora, voltando ao plano de estabilização que o senhor implementou. Ele foi chamado 

de gradualista. E, ao que parece, num encontro que o senhor teve com o diretor do Fundo 

Monetário Internacional, ele lhe teria recomendado medidas mais efetivas, mais rígidas, 

severas, em relação ao controle da inflação. E o senhor havia discordado e defendido uma 

posição mais gradualista. O senhor poderia falar um pouquinho desse… 

 

OB. - A posição gradualista, eu já tive ocasião de explicar, é porque o Brasil, o governo estava 

enfrentando duas inflações, ou duas tendências de elevação de preços. A tendência própria da 

inflação em curso, que não podia ser debelada completamente, e a elevação de preços, 

principalmente, advinda da supressão da inflação reprimida. A supressão da inflação reprimida 

representava um aumento da taxa de câmbio, um aumento de todas as tarifas das empresas de 

serviços públicos, representava aumento do preço da gasolina, do trigo, de vários produtos 

importantes para o custo de consumo. Diante disso, era necessário demorar mais o combate à 

inflação, porque não se podia atacar simultaneamente duas frentes, a da inflação em curso e a 

da supressão da inflação reprimida. Esse o motivo do gradualismo. Mas não resta dúvida de 

que, se não fosse isso, a supressão da inflação de uma maneira mais drástica teria sido 

preferível. 

 

ML. - Mas naquela época o diretor do Fundo realmente estava recomendando uma atitude mais 

severa em relação à inflação? 



 

OB. - Sim. Ele achava que era mais garantido uma supressão mais rápida. Mas ele acabou 

concordando que diante da situação da importância da supressão da inflação reprimida, havia, 

de fato, necessidade de prolongar o tempo do combate à inflação. 

 

ML. - Em 64, o senhor ajuda a criar a indexação, a correção monetária, e não via na correção 

um fator de alimentação da inflação. Nos últimos três anos, pelo menos, o senhor tem se 

manifestado em entrevistas contrário à indexação, à correção monetária. 

 

OB. - A explicação é simples. É que quando a correção monetária foi instituída, os prazos do 

ajuste de valores eram prazos mais ou menos distanciados. A correção, o cálculo da correção 

era, no mínimo, de três em três meses, e a efetivação, mais do que isso, era quase que anual. 

Ao passo que atualmente, o ajuste de valores é de prazo muito curto. E quanto mais curto o 

prazo de ajuste de valores, mais forte a tendência à realimentação inflacionária. Quando o prazo 

é prolongado, não é realimentação inflacionária, embora haja correção monetária. E quando o 

reajuste de valores é feito em prazo curto, mesmo que não haja correção monetária, há 

realimentação inflacionária. 

 

ML. - O senhor poderia falar um pouquinho do Castelo Branco como estadista? O senhor já 

mencionou que ele está no elenco dos grandes estadistas da história brasileira. O senhor poderia 

falar um pouquinho dele como presidente e como é que ele desempenhava essa função de 

estadista? 

 

OB. - Bom, como presidente, o que o caracterizava era primeiro servir ao país, acima de tudo. 

Afetasse ou não a popularidade dele. Nisso ele se revelou um grande estadista. Em segundo 

lugar, é que ele não tinha rancor aos adversários. Ele tolerava muito bem a crítica, tolerava os 

adversários. Terceiro, ele procurava explicar, diretamente, aos líderes políticos as medidas que 

ele tinha em vista tomar. Ouvia muito. Ouvia os empresários, ouvia o público em geral. Todas 

as resoluções eram feitas com audiência prévia, muito minuciosa. Depois, a energia em manter 

os atos assumidos. Uma energia muito rara. Que hoje não se vê. 

 



ER. - O convívio era fácil com o presidente Castelo Branco? O convívio pessoal. Ele era uma 

pessoa… 

 

[FINAL DA FITA 17-B] 

 

ER. - O convívio era fácil com o presidente Castelo Branco? O convívio pessoal. Ele era uma 

pessoa… 

 

OB. - É. Muito, muito afável. Muito afável. Ele era bondoso de natureza. Muito cortês. Muito 

civilizado. 

 

IF. - Naquela ocasião, o senhor ia muito a Brasília? Porque o ministério ainda era aqui no Rio, 

não era? 

 

OB. - Era. O presidente vinha muito aqui. Vinha muito ao Rio. 

 

IF. - Quer dizer, o centro das decisões continuava sendo o Rio, então? 

 

OB. - É. 

 

IF. - Pelo menos nessa parte do Ministério da Fazenda. Brasília ainda estava engatinhando, 

naquela época. 

 

OB. - Não, estava muito em começo. Aqui estava mais próximo de São Paulo, mais próximo 

de Minas Gerais. E muitos… E poucos já tinham se mudado para Brasília. Alguns ministérios. 

Estavam todos aqui. 

 

IF. - Quer dizer, não ficava meio complicado essa divisão, uma parte lá, outra parte cá? 

 

OB. - Devia ser complicado. 

 

IF. - Reuniões ministeriais eram feitas lá? 



 

OB. - Ah, era. As reuniões eram feitas lá. 

 

ML. - O Conselho Monetário Nacional se reunia em Brasília? 

 

OB. - Reunia também aqui. Em Brasília e aqui também. 

 

IF. - Porque a Câmara e o Senado já estavam funcionando em Brasília. Essas negociações para 

formação do Banco Central, quer dizer, devia ter uma ida-e-vinda sem parar. 

 

OB. - É. É. Havia muita ida a Brasília.  

 

ML. - Dr. Bulhões, as medidas econômicas que são apresentadas na Constituição de 1967, elas 

representavam uma condensação de todas as medidas tomadas de 64 a 67? Ou havia uma 

inovação? 

 

OB. - É. Devia ser um resumo, um resumo das medidas tomadas. Elas foram preparadas 

principalmente pelo Roberto Campos. 

 

ML. - Na Constituição de 67? 

 

OB. - É. E Daniel Faraco. 

 

ML. - Diz-se também que na passagem do governo Castelo Branco para o governo Costa e 

Silva e Médici houve uma mudança na diretriz básica da orientação econômica, não é. Que a 

orientação econômica da equipe Bulhões-Campos seria mais voltada para o setor privado, 

industrial, comercial, enquanto que a orientação econômica do governo Costa e Silva e Médici 

seria mais voltada para o setor financeiro. O senhor concorda com isso? 

 

OB. - Eu não sei. É bom perguntar aos ministros do presidente Médici e do presidente Costa e 

Silva. Eles devem saber mais do que eu. 

 



ML. - Mas uma opinião sua em relação a isso. Ao sair do governo Castelo Branco, o senhor 

sentiu que estava havendo uma mudança de orientação? 

 

OB. - Não, não mudança de orientação. Verifiquei que houve um aperfeiçoamento. Por 

exemplo, as minidesvalorizações do câmbio não foram executadas por nós. Quando deveriam 

ter sido. Foram executadas em 1968, de uma maneira muito eficaz, muito eficiente. Portanto, 

houve progresso nesse sentido. Continuidade. Melhoria. 

 

ER. - Mas o diagnóstico da inflação, por exemplo, não sofre uma mudança? 

OB. - O diagnóstico da inflação, não digo que tenha havido mudança. Mas que houve um 

afrouxamento, houve. Isso houve. E a meu ver, um afrouxamento precipitado. Eles deveriam 

ter mantido o rigor durante mais tempo. Mas em todo o caso… 

 

ER. - Do ponto de vista da continuidade da equipe há uma mudança também, não é, Dr. 

Bulhões. Quer dizer, entra o Delfin Neto, entra outro grupo, digamos assim. E nós não 

verificamos a mesma coisa em se referindo à mudança do governo Costa (e Silva) para o 

governo Médici, onde há mais continuidade, do ponto de vista da equipe. 

 

OB.  - Bom, isso, só perguntando a essa equipe. Eu não… eu não sei dizer nada.  

 

ER. - Acabamos por hoje, Dr. Bulhões? 

 

 

 

18ª Entrevista: 08/11/1989 

 

ER. - Você quer começar ou a gente faz questões mais? … 

 

ML. - Dr. Bulhões, o senhor está voltando de uma viagem aos Estados Unidos, onde o senhor 

esteve na reunião do Fundo Monetário Internacional, como convidado do Fundo. A gente 

queria uns comentários do senhor sobre essa reunião. Ao que parece, a imprensa informa que 

há uma nova postura do Fundo Monetário, ao menos do governo americano, em relação à 



questão da dívida externa. Isso diz respeito a nós, não é, país grandemente devedor. E eu queria 

saber o que o senhor observa dessa reunião do FMI. 

 

OB. - Não, na reunião foi dado muito ênfase, foi dada ênfase ao movimento iniciado na Europa 

em direção à economia de mercado. Essa ênfase dada, por sua vez, implica na responsabilidade 

dos países de manterem moeda estável e equilíbrio orçamentário. O que significa que os 

investimentos estatais e os programas de assistência social devem estar associados com as 

disponibilidades do mercado. Se nós seguirmos por esse caminho, poderemos combater a 

inflação com bastante facilidade. Inflação que nos vem afligindo há tanto tempo. Por outro 

lado, de acordo com esse movimento, foi dado muita ênfase aos países que se esforçam por 

abrir os seus mercados e conter as despesas. Conter as despesas públicas. E também 

empenharem em acertar com os credores as suas responsabilidades de dívida. Foi dado muita 

ênfase ao comportamento do México. Ênfase essa que eu considerei como sendo uma espécie 

de advertência ao Brasil. De que um país como o Brasil poderia fazer muito mais do que o 

próprio México vem fazendo. Essa, em resumo, a observação principal que eu verifiquei nessa 

reunião do Fundo Monetário. 

 

ML. - O discurso do presidente Bush, no encontro do Fundo Monetário, afirmava que já era 

hora dos bancos credores reavaliarem a quantia emprestada aos países devedores. Essa quantia, 

já tem sido muito discutido, ela, no mercado, vale menos do que efetivamente está sendo 

cobrado. E, ao que parece, o discurso do presidente Bush apontou na direção de que os bancos 

precisam realmente reavaliar essa dívida. Diminuir… 

 

OB. - Bom, isso já é tudo consequência do movimento a que eu me referi. O movimento a que 

eu me referi dá lugar a essas concessões. 

 

ML. - Quer dizer, o mercado é que resolve. O mercado aí representado pelos bancos credores? 

 

OB. - É. E as possibilidades de pagamento dos bancos devedores. Dos países devedores. Em 

outros termos. O pagamento da dívida depende das possibilidades do devedor, devendo o 

credor respeitar essas possibilidades. 

 



ML. - Pouco antes da sua viagem, o senhor havia, em entrevista, se manifestado a favor de uma 

moratória… 

 

OB. - Eu? Nunca! NUNCA falei em moratória. Tenho horror a isso. 

 

ML. - Em jornais apareceu que o senhor estava se posicionando em favor de uma moratória. 

Pouco antes da sua viagem. 

 

OB. – É, mas aí é o oposto. 

 

ML. - A delegação brasileira nesse encontro do Fundo Monetário Internacional deve algum 

desempenho digno de comentários? 

 

OB. - A delegação procurou colocar a posição do Brasil. Mas como a posição do Brasil é uma 

posição horrorosa, não há ninguém que consiga defender. É preciso muita artimanha e muita 

cara dura para defender o Brasil. 

 

ML. - Como brasileiro, como é que o senhor se sentia nesse encontro? 

 

OB. - Bom, eu não tinha que… responsabilidade alguma. Fui lá só para assistir. Atender ao 

convite e assistir os debates. Eu não participei de coisa alguma. 

 

ML. - Houve alguma delegação que teve um desempenho… bom? 

 

OB. - Sim, a delegação do Brasil foi lá. E o ministro, por sinal, falou muito bem, expressou-se 

muito bem. Mas dizendo coisas vagas. Ele não podia dizer nada de positivo. Mas, de qualquer 

maneira, ele fez um discurso muito bonito. E revelou muita capacidade de expressão. E 

defendeu como pôde a posição do Brasil. 

 

IF. - Mas então, pelo que eu estou entendendo, é uma posição difícil de ser defendida, não é. 

 

OB. - Ah, é, é horrível. 



 

IF. - E fora essa reunião lá do FMI que o senhor participou, o senhor também passou uma 

temporada maiorzinha fora. O senhor ficou passeando por lá? 

 

OB. - Eu não… Eu fiquei um pouco em outros pontos dos Estados Unidos, para visitar alguns 

amigos. Mas aí foi pura viagem de recreio. 

 

IF. - Lazer mesmo. 

 

OB. - É. Lazer. 

 

IF. - E viu coisas bonitas por lá? O senhor aproveitou para ver música, que o senhor gosta 

tanto? 

OB. - É, mas não pude ir muito, porque a saúde não estava permitindo muita coisa. Não estava 

passando bem. De modo que nesse ponto não foi lucrativa a viagem. Foi penosa. 

 

IF. - Não deu nem para descansar um pouquinho. Foi penosa. 

 

OB. - Foi penosa. É. Na segunda parte. Na primeira, felizmente, não tive nada e pude assistir 

aos debates. Mas a viagem de recreio é que não foi de recreio. Foi de sacrifício. 

 

IF. - Quer dizer, o senhor prefere mesmo é ficar aqui, na sua sala, trabalhando aqui. 

 

OB. - Não, não é preferir. É questão de saúde. Lá, por um motivo qualquer, eu tive uma recaída 

da minha moléstia de recuperação. 

 

ER. - Dr. Bulhões, passando um pouco para essa… Quando o senhor foi viajar, quer dizer, 

falando de sucessão presidencial, ainda não havia esse quadro, com a entrada da possível 

candidatura do Silvio Santos e… 

 

OB. - Acho que não havia não. 

 



ER. - … mexeu muito com a … com esse universo dos presidenciáveis. Como é que o senhor 

está vendo essa reta final? 

 

OB. - Eu, na verdade, me preocupo só com a parte econômica. A política é tão confusa e tão 

ineficaz que eu, na verdade, não presto a menor atenção.  

 

ML. - O senhor continua não vendo os programas de televisão, os programas eleitorais? 

 

OB. - Não. 

 

ER. - Dr. Bulhões, nos debates dos… O senhor tem dito algumas vezes que acha que como 

medida saneadora para a questão da inflação, fundamentalmente, o governo deveria gastar só 

o que ele arrecadasse. E nesses debates presidenciais, alguns candidatos, como por exemplo o 

Luís Inácio Lula da Silva, que é candidato pelo PT, ele tem colocado a posição dele no sentido 

de que acha que o Estado deve se endividar para puxar o desenvolvimento, puxar o ciclo. 

 

OB. - Ele puxa para o abismo. Não vou nessa. 

 

ER. - O senhor acha que essa posição é… 

 

OB. - Essa posição é profundamente errada. 

 

IF. - O senhor diz que não vê os debates, não acompanha essa questão. Agora, na realidade, o 

Brasil vai passar por uma mudança muito grande com a mudança do presidente. 

Consequentemente, uma mudança de ministérios, de pessoas ligadas à política econômica. 

Quer dizer, então, não é só a mudança do presidente da República. É toda uma transformação. 

Quer dizer, essa parte, qual é a linha, qual é o candidato que o senhor se assusta mais e qual 

que o senhor se assusta menos? O senhor vê uma esperança nessa mudança, mudança política 

da economia brasileira? 

 

OB. - Não. São tão… Todos eles. Tão pouco informados em matéria de economia. Eu não 

tenho esperança em nenhum. 



 

ER. - O senhor continua tendo uma certa simpatia pelo Afif, pelo programa do Afif? 

 

OB. - Sim. Eu continuo. É pelo menos o que apresenta melhor. Mas ele não tem possibilidade 

de êxito alguma. 

 

ER. - Ele subiu um pouco, o senhor estava fora. Mas ele agora está caindo nas preferências de 

voto, não é. 

 

OB. - É. Sim. É claro. 

 

ML. - E o movimento Convergência Democrática, que começou no início do ano e teve alguma 

ressonância na imprensa, ele ainda continua ativo? 

 

OB. - A Convergência tinha por finalidade reduzir o número de candidatos a uns poucos e a 

Convergência apoiaria aqueles que manifestassem sua tendência liberal. Ou seja, de economia 

baseada na iniciativa particular. Mas surgiram 22 candidatos. Aí, não havia como… 

 

ER. - Convergência… 

 

OB. - Convergência com 22, não é possível… Então, praticamente, a convergência acabou. 

 

ML. - Nós hoje gostaríamos de trabalhar um pouco sobre o período em que o senhor foi 

ministro da Fazenda, no pós-64. E numa entrevista anterior, onde nós já havíamos começado a 

falar sobre esse assunto, o senhor afirmou que ao assumir o Ministério da Fazenda, em 64, teve 

como primeira preocupação pedir ao presidente Castelo Branco que procurasse equilibrar o 

orçamento. Coisa que os outros ministros não tentavam fazer com muito empenho. Como é que 

foi a resposta do presidente Castelo Branco a essa sua posição? 

 

OB. - Quer dizer, o presidente apoiou a ideia. E tanto assim que foi mandado um orçamento 

para o Congresso e o Congresso aprovou o novo orçamento a vigorar no ano de 1964. Porque 

no orçamento que estava em vigor, era um orçamento cuja receita não alcançava a metade da 



despesa. Ora, se a receita não alcançava a metade da despesa, significava que não se podia 

combater a inflação. E no novo orçamento conseguiu-se substancial, não total equilíbrio, mas 

um equilíbrio ou um desequilíbrio muito menor ao que estava consignado no orçamento em 

vigor. 

 

ER. - Uma das maneiras da disciplina orçamentária estava ligada com a própria reforma 

bancária. Eu estou me referindo a, por exemplo, o desordenamento no processo de emissão de 

papel-moeda, desprovido de qualquer tipo de orçamento, também era uma causa inflacionária, 

naquela época. O Banco Central não começou a atuar nessa disciplina orçamentária? 

 

OB. - É. Essa era a finalidade. Essa era a finalidade. 

 

ER. - Dr. Bulhões, nesse início de governo de 64, nós já conversamos com o senhor que uma 

série de reformas foram levadas a campo. Reformas que tiveram à frente o senhor e o Dr. 

Roberto Campos, ministro do Planejamento. Nós gostaríamos de conversar sobre a natureza de 

algumas dessas reformas. Tentar recuperá-las. Por exemplo. A reforma tributária. O senhor 

podia nos contar um pouco de onde nasceu a ideia de transformar a estrutura tributária em um 

instrumento não só de arrecadação de fundos para o Estado, mas como instrumentos de política 

econômica, para pode direcionar a atividade econômica, estimular poupança, estimular o 

consumo, orientação de investimentos. Como é que foi feita, concebida e executada essa 

reforma tributária? 

 

OB. - A primeira ideia ou o primeiro ato devia ser de manter um certo equilíbrio orçamentário. 

Motivo por que foi feito um novo orçamento, enviado ao Congresso e aprovado pelo 

Congresso. O segundo, era modificar algumas exigências legais que existiam e que estavam 

trazendo grandes dificuldades para o progresso econômico. Uma delas era a estabilidade 

mantida pelas empresas. Foi, então, a ideia de Roberto Campos de criar uma estabilidade 

baseada na saída, quando houvesse a saída do empregado, ele tivesse a garantia de um fundo 

de pagamento de salários. 

 

ML. - Foi o Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço (FGTS). 

 



OB. - O Fundo de Garantia. Depois, que havia necessidade de atender mais habitação dos 

pobres. Criou, então, o sistema de banco, um sistema de construções baratas. E levada a efeito 

pelo Banco Nacional de Habitação. Mas esses programas para serem… o programa de 

habitação necessitava uma tendência de declínio da inflação. Quando a inflação começou a 

subir novamente, o plano começou a mostrar dificuldades de ser levado avante. Porque as 

prestações tendiam a ser superior a correção dos salários. 

 

ER. - Essa reforma tributária, ela conser… 

 

OB. - Bom, a reforma tributária já estava há bastante tempo sendo estudada. E ela foi posta em 

vigor no fim do período do governo. No fim do período do governo. A reforma se caracterizava 

pela ideia de dar maior ênfase ao imposto de renda e de haver um certo mecanismo automático 

de transferência de recursos para os estados e municípios. A modificação no imposto de renda 

também dependia de uma taxa declinante da inflação. Porque com o aumento da inflação, os 

programas de investimento começavam a falhar. E os inventivos fiscais para os investimentos 

já não podiam ser tão úteis como seriam se houvesse declínio da inflação. 

 

[INTERRUPÇÃO DE FITA] 

 

ER. - O senhor estava falando sobre a reforma tributária. 

 

ML. - Ela inclui também o Imposto sobre os Produtos Industrializados, e, ao que parece… 

 

OB. - É. É que havia, antigamente, um sistema cumulativo de cobrança do imposto. O imposto 

era pago em etapas sucessivas. Era repetido. Era o imposto, o antigo imposto de… 

 

ML. - Consumo. Venda. ICM? 

 

OB. - Não. Não era de consumo. Era… Enfim, era um imposto que incidia, que se agravava a 

medida que as operações eram feitas. Essa é que foi a grande modificação. 

 

ER. - Houve a criação também do ICM, não é? 



 

OB. - Pois é. O ICM substituiu esse imposto. 

 

ER. - Ah, eu estava pensando que o senhor estava falando do IPI. 

 

ML. - Era de vendas e consignações? 

 

OB. - Vendas e consignações. É isso. 

 

ML. - Agora, o IPI é sobre o produto industrializado. É mais um tributo que é colocado. O ICM 

é sobre o comércio. 

 

OB. - É mais um outro imposto. O Imposto de Produtos Industrializados é que substituiu o 

Imposto de Consumo. 

 

ML. - Por outro lado, ao que parece também o Imposto de Exportação, que pela Constituição 

cabia aos estados, é trazido, na Constituição de 67, para a União, não é. Envolve mais 

arrecadação para a União. 

 

ER. - Dr. Bulhões, essa reforma tributária concentrou poderes basicamente ou concentrou 

poderes e concentrou receita também, basicamente, no governo federal, não é? Quer dizer, o 

imposto de renda, que era o imposto forte, foi ampliado, é do governo federal. O imposto de 

exportação vai também para o governo federal. O IPI também. O senhor acha que essa 

concentração de… O senhor outro dia estava criticando a nova Constituição porque ela dispersa 

muito nos estados e nos municípios essa… essa arrecadação tributária. O senhor acha que foi 

benéfica? 

 

OB. - Mas veja, a concentração continua. Não foi tirada. A concentração continua. O que foi 

tirado da União foi retirar a utilização da receita arrecadada e transferi-la para os estados e 

municípios. De modo que em termos tributários não houve mudança. É a União que continua 

a arrecadar. Apenas, ela automaticamente deve transferir isso para os estados e municípios. E 

está muito bem que transfira. Mas devia a lei complementar, como é previsto, aliás, na 



Constituição, dizer como esses recursos deveriam ser aplicados. Quer dizer, a União não 

podendo mais gastar em previdência social, em larga escala, cumpria os estados levar a efeito 

as despesas de previdência social. 

 

[FINAL DA FITA 18-A] 

 

OB. - Enfim, a lei complementar pode corrigir esses defeitos iniciais. 

 

IF. - Dr. Bulhões, falando em Constituição, como é que o senhor vê essa nossa nova 

Constituição? Que tem pessoas que criticam muito. Tanto o tamanho como determinadas 

interferências, questão de juros, enfim, como é que o senhor viu a nova Constituição? 

 

OB. - Essa nova Constituição é uma Constituição completamente fora da realidade atual. E 

futura. É uma Constituição retrógrada. Ela não acompanha o movimento de iniciativa 

particular. Ela não acompanha a economia de mercado. Ela não acompanha todas as inovações 

que estão surgindo. É uma economia… é uma Constituição muito retrógrada. 

 

ER. - Estatizante? 

 

OB. - É estatizante. É estatizante, excessivamente nacionalista, muito de distribuição e de 

pouco favorável à produção. É, em poucas palavras, é, em uma palavra, é um desastre. 

 

ER. - Dr. Bulhões, voltando um pouco ao seu período como ministro da Fazenda, como é que 

o senhor nos explicaria a questão do estabelecimento da correção monetária dos débitos fiscais 

e a instituição das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) que também estavam 

submetidas a correção, para defender a desvalorização monetária? 

 

OB. - Os débitos fiscais existiam porque a multa de mora cobrada era insuficiente para obrigar 

as empresas a pagarem seus débitos em tempo. Então, a correção monetária instituída, forçava 

ou fazia com que o débito crescesse de maneira acentuada. E o crescimento acentuado do débito 

tornou ou induziu os empresários, as empresas a pagarem os seus débitos em dia. 

 



ML. -Essa correção monetária, ela atualizava tanto os impostos arrecadados pelo governo 

como, mais a frente, passou a atualizar também o capital das empresas. Nesse sentido, ela 

também contribuía para a capitalização das empresas, não é? 

 

OB. - É para que não houvesse uma distribuição fictícia de lucros, a correção monetária do 

capital ou do acervo da empresa fazia com que se reconhecesse, fazia com que limitasse o 

montante do lucro. 

 

ML. - Nos anos 70, o senhor foi responsável, aqui no IBRE, pela introdução da acidentalidade 

da correção monetária. O senhor poderia explicar um pouquinho o que é isso? 

 

OB. - Não foi nos anos 60 não. Eu acho que isso foi bem mais tarde. Decorreu principalmente 

do aumento de preço da gasolina. Ou melhor, do petróleo importado. Ora, o aumento de preço 

do petróleo refletindo-se nos índices de preços, aumentando os índices de preço, esse aumento 

não significava propriamente depreciação de nossa moeda e sim o encarecimento do produto 

importado. Então, a ideia era tirar o índice de preço, expurgar do índice de preço o valor da 

soma importada. E não significava depreciação do cruzeiro, mas sim um fenômeno externo. 

 

ML. - Essa acidentalidade também se aplicava a escassez de alguns produtos alimentícios ou a 

subida de preço de um determinado? 

 

OB. - Não, subida de preços, em geral. Índice geral de preços. O índice geral de preços devia 

ser expurgado da influência desse aumento de valor. 

 

ML. - Ao que parece, essa decisão de incluir a acidentalidade do cálculo da correção monetária 

não foi uma coisa consensual aqui no IBRE, ou na Fundação Vargas. Havia aqueles que se 

opunham a isso. Achavam que poderia ser afetava a credibilidade dos índices de correção. 

 

OB. - Ah, bom. Isso é claro que sim. 

 

ML. - Houve falta de consenso? 

 



OB. - É procedente. É procedente. 

 

ML. - Mas o senhor não acha que ao final, pelo menos ao nível de imprensa, a credibilidade do 

índice foi afetada, na medida em que… 

 

OB. - Não. Não foi. Não foi. 

 

ML. - Não? Para a decisão dessa acidentalidade, o senhor teve alguma influência de ministros 

da Fazenda? Eles contribuíram para essa decisão sua em torno da acidentalidade? 

 

OB. - Eu suponho que eles tenham gostado da ideia. 

 

ML. - Mas eles não teriam sugerido ao senhor, não teriam colocado para o senhor essa ideia? 

 

OB. - Não. Eu lancei a ideia. Se foi aprovada ou não, não me lembro. Não me lembro não. Se 

chegou a modificar o índice por causa disso. 

 

ER. - Dr. Bulhões, para continuar na questão dos preços, voltando de novo ao seu período 

ministerial, nesse tempo foi criada uma comissão, não é, a Comissão de Estabilização de 

Preços. O senhor poderia me corrigir se não foi. Não foi isso, a COMEP? 

 

OB. - Pode ser. 

 

ER. - E que foi o embrião do CIP, que apareceu posteriormente, no período presidencial Costa 

e Silva. A política de estabilização que o senhor estava implementando necessitava de um certo 

controle de preços? 

 

OB. - Não. Não. A não ser de produtos monopolizados. 

 

ER. - Fora do mercado. 

 

OB. - É. Produtos de origem de monopólio. Mas eu nunca dei atenção a controle de preços. 



 

ER. - Esses produtos monopolizados não seriam regulados pelo mercado e sim por essa 

comissão? 

 

OB. - Não, é que esses produtos monopolizados podem aumentar além da depreciação da 

moeda, não é. 

 

ML. - Esse é o caso, por exemplo, de automóvel, indústria de alimentos? Remédios. 

 

OB. - É. Podia ser de alguns produtos. De alguns produtos. Eu não me lembro qual sejam. 

Alguns produtos. 

 

ER. - O cálculo feito era esse, não é, que não aumentassem além da depreciação da moeda, 

desses produtos fora… quer dizer, de monopólio, não é. 

 

OB. - É. 

 

ER. - Outra reforma importante, Dr. Bulhões, foi a reforma salarial. Quer dizer, até então a 

intervenção do Estado era só sobre o salário mínimo. Mas o Estado passou a regular todos os 

reajustes salariais. Inclusive, tribunais perderam poderes, quer dizer, o Estado começou a 

assumir uma série de poderes, no que toca a questão dos reajustes salariais. Como é que o 

senhor… O senhor podia nos narrar como se processou essa reforma salarial, no governo 

Castelo? 

 

OB. - Não era minha área. Eu não cogitava, eu não acompanhava bem isso. De modo que… eu 

não sei. 

 

ML. - Mas a contenção de salário não era uma diretriz do seu plano de estabilização? 

 

OB. - Não. O que o plano exigia é que não houvesse ajuste salarial superior à depreciação da 

moeda, superior à inflação. Era só isso. 

 



ML. - Mas isso implica em que o governo passe a retirar da negociação entre Ministério do 

Trabalho e sindicatos o poder de decisão sobre aumento salarial e traga para o governo a 

decisão exclusiva da indicação do índice de aumento de salário. 

 

OB. -Bom, isso… Sim. Mas isso eu não sei se foi feito ou se não foi feito. 

 

ER. - A questão salarial, ela ficava restrita basicamente ao Ministério do Trabalho, Fazenda e 

Planejamento? Como é que era resolvido? 

 

OB. - Não. Devia ser Trabalho e Planejamento. Fazenda não entrava nisso. Fazenda só entrava 

como diretriz de que salários não devem ser reajustados acima da taxa de inflação. Quando se 

trata de reajustamento em função da depreciação monetária. Mas não modificação salarial por 

vontade dos empresários. 

 

ML. - O senhor entende que o primeiro passo numa política de estabilização é a contenção das 

despesas públicas. Para os ricos, essa contenção é tolerável. Mas é sabido que para os pobres, 

ela causa fome, desabrigo, doenças, enfim, sofrimento. E hoje a economia política faz uma 

autocrítica afirmando que os economistas têm levado os povos ao sofrimento. Como aparece 

para o senhor esse dilema entre estabilizar a moeda através do corte de despesas públicas e 

criar sofrimento? 

 

OB. - Ora, isto aí é uma pergunta meio esquisita. Porque as decisões de cortas as despesas 

públicas são de prazo curto, são cortes praticamente de não aumento de despesas. E no sentido 

de possibilitar no orçamento futuro contemplar verbas para a assistência, para assistência 

social, para investimentos. Portanto, dizer que a manutenção da moeda estável agrava a 

situação dos pobres é uma afirmação daqueles que não querem combater a inflação. E existe 

muita gente mesmo. Não querem combater a inflação, então, dizem que combater a inflação é 

empobrecer os pobres. Mas isso é uma asneira tão grande que eu não quero conversar sobre 

isso. 

 

ER. - Dr. Bulhões, outra reforma, outra mudança feita, outra ruptura feita em relação à antiga 

política do governo Goulart foi em relação a lei de remessas de lucros, que no tempo do 



presidente Goulart só permitia ao nível de 10% ao ano. Posteriormente, esse nível foi 

aumentado para 12% e sem proibição de limite, quer dizer, acima de 12% haveria um imposto 

progressivo sobre essa… Nós já conversamos algumas vezes sobre isso, mas eu gostaria que o 

senhor se pronunciasse. Dentro de que estratégia estava incluída essa modificação na lei de 

remessa de lucros? Na atração de capitais estrangeiros? 

 

OB. - Delimitar, limitar a remessa de lucros é um ato de imprudência. Porque desestimula a 

entrada do capital. Agora, adotar uma escala de tributação sobre a remessa de lucros, isso é 

perfeitamente admitido pelos países e pelos investidores. Desde que haja convênio tributário 

entre os países, para não haver duplicidade de tributação. 

 

ML. - Como é que o senhor define o plano de estabilização que o senhor implementou em 64-

65? Alguns o cunharam de gradualista. 

 

OB. - A questão é o seguinte. Como nós tínhamos que combater a inflação em curso e mais a 

inflação reprimida, um combate abrupto à inflação representaria um enorme sacrifício e, talvez 

uma recessão incontrolável. Preferiu-se, portanto, reduzir a inflação por etapas. Se foi uma 

decisão boa ou não, não sei. Mas em todo o caso, entre eliminar a inflação abruptamente, 

escolheu-se o caminho da redução por etapas. Ou seja, combater a inflação gradativamente. 

 

ML. - Nos últimos anos, o senhor parece já ter mudado um pouco a sua posição em relação ao 

combate à inflação hoje. Hoje, o senhor já tem defendido mais um choque, uma atitude mais 

abrupta de intervenção no processo inflacionário. O senhor tem dado entrevistas e comentado 

a necessidade de um choque. E, nesse sentido, o senhor parece ter aconselhado os economistas 

que fizeram o Plano Verão quando a forma de operar esse choque. O senhor mudou a posição, 

em relação à inflação? 

 

OB. - É. De fato. Porque a inflação está perdurando por muito tempo. E não pode continuar 

assim. Então, é preferível uma eliminação abrupta do que continuar com a inflação como está. 

 

ML. - Esse choque envolveria, segundo entrevistas recentes do senhor, eliminação da correção 

monetária, para a alteração de expectativa de aumento constante dos preços. 



 

OB. - Bom, é porque uma vez conseguida a eliminação, decidida a eliminação abrupta, seria 

conveniente eliminar a correção monetária. Isso porque hoje a correção monetária está sendo 

feita diariamente, em relação à dívida pública. E essa correção monetária traz uma despesa para 

o Tesouro enorme. E com essa enormidade de despesa, não se consegue o equilíbrio 

orçamentário. Esse o motivo porque sou favorável à eliminação da correção monetária. No 

seguinte sentido: continua com correção monetária, mas os juros são só pagos para aqueles que 

mantém suas disponibilidades a prazo. A correção monetária continua no mercado, no 

“overnight”, mas sem jutos. E assim, gradativamente, poderíamos eliminar a correção 

monetária. Mas sempre com a ideia prévia da eliminação do desequilíbrio orçamentário. 

 

ML. - O Plano Verão tentou a eliminação da correção monetária e teve que voltar atrás. 

 

OB. - Foi conseguido em grande parte. Foi pena que não tivesse cuidado de eliminar o déficit 

orçamentário. Se tivesse eliminado o déficit orçamentário, teria sido um êxito total. 

 

ML. - E aí, nesse sentido, os que formulavam a política econômica dependiam da aprovação 

do Congresso, de demissão de funcionários, cortes de gastos públicos, e o Congresso não 

assumiu essa… esse corte de déficits. 

 

ER. - Primeiramente, o Executivo não assumiu. Ele jogou para o Congresso, não é. Foi isso, 

ficou quase uma briga de empurra-empurra e nenhum dos dois poderes assumiu os ônus 

políticos da eliminação das causas que eliminariam o déficit, não é. 

 

OB. - Não sei bem o que que aconteceu. Porque o ministro da Fazenda e o presidente da 

República disseram, em público, que o deficit estava zerado, não havia deficit público. E, 

portanto, que não havia inflação. Ora, dito isso, é claro que eles não fizeram nada para corrigir 

o deficit público. E com isso perderam uma oportunidade excelente de acabar com a inflação 

no Brasil. Foi uma pena. 

 

ML. - O sucesso da política de controle monetária, para o senhor, parece não residir 

basicamente na figura do ministro da Fazenda, mas depende da combinação de um governo 



realmente decidido a enfrentar a inflação com um Banco Central independente. É assim que o 

senhor vê? 

 

OB. - Sim, isso facilita mais. 

 

ML. - O professor Mário Henrique Simonsen, numa entrevista que nos deu para o seu livro, 

disse que o senhor chega a resolução de problemas muito antes dele alcançar a mesma solução 

pelo cálculo matemático. Ora, o senhor já afirmou que não gosta de matemática. Como explica, 

então esse seu raciocínio de economista, que chega a soluções à frente de cálculos? 

 

OB. - Não, eu não digo que eu não goste de matemática. Não digo que não gosto. Eu não sei 

matemática. Não tenho conhecimentos de matemática suficientes. Mas não digo que não gosto 

de matemática. 

 

ML. - Então, o que que leva a chegar a soluções antes de um cálculo matemático, mais rápido 

do que um cálculo matemático? 

 

OB. - Eu não sei. Deve ser fruto da experiência. Não sei. A experiência demonstra, é repetitiva. 

 

ML. - Raciocínio lógico, também? 

 

OB. - Hum? 

 

ML. - Raciocínio lógico, também? 

 

OB. - É. 

 

ML. - O senhor também foi chamado pelo Dr. Gudin de o “santo” Otávio. 

 

OB. - Não, isso foi o Roberto Campos. 

 

ML. - Ah, foi o Roberto Campos. Por que ele o chamava assim? 



 

OB. - É pela paciência que eu tinha de aturá-lo toda vez. Só isso. 

 

ML. - A gente gostaria de saber um pouco das atividades empresariais que o senhor teve ao 

sair do Ministério da Fazenda. O senhor esteve ligado a diretorias de algumas empresas. Eu 

queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. 

 

OB. - Ah, tive. Depois, eu fui convidado para participar do Banco Banerj, naquele tempo 

chamava BEG (Bando do Estado da Guanabara). Relutantemente, eu aceitei esse encargo. 

Solicitado pelo governador Chagas Freitas. Depois, mais tarde, foi-me oferecido a presidência 

da Mercedes Benz, que faz parte de vários conselhos de empresas e bancos. 

 

ER. - Para a Mercedes Benz o senhor vai. O senhor cumpre esse lugar na Mercedes Benz? 

 

OB. - Não. Eu já saí há muito tempo. 

 

ER. - Não, mas na ocasião o senhor ficou lá um tempo. 

 

OB. - Fiquei lá na presidência, fiquei, eu acho que uns 6 meses, só. 

 

ML. - O senhor também esteve ligado à Sofunge? 

 

OB. - Quem? 

 

ML. - Sofunge, do filho do Roberto Simonsen? 

 

OB. - Não. 

 

ML. - Não? Ao Unibanco? 

 

OB. - Ao Unibanco estou agora. 

 



ML. - No Conselho de diretores? 

 

OB. - No Conselho de diretores. 

 

ML. - Companhia Belgo-Mineira? 

 

OB. - Não. Nunca. 

 

ML. - Também não. Hanna Minning? 

 

OB. - Quem? 

 

ML. - Hanna Minning. 

 

OB. - Não. 

 

ML. - O senhor não esteve ligado. Nós temos um capítulo no seu livro, Dr. Bulhões, em que 

nós trabalhamos com as suas ideias econômicas. E está faltando fechar m elemento nessas 

ideias, que é a relação entre estabilidade monetária e condições para o desenvolvimento. O 

senhor sabe que a sua corrente de pensamento, o Dr. Gudin foi muito criticado pelo fato de que 

se preocupou demais com a estabilidade monetária e menos com o desenvolvimento. Eu acho 

que seria importante o senhor colocar nesse depoimento como é que o senhor vê o lugar do 

desenvolvimento, não é, num conjunto de ideias onde a estabilidade monetária tem um ponto 

central. 

 

OB. - É que não havendo estabilidade monetária surgem desentendimentos de várias naturezas. 

Desentendimentos esses que prejudicam a marcha do desenvolvimento. Se não há estabilidade 

monetária, pode haver o desenvolvimento. Sem dúvida alguma que pode haver. E talvez de 

uma maneira bem acelerada. Mas precisamente porque ela é acelerada é que traz distorções, 

desequilíbrio que provoca o retrocesso, que provoca uma recessão e com a recessão vem o 

retrocesso. Então, é preferível progredir mais vagarosamente, com estabilidade monetária, do 

que rapidamente, sem estabilidade monetária. Essa é que é a filosofia. 



 

ER. - Dr. Bulhões, outra… Quer dizer, dentro desse plano das suas ideias, sobre a inflação 

também… O senhor não acha, quer dizer, gostaria que o senhor prestasse depoimento sobre 

isso, que o senhor não atribui pouco valor como causa da inflação à questão da dívida externa? 

Prestando mais atenção, concentrando mais atenção nas questões internas? 

 

OB. - É lógico. É. A dívida externa só agrava a inflação ou só dificulta o combate à inflação 

pelo peso da despesa no orçamento público. Mas, por outro lado, a transferência dos recursos 

elimina essa parcela, digamos, de expansão monetária para cobrir o déficit público. De modo 

que não é esse o ponto importante. E o ponto importante também do aumento da despesa… da 

despesa da dívida externa decorre da depreciação da moeda, da depreciação da taxa de câmbio. 

E essa depreciação é consequência da inflação. Portanto, não… E de mais a mais, para pagar a 

dívida externa… 

 

[FINAL DA FITA 18-B] 

 

OB. - O governo deve tomar medidas de restrição de outros encargos. E que prejudica a 

situação, não resta dúvida. Mas é melhor passar por uma fase transitória de sacrifícios do que 

ignorar a existência da dívida. 

 

ER. - Mas essa espécie de sangria do capital, quer dizer, nacional, provocado pelo pagamento 

da dívida externa, não atrapalharia, num segundo momento, ao relance da economia? 

 

OB. - É claro que atrapalha. É claro que atrapalha. Mas atrapalha temporariamente, não é. 

Atrapalha por alguns anos, por uns 2, 3 anos. Mas uma vez passado isso, o país pode se 

desenvolver muito satisfatoriamente. O Brasil teve, pelo menos, a vantagem de fazer esses 

empréstimos para realizar investimentos. Ora, os investimentos, uma vez realizados, uma vez 

concluídos, eles podem proporcionar recursos para o pagamento da dívida. Seria um desastre 

se a dívida tivesse sido feita para pagar despesas correntes, despesas supérfluas, gastos de 

desmandos ligados…Mas isso não ocorreu no Brasil. O grosso da dívida foi para comprar 

equipamentos e realizar investimentos. É um país, pois, que está em condições de pagar a sua 



dívida. Desde que se chegue a um acordo de pagamento razoável, durante um determinado 

tempo. E acredito que os credores de modo algum iriam negar isso. 

 

IF. - Dr. Bulhões, duas conversinhas aqui para ter com o senhor, que são as dúvidas minhas. 

Num momento de inflação, para que haja um combate sério, há necessidade de um sacrifício 

de… da população, inclusive… 

 

O.B. - Ah, é. 

 

IF. - Para isso, uma conscientização. O senhor concorda com isso, não é. Eu vejo muito essa 

questão da correção da caderneta de poupança, o povo dizendo: ah, a caderneta de poupança 

rendeu tanto…Na realidade, ela não rendeu. Na realidade, apenas, ela continuou mantendo o 

mesmo valor. O senhor não acha que isso é um engodo, que devia haver um esclarecimento 

maior para a população, nesse sentido? 

 

OB. - Devia. Mas…É o ministro, o ministro, o próprio presidente podia esclarecer. Mas eles 

não têm feito não, não é. 

 

IF. - O senhor acha que isso pode ser, inclusive, intencional, para abafar a situação de crise, 

esconder? 

 

OB. - Não. Não, isso é uma falta de cuidado, só. 

 

IF. - Porque, na realidade, a pessoa colocando o dinheiro na poupança, aparentemente, ele está 

crescendo, não é. 

 

OB. - É. Aparentemente. É. E ele devia saber que ele não está perdendo, não é. 

 

IF. - Exatamente. O senhor não acha importante esse esclarecimento? 

 

OB. - Acho. Acho muito importante. 

 



IF. - Para poder, inclusive, entender a situação de crise e ajudar. 

 

OB. - É. 

 

IF. - Outra coisa, dr. Bulhões. Antigamente, o número de ministérios no governo era bem 

menor. Com o tempo, foram se desdobrando, foram surgindo novos ministérios. O senhor 

mesmo, agora, comentou: ah, sobre isso eu não sabia, porque era do ministério do 

Planejamento. Como é que o senhor vê isso? O senhor achava melhor o tempo de poucos 

ministérios ou essa pulverização facilita o funcionamento do governo? 

 

OB. - Não. Eu acho... poucos ministros é melhor. 

 

IF. - Uma centralização maior. O senhor prefere mesmo, quer dizer, poucos ministros. Quer 

dizer, o senhor estava falando agora, determinadas políticas, - ah, isso não era comigo, era do 

Ministério do Planejamento. Quer dizer, não é importante que isso seja mais fechado, mais 

amarrado? O senhor vê assim? 

 

OB. - O fato de ...Um ministro da Fazenda tem determinadas preocupações que não são 

detalhes, isso é até apenas uma orientação. E esses detalhes podem ser melhor avaliados pelo 

ministro do Trabalho. O que é necessário é que haja uma compreensão geral dos fenômenos 

dos ministros. Que sejam muitos ou que sejam poucos. Mas que todos compreendam a política 

que está sendo adotada. 

 

IF. - Como é que o senhor vê o Ministério do Planejamento, que é uma coisa relativamente 

nova? 

 

OB. - É. É bom. Porque preparo do orçamento é um preparo complexo e precisa falar com os 

outros ministérios. É necessário um ministério do Planejamento. 

 

IF. - Agora, no momento, fala-se muito mais do ministro Maílson do que do…Quer dizer, 

dependendo do… Isso o senhor acha que depende do ministro ou depende da situação? 

 



OB. - Não. Do que fala é da orientação. Orientação. A orientação é que… A orientação pode 

ser de um, pode ser do Planejamento ou pode ser da Fazenda. Desde que…Ou melhor, a 

orientação é do presidente da República. E o resto é desdobramento. 

 

ER. - O senhor quer um pouco de água? 

 

OB. - Ah, um pouquinho. Obrigado. 

 

ML. - Dr. Bulhões, vamos falar um pouquinho do funcionamento do dia-a-dia do Ministério 

da Fazenda, no seu período. O senhor ficava mais no Rio de Janeiro, viajava para Brasília, 

como é que era o desempenho no Ministério? 

 

OB. - É. Quase todo o tempo aqui no Rio. 

 

ML. - E o presidente Castelo Branco vinha ao Rio de Janeiro, semanalmente? 

 

OB. - Com frequência. 

 

ML. - O ministro Roberto Campos também ficava no Rio de Janeiro? 

 

OB. - É. 

 

ML. - O Ministério do Planejamento ficava dentro do Ministério da Fazenda? 

OB. - Ficava. 

 

ML. - E aí, o senhor tinha um entendimento quase que diário com ele? 

 

OB. - É. É claro. 

 

ML. - As equipes também se entrosavam, a sua equipe e a equipe do ministro Roberto Campos? 

 

OB. - Quem? 



 

ML. - As equipes se entrosavam, de Planejamento e Fazenda? 

 

OB. - O que que é isso? [silêncio] – Obrigado. 

 

ML. - Quando é que o Ministério foi transferido para Brasília? 

 

OB. - Ah, não sei. 

 

ML. - Não foi na sua gestão. 

 

OB. - Foi. Não? Não, não foi não. 

 

ML. - Não foi. 

 

OB. - Quando é que foi? 

 

IF. - E em determinados momentos, há necessidade do ministério ter contato com Câmara e 

Senado, para negociar algumas coisas. O senhor ia muito a Brasília para conversar com 

deputados e senadores? 

 

OB. - Muito, não. Mas ia algumas vezes. Algumas vezes ia prestar informações à Câmara e ao 

Senado. Algumas vezes. 

 

IF. - E o senhor tinha alguma pessoa ligada ao senhor que fosse, vamos dizer assim, um 

intermediário, que pudesse ir pelo senhor conversar com deputados ou alguma coisa? 

 

OB. - Não. Não. 

 

IF. - Era o senhor mesmo que tratava dos assuntos. 

 

OB. - Eu ia. Eu ia. 



 

IF. - Com os deputados e senadores, lá. 

 

OB. - É. 

 

ER. - Vamos terminar isso? Vamos terminar, por hoje, dr. Bulhões? 

 

OB. - Vamos. 
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ER. - Você quer começar, Antonieta? 

 

ML. - Dr. Bulhões, vamos falar um pouquinho do Banco Central, hoje, da criação do Banco 

Central. Eu gostaria que o senhor nos contasse como é que o senhor acelerou o projeto de 

reforma bancária que estava no Congresso, quando o senhor assume no Ministério da Fazenda, 

e o papel do seu assessor, Denio Nogueira, nesse processo. 

 

OB. - O Denio Nogueira ficou incumbido de acelerar, no Congresso, a criação do Banco 

Central. Eu não me lembro bem se nós preparamos um projeto ou utilizamos um projeto já 

existente e reformula… 

 

ML. - Eu acho que foi feito um substitutivo. 

OB. - É? 

 

ML. - Foi feito um projeto substitutivo. 

 

OB. - Então, foi isso. Encaminhou ao Congresso. E lá, o Denio Nogueira, então, se incumbiu 

de discutir muito com os congressistas a maneira de criar-se o Banco Central. E o Conselho 

Monetário. Ou confirmar o Conselho Monetário que já existia na Sumoc. 



 

ML. - Quais foram os congressistas que tiveram papel chave no encaminhamento desse projeto 

de reforma bancária? 

 

OB. - Um deles foi Ulysses Guimarães, que se empenhou bastante na criação do Banco Central. 

Outro foi o… foram os líderes do governo, o Rondon Pacheco e…Como era aquele? 

 

ML. - Herbert Levy teve alguma importância? 

 

OB. - Herbert Levy também. Mas principalmente…Aquele que chegou a ser vice-presidente 

da República, como é que chama? 

 

ML. - Mazzili? Pedro Aleixo? 

 

OB. - Pedro Aleixo. Foi o Pedro Aleixo, Rondon Pacheco, Ulysses Guimarães… 

 

ER. - O Daniel Faraco não estava nessa… 

 

OB. - O Daniel Faraco. Eu não sei se o Daniel Faraco já era ministro ou não. Mas, de qualquer 

maneira, ele ajudou. 

 

ER. - Dr. Bulhões, e opositores desse projeto, que eventualmente estavam propugnando por 

outro projeto, na área dos parlamentares, o senhor se lembraria de algum? Pessoas que 

pressionaram contra esse projeto, defendiam outra maneira de atuação? 

 

OB. - Não, não…Havia um mal estar no Banco do Brasil, na criação do Banco Central, porque 

ele perderia essas faculdades que ele tinha de um misto de banco central e de banco comercial. 

Essa era uma resistência compreensível. 

 

ER. - E o Banco do Brasil, com certeza, tinha seus representantes ou próprios funcionários do 

Banco do Brasil eram parlamentares. 

 



OB.- É. Devia haver. Mas depois, o Banco do Brasil compreendeu a vantagem de ser um banco 

comercial e muito contribuiu para o êxito do Banco Central. 

 

ML. - Nesse projeto que tramitou pelo Congresso e que foi aprovado em dezembro de 1964, 

aparece o papel do Banco Central, também, como um banco de fomento. Ele é responsável pela 

concessão de créditos. Inclusive, nas disposições transitórias… 

 

OB. – É, mas isso aí foi um erro. É que os Estados Unidos Tinha feito, para auxiliar a América 

Latina, adotou um sistema de entregar o trigo ou de vender o trigo com prazos de pagamento 

muito prolongados. Era um verdadeiro…Então, a venda do trigo resultava num montante 

disponível para aplicações no país. E julgaram que ao Banco Central cabia levar a efeito essa 

função. Isso foi um erro. O Banco Central não devia ter aceito essa incumbência. Pois o Banco 

Central não foi adotado nem preparado como instituição de fomento do desenvolvimento. 

 

ER. - Essa função permanece, dr. Bulhões? 

 

OB. - Não. Essa função desapareceu, não é. Mas… E hoje o Banco Central não tem mais ideia 

de incentivar o desenvolvimento. Ao contrário. Ao contrário, não. Isso não. Mas o Banco 

Central agora está convencido de que a missão principal do banco é velar pela estabilidade da 

moeda e auxiliar a manter o equilíbrio do orçamento público. 

 

ML. - Essa função de fomento, que foi atribuída ao Banco Central no seu nascedouro, o senhor 

acredita que se deveu a pressões do Congresso, no sentido de fazer que ao nascer o Banco 

Central também já assumisse a sua função de banco de desenvolvimento? 

 

OB. - Não sei se foi isso. Eu expliquei que tendo os Estados Unidos concedido meios de 

levantamento de recursos para o desenvolvimento, achou-se, erroneamente, que o Banco 

Central poderia levar a efeito essa função. Que, na verdade, deveria ser entregue a uma outra 

instituição. Talvez ao próprio Banco do Brasil. Mas não ao Banco Central. 

 

ER. - Dr. Bulhões, por ocasião da criação do Banco Central, quer dizer, a visão oficial do 

governo condenava o fato de serem os membros do Conselho da Sumoc nomeados e 



demissíveis pelo presidente da República. Isso daria uma dependência, criaria uma 

dependência da Sumoc. Uma das ideias da criação do Banco Central é torná-lo… da criação 

de uma instituição independente quanto ao mandato do seu presidente, dos seus diretores. 

Como é que o senhor poderia narrar essa preocupação da independência? 

 

OB. - A preocupação da independência poderia ser bem garantida por meio da estabilidade dos 

seus diretores. Os diretores teriam prazos estáveis de atuação. E foi nesse sentido que se 

estabeleceu um esquema de nomeação de diretores, de modo que sucessivamente seriam 

designados pelo presidente, pelo governo passado, o presente e futuro. Estabelecendo 

determinados prazos. 

 

ML. - O mandato era de 6 anos, não é? 

 

OB. - O mandato era de 6 anos. Mas os diretores eram escolhidos de modo que contemplassem 

nomeações do passado e do presente e esperasse nomeações, algumas nomeações do futuro. 

 

ER. - Os prazos eram intermitentes… eram alternativos. Numa mesma diretoria existiam… 

 

OB. - É. Numa mesma diretoria, todos tinham o prazo de 6 anos. Mas uns a começar, digamos 

assim, num ano x, outro, a começar no ano x1, outro, no ano x2, e assim por diante. 

 

ER. - Quer dizer, tinha representantes tanto de governos passados quanto do governo presente 

e vagas… 

 

OB. - E vagas para o governo futuro. De modo que assim todos participariam das nomeações, 

mas nenhum teria maioria na votação dos diretores.  

 

ML. - Parece que essa era a ideia do Denio Nogueira, não é, o mandato de 6 anos? 

 

OB. - Não, essa é uma ideia que existe, eu acho que em vários países, e que o Denio adotou e 

levou para o Banco Central. 

 



ML. - O senhor concordava com essa ideia? 

 

OB. - Claro que sim. Foi uma ideia muito boa. 

 

ML. - Mas depois ela não foi posta em prática, não é, a partir do período Costa e Silva. 

 

OB. - Não. Depois, quando veio Costa e Silva, ele revogou, por uma lei complementar…Ou 

por outra, revogou legalmente essa maneira de escolher os diretores. E foi pena que tivesse 

revogado. 

 

ML. - O próprio presidente do Banco Central, Denio Nogueira, foi forçado, praticamente, a 

sair, não é, antes de terminar seu mandato. 

 

OB. - É isso mesmo. 

 

ER. - Dr. Bulhões, nós estamos conversando com o dr. Casimiro Ribeiro que disse, estava nos 

contando do aspecto traumático da sucessão da equipe do Banco Central, na passagem do 

governo Castelo para o governo Costa (e Silva). Quer dizer, segundo esse esquema da 

nomeação do presidente, dos diretores do Banco Central, essa equipe, o Denio Nogueira e os 

outros diretores, poderia continuar, mas o governo Costa e Silva queria mudar a equipe do 

Banco Central. O que criou um impasse. E atribui o Casemiro Ribeiro que foi esse mal-estar, 

esse impasse que fez com que, futuramente, na presidência Geisel, o ministro Henrique 

Simonsen tivesse mudado esse critério. O senhor acha que tem ligação um fato com outro? 

 

OB. - Esse critério não foi mudado no tempo do Geisel, não. Esse critério foi mudado no tempo 

do… 

 

ML. - Costa e Silva. 

 

OB. - Do Costa e Silva. 

 



ER. - Mas o Mário Henrique…Do tempo do… A possibilidade de demissão e de dependência 

direta dos diretores do Banco Central pelo presidente da República? Eu tenho a impressão que 

foi no tempo do Geisel. Foi com Mário Henrique Simonsen. 

 

OB. - Bom, isso eu não posso responder, porque eu não me lembro nada. 

 

ER. - Isso a gente poderia reconfirmar, mas eu tenho a impressão que… 

 

OB. - Quem sabe, perguntar ao Mário Henrique Simonsen? Eu sei que não aceitaram a ideia. 

Isso eu sei. Mas eu tenho a impressão que foi no tempo do Costa e Silva e não do Simonsen. 

 

ML. - Com relação à organização do Conselho Monetário Nacional, a sua visão dessa 

organização do Conselho era a que ele deveria ser a mesma do Conselho da Sumoc? Ou seja, 

conter elementos do Banco do Brasil e mais do Banco Central. Ou o senhor já tinha uma 

visão… 

 

OB. - E pessoas de fora. 

 

ML. - E pessoas de fora. Porque afinal, o projeto que foi aprovado incluía pessoas notáveis, 

indicadas pelo presidente da República. O senhor concordava com essa postura? 

 

OB. - Claro que sim. 

 

ER. - E para completar, talvez fosse interessante…Quer dizer, o Conselho da Sumoc era 

composto… Qual foi a modificação básica que houve na ideia de Conselho, quer dizer, na 

passagem da Sumoc e do Banco Central? 

 

OB. - Não houve modificação, não. Com o mesmo critério. 

 

ML. - Não. Antes, eram pessoas do Banco do Brasil e ministros da Fazenda. Exclusivamente. 

 

OB. - Não. Tinha gente de fora. 



 

ML. - Ah, tinha? 

OB. - Tinha sim. Eu me lembro da representação dos… 

 

ML. - Os banqueiros apareciam ou… 

 

OB. - Dos banqueiros. 

 

ML. - Mas eles apareciam ou como ministros da Fazenda ou como presidentes do Banco do 

Brasil. 

 

OB. - Não. Completamente de fora. Era o caso do Gastão Vidigal, que não tinha função 

nenhuma, e comparecia às reuniões do Conselho. O presidente do Banco Comercial e de 

Indústria e Comércio de São Paulo, comparecia como membro do Conselho, sem ter ligação 

nenhuma com o governo. 

 

ML. - Então, na verdade, o Conselho Monetário institucionalizou uma prática que já vinha 

sendo… 

 

OB. - Adotada anteriormente. 

 

ML. - … levada a efeito, adotada no Conselho da Sumoc. Houve alguma… algum traço do 

projeto aprovado em 64 que o senhor não apreciasse? De Banco Central? 

 

OB. - É. Com exceção desse aspecto de fomento da produção, que eu não concordava, mas que 

eu, na hora, não sabia bem como me desvencilhar desse encargo, quer dizer, não puder refletir 

melhor, fora isso, eu acho que as ideias todas foram… 

 

ML. - Ao que parece, pelo depoimento do Dr. Dênio Nogueira, a questão do fomento foi uma 

barganha política com o Congresso. Quer dizer, ou saía assim o projeto do Banco Central ou 

não saía. 

 



OB. - Não, não creio que tenha sido assim. Não creio que tenha sido assim. Porque podia-se 

dizer: muito bem, vamos adotar essa instituição, mas a ser levada a efeito pelo Banco de 

Desenvolvimento, que já existia, ou pelo próprio Banco do Brasil. Não precisa ser 

necessariamente o Banco Central. De modo, não creio que…Se houve isso, se houve esse 

impasse, foi por falta de inteligência nossa de sugerir outras maneiras de aplicar. 

 

ML. - O senhor tinha pressa em aprovar o projeto do Banco Central? 

 

OB. - Pressa, eu não tinha, mas gostaria que fosse aprovado, não é. 

 

ML. - Quer dizer, o senhor acha que poderia ter havido mais tempo para negociação, em relação 

a essa questão do fomento, o senhor esperaria um pouco mais? 

 

OB. - Não, é porque não houve, na época, a ideia que está me ocorrendo agora. Só agora que 

me ocorreu essa ideia. É falta de inteligência para… 

 

                                    [FINAL DA FITA 19-A]  

 

ER. - Dr. Bulhões, essa questão do Conselho, que o senhor está nos explicando, que haviam 

convidados, banqueiros, que não pertenciam a nenhum dos cargos que pelo regimento do 

Banco Central deveriam participar do Conselho Monetário, qual era o critério, quem convidava 

esses banqueiros? 

 

OB. - Ah, era o ministro da Fazenda. 

 

ER. - Ele, o próprio poder titular do Ministério da Fazenda indicava. 

 

OB. - É. 

 

ML. - Como é que o senhor via, naquela época, a relação entre o Banco Central e o Congresso? 

O Congresso deveria controlar a política monetária, deveria acompanhar? 

 



OB. - Deveria acompanhar de uma maneira indireta. Quando as emissões excedessem a certo 

limite, esse excesso deveria ser submetido à aprovação do Congresso. E aí se daria a explicação 

da conduta do Banco Central. E nesse momento o Congresso estaria acompanhando a atuação 

do Banco. De maneira que indiretamente, por esse dispositivo, o Congresso acompanhava a 

atuação do Banco Central. Mas sem interferir, como não poderia interferir diretamente, em 

suas decisões. 

ER. - Era uma independência tanto em relação ao Poder Executivo como ao Poder Legislativo, 

não é. 

 

OB. - É. Legislativo. É. Uma independência em relação aos poderes de comando. 

 

ML. - O Casimiro Ribeiro, em seu depoimento ao CPDOC, conta que o processo de 

implantação do Banco, já tendo sido aprovado pelo Congresso, foi bastante difícil, porque o 

Banco do Brasil ainda colocava muitos obstáculos a perder a Carteira de Redesconto, a perder 

a Caixa de Mobilização, a perder a fiscalização bancária. 

 

OB. - É. 

 

ML. - E houve uma certa discussão sobre para onde iriam os volumes dos depósitos 

compulsórios e para onde iriam os depósitos usuais do Banco. O senhor se recorda dessa 

discussão? 

 

OB. - Não. Não me recordo, não. Isso eu não me recordo. 

 

ER. - Mas eles perderam, efetivamente, essas funções. 

 

OB. - É claro que perderam. É. 

 

ML. - Agora, a criação daquelas comissões dentro do Banco Central, a Comissão Bancária, a 

Comissão de Relações Externas, elas, de alguma forma, supriam essas carteiras do Banco do 

Brasil, não é? 

 



OB. - Elas tinham que substituir, elas tinham que substituir a atuação do Banco do Brasil. 

Essa… 

 

ML. - E aí, funcionários do Banco do Brasil foram trazidos? 

 

OB. - Mas eram funcionários… Porque o Banco do Brasil, digamos assim, ofereceu resistência. 

Mas depois que verificou que eles podiam tirar grande partido do banco atuar como banco 

comercial, independentemente de uma atuação do Banco Central, eles… os funcionários 

começaram a auxiliar de maneira decisiva a implantação do Banco Central. 

 

ML. - O senhor nos relatou que enquanto ministro da Fazenda do governo Castelo Branco, o 

senhor passava a maior parte do tempo no Rio de Janeiro. Pensava-se, nessa época…Eu 

acredito que o Ministério da Fazenda já estivesse pronto, em Brasília, o edifício do Ministério, 

não estava? 

 

OB. - Estava. Meio pronto. 

 

ML. - Estava pronto. Mas não havia sido instalado, não é. Pensava-se, naquela época, na 

construção de um edifício para o Banco Central, em Brasília? 

 

OB. - Não, naquela época, não. Não se cogitava disso. 

 

ML. - Foi fora do seu período como ministro da Fazenda. 

 

ER. - Eu tenho a impressão que foi quando era presidente do Banco Central o… 

 

OB. - Paulo Lira. 

 

ER. - O Paulo Lira. Foi ele que comandou, quer dizer, a instalação física do Banco Central, em 

Brasília.  

 

ML. - Sim, mas a construção, a ideia de transferir o Banco não foi de seu período não, não é? 



 

OB. - Não. Não. Eu não daria essa ideia, não. (riso) 

 

ML. - Era isso que eu queria saber. (riso) 

 

ER. - Dr. Bulhões, outra questão que estava na origem da criação do Banco Central era a 

ausência da disciplina orçamentária para as operações do Banco do Brasil, que resultava na 

expansão de crédito fora de controle, não é? Quer dizer, isso também fazia parte do diagnóstico 

que levou a criação do Banco Central, não é? 

 

OB. - É. 

 

ER. - Esse orçamento… A expansão do crédito era…Quais eram os instrumentos que 

controlavam o crédito? 

 

OB. - Depois, passou-se a adotar um orçamento monetário, exatamente com o propósito de 

evitar a expansão de meios de pagamento, fora daquilo que tinha sido previsto. 

 

ML. - Foi sob sua gestão, a criação do orçamento monetário? 

 

OB. - Hum? 

 

ML. - A criação do orçamento monetário se deu sob a sua gestão? 

 

OB. - É claro. Fazia parte da orientação da atuação do Banco Central. 

 

ML. - E como é que o senhor se colocava perante o orçamento das estatais? Ainda não havia 

um orçamento para as estatais, não é? 

 

OB. - Ah, não. Ainda não se falava. A atuação das estatais, naquele tempo, já existia, era 

grande, por exemplo, a atuação da Petrobrás, da Eletrobrás, mas não tinha o vulto que tem 

atualmente. E nem… 



 

ML. - Não necessitava ter um orçamento a parte. 

 

OB. - Talvez precisasse. Mas não chamava atenção para isso. Pelo menos, elas não tinham 

déficit. Elas não tinham déficit e não contribuíam para o déficit do Tesouro. Elas eram mais ou 

menos independentes. 

 

ER. - Quer dizer, a ideia de mais disciplina orçamentária foi uma das ideias básicas que orientou 

a criação. 

 

OB. - Sim. Por causa da disciplina monetária. 

 

ER. - A emissão de papel-moeda descontrolada seria coordenada por essa nova formulação? 

 

OB. - É claro. 

 

ML. - Vamos um pouquinho para o campo das relações econômicas externas. O Brasil, após 

1964, tinha que renegociar a sua dívida e pedir empréstimos ao governo americano, 

principalmente. Eu queria saber quais os ministérios que se envolveram nessa negociação como 

os banqueiros europeus e com o governo norte-americano e os bancos norte-americanos. 

 

OB. - Aí, foi o Banco Central o principal negociador. E também o Ministério da Fazenda. 

 

ML. - E o Itamaraty? 

 

OB. - O Itamaraty, mais como elemento de ligação. 

 

ML. - E o Planejamento, também… 

 

OB. - Bom, é claro. Planejamento e Ministério da Fazenda.  

 

ML. - Roberto Campos. E aí, no seu caso, como ministro da Fazenda… 



 

OB. - Bom, mas naquele caso, devo acentuar, que as dívidas eram dívidas comerciais. Eram 

importações feitas e não pagas. De modo que eram dívidas de prazo curto. Isso provocou um 

certo constrangimento, mas era relativamente mais fácil resolver o problema do que 

atualmente, que são dívidas de prazo maior e vulto muito maior também, relativamente, mesmo 

relativamente.  

 

ML. - Quem era o principal negociador do Banco Central, em relação aos bancos norte-

americanos? 

 

OB. - Era o diretor da Carteira de Câmbio, que era o Biolchini, Luiz Biolchini. 

 

ML. - Luiz Biolchini, do Banco Boavista. 

 

OB. - Do Banco…Que estava trabalhando no Banco Central, como diretor de Câmbio do Banco 

Central. 

 

ML. - Era da Comissão de Relações Externas, não é, do Banco Central. 

 

OB. - É. Não, ele era diretor da Carteira de Exportação. Eu não sei que nome que tinha. Enfim, 

era ele. E também foi chamado gente de fora para ajudar. Outros compareceram também. 

 

ML. - O senhor se recorda de quem mais? 

 

OB. - Não estou me lembrando não. 

 

ER. - Dr. Bulhões, a criação do Banco Central foi um dos episódios de uma série de reformas 

que o governo estava promovendo. E reformas…a reforma bancária, que foi fundamentalmente 

a criação do Banco Central, reforma financeira, que envolveu uma série de medidas. Que 

espírito orientava essas reformas, dr. Bulhões? 

 



OB. - O espírito que orientava essas reformas se resumia no seguinte: desenvolver o país sem 

estabilidade monetária é assumir um risco grande de retrocessos. Retrocessos muito 

prejudiciais ao desenvolvimento econômico e social do país. Ao passo que se o progresso for 

feito de maneira saudável, no sentido de ser executado sem grandes déficits orçamentários, e 

sem redução do poder do valor da moeda, o progresso poder ser mais lento, mas é um progresso 

seguro e isento desses retrocessos maléficos. Essa é que é a filosofia. 

 

ER. - Dr. Bulhões, quanto às outras medidas, na área bancária e financeira, foi feito também 

um grande…Foram criados instrumentos, foram feitos esforços no sentido de incentivar a 

evolução do mercado de capitais. Como é que isso foi pensado dentro da estratégia do governo, 

das reformas do governo? 

 

OB. - É que a principal medida, que não conseguimos alcançar, é que o imposto de renda 

favorece muito os empréstimos e penaliza o capital de risco. (tosse forte)Um instantinho. 

 

ER. - O senhor quer que eu peça um pouquinho d'água para o senhor? 

 

OB. - É. Obrigado. Não sei por que quando chega numa certa hora me dá um…Eu acho que é 

o cansaço. 

 

ER. - São as eleições. (brinca) 

 

OB. - É. Deve ser resultado das eleições. (risos) Obrigado. Bom. Eu estava onde? 

 

ER. - Nós estávamos falando do… O senhor dizia que o imposto de renda penalizava… 

 

OB. - Ah, bom. O imposto de renda penaliza o capital de risco da seguinte maneira. Uma 

empresa quando faz um empréstimo, ela tem a faculdade de deduzir da receita os juros que 

paga ao credor. Ao passo que no caso do capital de risco, a empresa, quando distribui 

dividendos, não pode deduzir da receita, ou não pode deduzir do lucro da empresa os juros 

pagos aos acionistas. 

 



ER. - Aquilo é lucro, não é, é considerado lucro. 

 

OB. - É considerado lucro. E é taxado duplamente. Taxado na empresa e depois taxado quando 

o acionista recebe o dividendo. Ao passo que no caso dos juros, a empresa não paga juros e só 

vai ser recaído o imposto sobre a renda do credor. A disparidade, portanto, é evidente. E não 

há estímulo, portanto, ao desenvolvimento do capital de risco. Principalmente, quando as taxas 

de juros sobem. E as taxas de juros costumam subir quando existem essa expectativa 

inflacionária, é permanente essa expectativa, o resultado é que os juros tendem a subir bastante 

e quem empresta ganha muito mais do que quem compra ações. Esse o motivo da nossa 

insistência em solicitar a atenção do governo para melhorar as condições do mercado de 

capitais. 

 

ER. - E isso não foi conseguido naquela época. 

 

OB. - E isso não foi conseguido naquela época nem foi conseguido agora. E não sei se será 

conseguido. 

 

ML. - E o que leva a não se conseguir? 

 

OB. - É o receio de perder receita. Só isso. 

 

ER. - Outra tentativa que foi difícil, que não foi coroada de sucesso, digamos assim, do tempo 

das reformas, foi a da criação de investimentos de longo prazo, não é. 

 

ML. - Os bancos, não é, os bancos de investimento. 

 

ER. - A criação de bancos privados que emprestassem a longo prazo. 

 

OB. - A ideia de bancos de investimentos é, primeiramente, subscrever ações. E, em segundo, 

fazer empréstimos de longo prazo. Mas com a persistência do surto inflacionário, tornou-se 

impossível fazer-se empréstimos a longo prazo. Então, os bancos de investimento passaram a 

fazer empréstimos de prazo médio e prazo curto, acompanhando os bancos comerciais. E 



dificilmente nós vemos os bancos lançando ações em favor de empresas. Eles começaram a 

fazer isso. Mas com o aumento da inflação, eles diminuíram muito essa atividade da subscrição 

de ações.  

 

ER. - Essa função de empréstimos para atividades… quer dizer, empréstimos de longo prazo, 

então, continuou na mão do Estado, fundamentalmente. 

 

OB. - Continua na estaca zero. 

 

ER. - O senhor atribui isso fundamentalmente à questão inflacionária, não é? 

 

OB. - Ah, somente. Somente. 

 

ER. - O risco era muito maior, não é, de empréstimos longos. 

 

OB. - É. Não se pode prever nada com uma taxa de inflação acentuada. 

 

ML.- Com relação ao sistema bancário privado, que efeitos teve a reforma sobre ele? 

 

OB. - Eu acho que a reforma bancária foi favorável a todo o sistema bancário. Do governo e 

dos particulares. 

ML. - Em que sentido? 

 

OB. - Apenas, por causa desses defeitos da inflação e de outros… e de outras ocorrências, o 

governo, ou melhor, os banqueiros acharam preferível a volta ao sistema de múltipla atividade 

de uma instituição financeira. E por isso, agora, em lugar dessa separação de bancos comerciais 

e bancos de investimento, estamos caminhando para os bancos múltiplos. Bancos múltiplos 

querem dizer, uma instituição financeira pode, ao mesmo tempo, exercer atividade de bancos 

de investimento e de bancos comerciais. 

 

ML. - Mas isso não tinha sido pensado pelo senhor, na época? 

 



OB. - Não, não. Na época, nós pensávamos que era bom dividir. Mas parece que a experiência 

não deu certo. E agora adotou-se o sistema… 

 

ER. - Múltiplo, não é. 

 

OB. - Múltiplo. 

 

ER. - Dr. Bulhões, a especialização dos bancos foi uma preocupação também da reforma 

bancária, não é? 

 

OB. - É. 

 

ER. - Ela caminhava em que sentido, essa especialização? 

 

OB. - É porque às vezes a mentalidade do investidor é diferente da mentalidade de quem se 

preocupa em fazer empréstimos comerciais. São mentalidades diferentes. Mas essa diferença 

de mentalidade pode ser mantida num banco múltiplo, desde que haja sabedoria na escolha dos 

diretores. Um diretor que se dedica ao investimento e o diretor que se dedica a operações 

comerciais. 

 

ML. - O que se verificou, após alguns anos da reforma bancária, é que pequenos bancos, 

especialmente os bancos mineiros, foram dando lugar a grandes conglomerados, com 

Bradesco, Itaú. Esses grandes bancos, inclusive, se situam em São Paulo. De modo que em 

questão de meia década havia-se caminhado de um sistema bastante pluralista de bancos, quer 

dizer, era bastante pulverizado o sistema bancário privado, caminhou-se para a formação de 

conglomerados, com a predominância do estado de São Paulo como o estado onde se 

localizavam os grandes bancos. O senhor acha que a reforma bancária foi responsável por esta 

transformação? 

 

OB. - Não, não creio que tenha sido responsável. Talvez até tenha diminuído essa tendência. 

Isso é uma tendência natural.  

 



ER. - Dr. Bulhões, o “open market” também foi uma iniciativa desse período. Qual era a função 

e como é que foi pensado o “open market”? 

 

OB. - O “open market” foi pensado no sentido de que os bancos não precisassem recorrer ao 

Redesconto, exclusivamente. Poderiam, no mercado, solicitarem recursos de outros bancos, 

através da compra de letras do Tesouro. Os bancos que tinham disponibilidade, compravam 

letras do Tesouro. E os bancos que não tinham disponibilidade… 

 

ER. - Isso é uma forma de financiamento não inflacionário, de qualquer maneira, não é. 

 

OB. - É isso mesmo. Porque não precisa recorrer ao Redesconto. O Redesconto, 

necessariamente, resulta em emissão de papel-moeda. Ao passo que as transações através das 

letras do Tesouro, adquiridas e vendidas por instituições que precisam de mais liquidez, 

resultam em transferência de recursos e não em acréscimos de recursos. 

 

ER. - E a criação de um mercado, não é. 

 

OB. - É. 

 

ML. - O senhor acredita que depois que o senhor deixou o Ministério da Fazenda, as 

reformulações que foram feitas no sistema financeiro tenderam a privilegiar mais o sistema 

financeiro do Estado, Banco Central e sistema Banco do Brasil, em detrimento dos bancos 

privados? 

 

OB. - Pode ser que tenha ocorrido isso. Mas eu não sei. Não era, pelo menos, (ri) não era 

propósito da reforma que isso ocorresse. 

 

ML. - Pensando um pouco sobre a política econômica interna que foi levada a efeito no governo 

Castelo Branco, a gente pode observar que para a implementação da política anti-inflacionária 

houve a necessidade da conjunção de 3 ministérios. Ministério da Fazenda, do Planejamento e 

o Trabalho. Eu queria saber se… 

 



OB. - E do Comércio e Indústria, também. 

 

ML. - Também? Comércio e Indústria. Eu queria saber quais foram as funções do Ministério 

da Fazenda nessa política de combate à inflação. Por exemplo, a formulação de toda a política 

de contenção monetária, não é, é importante no Ministério da Fazenda por causa da vinculação 

com o Banco Central… 

 

OB. - É. E também em combinação com o Ministério do Planejamento. Sempre havia a 

dualidade de ação, do Planejamento e da Fazenda. 

 

ML. - Como é que foi a sua atuação frente a taxa de câmbio, a partir de 64? 

 

OB. - Era a ideia de deixar flutuar livremente. Mas como naquela época isso era quase que 

impossível, então, se adotou o regime de fixação da taxa. Mas isso foi um erro. Devia-se ter 

deixado que ela flutuasse. 

 

ML. - Essa fixação era reajustada ou ela foi fixada? 

 

OB. - Era reajustada de tempo em tempo. Mas esses reajustamentos de tempo em tempo 

trouxeram muita perturbação ao mercado. Isso foi um erro que foi cometido no meu tempo. 

 

ML. - Os aluguéis também foram reajustados, não é. 

 

OB. - Bom, isso… 

 

ML. - E a taxa de juro, ela teve aumento real? 

 

OB. - E a taxa de que? 

 

ML. - De juro. 

 

OB. - Ah, bom, a taxa de juro, parece que era acertada de maneira adequada. 



 

ML. - Como é que o senhor tratou a taxa de juro, no seu período? 

 

OB. - Bem, tinha que manter uma taxa de juro elevada, para não estimular gastos não 

condizentes com a situação econômica. 

 

ML. - Por outro lado, as taxas dos serviços públicos também foram majoradas. 

 

OB. - Foram. É claro que não poderiam deixar…Mas isso diz mais respeito à correção da 

inflação reprimida, quer dizer, ajustamento de taxas que há muito tempo já deveriam ter sido 

ajustadas. De modo que houve a necessidade de aumentar as taxas de várias empresas de 

utilidade pública, porque essas taxas tinham sido reprimidas no passado. 

 

ML. - E a questão dos subsídios? (repete) 

 

OB. - A questão dos subsídios, nós procuramos eliminar o mais possível. 

 

ML. - Ao trigo, à gasolina, como é que ficou a questão do subsídio à gasolina? 

 

OB. - Isso foi sendo eliminado, gradativamente. 

 

ML. - Essa inflação corretiva que atingiu as tarifas de serviço público, que acabou reajustando 

a taxa de câmbio, os aluguéis, ela não atingiu o salário, que era uma área do Ministério do 

Trabalho, não é. No Ministério do Trabalho criou-se uma correção salarial baseada nos dois 

últimos anos, não é, nos aumentos dos dois últimos anos. O que significava que jogava para 

trás a correção, e não para frente, não é, e nem a curto prazo. E o senhor não acha que houve aí 

um desequilíbrio entre essa inflação corretiva, que o senhor foi obrigado a implementar, e um 

certo arrocho salarial, que o Ministério do Trabalho implementou? 

 

[FINAL DA FITA 19-B] 

O.B. - Bom, eu não posso me manifestar muito sobre isso porque eu não acompanhei bem os 

acertos salariais. Isso era mais com o ministro do Planejamento e o ministro do Trabalho. 



 

ER. - Mas de qualquer maneira… 

 

O.B. - Mas de qualquer maneira, eu insistia muito em impedir que não houvesse nunca 

reajustamentos salariais superiores à real depreciação da moeda. 

 

ER. - Nesse período, o governo passou a intervir não só no salário mínimo. Ele passa também 

a intervir nos reajustes salariais como um todo. 

 

O.B. - Bom, mas eu não sei bem como ele podia intervir no conjunto dos salários. 

 

ER. - Os tribunais que regulavam as questões salariais não perdem lugar para as atribuições do 

Poder Executivo? 

 

O.B. - Eu não sei. Eu não acompanhei isso direito não. 

 

ER. - Dr. Bulhões, outra medida que foi uma medida que o senhor se preocupou durante toda 

a sua trajetória é a questão da remessa de lucros. No tempo do Goulart, a lei de remessa de 

lucros impedia a remessa acima de 10% ao ano sobre o lucro das empresas, não é. Quer dizer, 

houve uma modificação também no governo Castelo, quando o senhor era ministro. Quer 

dizer… 

 

O.B. - A modificação consistia em permitir a remessa de lucros, mas mediante pagamento de 

imposto de renda. Se a remessa fosse até certo limite… 

 

ER. - Até 12%. 

 

O.B. - ...não pagaria imposto. Acima desse limite, começaria a pagar um imposto 

progressivamente crescente. 

 

ML. - Isso foi a instrução 289, da SUMOC, não é? 

 



O.B. - Acho que sim. 

 

ER. - Outra questão de importância nesse tempo é relativa aos preços. Foi criado um órgão, eu 

acho que nós já falamos disso na vez passada, Comete – a Comissão de Estabilização de Preços. 

 

O.B. - Mas eu tenho a impressão que essa vigilância de preços dizia respeito a empresas de 

caráter monopolístico. E não aos preços em geral. 

 

ML. - Quer dizer, havia uma política de preços dupla, não é. Para os setores oligopolizados, 

controle de preços. Para setores não oligopolizados, liberdade de preços. 

 

O.B. - É. 

 

ML. - E como é que o senhor definia esses setores oligopolizados? Pelo domínio do mercado? 

 

O.B. - Aí é fácil, na prática, verificar quais são as empresas que mantêm o monopólio dos 

produtos. E quais as que não têm condições de monopolizar. 

 

ML. - Isso era feito ao nível do Ministério da Fazenda? 

 

O.B. - Não. Eu acho que era feito mais ao nível do Ministério de Indústria e Comércio e do 

Planejamento. A Fazenda não tinha muita interferência nisso. 

 

ML. - Eu queria passar agora a perguntas sobre ideias. Nós temos um capítulo do livro em que 

nós exploramos as suas ideias, não é. Inclusive, tem um capítulo que fala que a biblioteca faz 

o economista, não é. Que o senhor nos contou que o senhor começou a ler economia, não é, na 

biblioteca do seu tio, Nuno Pinheiro. E é ligado a isso. O senhor nos contou que as suas 

primeiras leituras eram de Adam Smith. E nós vimos também que o senhor teve contatos, em 

suas viagens, enquanto jovem, aos Estados Unidos, com Jacob Weiner, professor Jacob 

Weiner, que esteve aqui também, na Fundação Getúlio Vargas, trazido pelo professor Gudin. 

E a primeira pergunta é sobre ele, não é. Sendo o professor Jacob Weiner um admirador de 

ideias de Adam Smith e tendo, inclusive, publicado um livro sobre ele, eu gostaria de saber que 



influência o senhor teve do professor Weiner, especialmente desse apreço que ambos tinham 

pelo Adam Smith. Que influência teve ele no seu pensamento? 

 

O.B. - Jacob Weiner, pelo menos nas conversações que eu tive com ele, era favorável à 

liberdade da formação de preços, era favorável a um câmbio livre, era favorável, enfim, muito 

favorável à liberdade de atuação na economia. Mas era muito severo no que diz respeito aos 

desequilíbrios orçamentários, muito severo no que diz respeito à falta de controle dos meios de 

pagamento. E muito favorável a um intercâmbio mundial. 

 

ML. - O senhor não via, nas ideias de Jacob Weiner, uma proximidade com as ideias de seu 

tio-avô, Leopoldo Bulhões? 

 

O.B. - Bom, havia sim. Eram mais ou menos equivalentes. 

 

ML. - Quer dizer, o senhor já tinha a tradição do pensamento do seu tio-avô, já tinha o apreço 

pela leitura de Adam Smith. Ele foi uma terceira influência no seu pensamento. 

 

O.B. - Isso mesmo. 

 

ML. - E o seu contato com ele, foi direto ou via Dr. Gudin? 

 

O.B. - Não. É que eu conhecia muito… conheci muito um… um representante dos Estados 

Unidos que veio ao Brasil, chamado… O primeiro nome me escapou, mas ele era Schmidt. 

Mas Schmidt alemão. Não é Smith não. Schmidt. E eu o conheci aqui. E ele era casado com 

uma senhora, com a filha de um professor da Universidade de Chicago. E foi através dele que 

me aproximei do Jacob Weiner. 

 

ML. - Aí, o senhor o visitou lá, inicialmente? 

 

O.B. - Aí, eu fui lá, visitei. Mas as minhas conversações com o Jacob Weiner não foram muito 

grandes não. Foram pequenas. 

 



ML. - Mas o senhor lia os livros dele? 

 

O.B. - Li os livros. Mas os livros dele tratavam muito mais de comércio internacional do que 

dos problemas nacionais. 

 

ML. - Mas o senhor cita num artigo seu esse livro dele sobre Adam Smith. 

 

O.B. - Ah, bom, ele escreveu sobre Adam Smith. Fez a biografia do Adam Smith. E eu… 

 

ML. - E o senhor gosta desse livro. 

 

O.B. - E eu gosto desse livro. 

 

ML. - Quer dizer, o senhor teve afinidade com as obras de Jacob Weiner. Com as ideias e com 

as obras de Jacob Weiner. 

 

O.B. - É. 

 

ML. - Elas coincidiam também com as do Dr. Eugênio Gudin, não? 

 

O.B. - É. Muito. 

 

ML. - O senhor tem um artigo, de 1952, chamado “Economia e nacionalismo”, em que o senhor 

está falando sobre as ideias do Jacob Weiner e fazendo uma crítica aos nacionalistas que 

defendem a Petrobrás e atacam a lei de remessa de lucros. E nesse artigo, o senhor vê na batalha 

do petróleo e nos críticos da remessa de lucros ao exterior a presença de nacionalistas que 

defendem posições que o senhor chama de equivocadas, em relação a essas duas questões. Por 

que que eles estariam equivocados, nos anos 50? 

 

O.B. - Porque combater a remessa de lucros é combater a entrada de capitais. Nós podemos 

dosar as remessas de lucro, nós podemos penalizar os excessos de remessa, mas não devemos 

condenar as remessas. Porque condenando-as, nós impedimos a entrada de novos capitais. E 



precisamos, precisávamos, na época, e ainda precisamos, de capitais estrangeiros. Se os 

Estados Unidos, com toda a pujança econômica, aceita capital estrangeiro, por que que nós 

havemos de recusar? 

 

ML. - E com relação ao nacionalismo que defendia a Petrobrás, qual era o equívoco? 

O.B. - Hein? 

 

ML. - Qual era o equívoco dos nacionalistas em defenderem a Petrobrás? 

 

O.B. - É que era uma defesa que excluía a concorrência. Uma defesa, quer dizer, estava aí 

condenando ao monopólio. Só isso. 

 

ML. - Nesse mesmo artigo, o senhor se refere a “certas mentes brilhantes que por impaciência 

investigativa lançam-se como descobridores de novos sistemas econômicos”. O senhor estava 

se referindo aí a Prebisch e a Celso Furtado, por exemplo? 

 

O.B. - Eu não sei a quem estava me referindo. Não me lembro. 

 

ML. - O senhor diz também nesse trabalho que quando Adam Smith publicou seu livro “A 

riqueza das nações”, a Inglaterra vivia uma fase de descrédito na honestidade e na competência 

dos seus governantes. E o liberalismo de Smith que o levou a privilegiar o mercado e a criticar 

o protecionismo do Estado mercantilista, se aproximaria da crítica neoliberal contemporânea, 

que descrê dos governantes e dos cartórios empresariais? 

 

O.B. - Os cartórios empresariais são os monopólios, que dificultam o saneamento do mercado 

e dificultam a liberdade de mercado e, portanto, atravancam o progresso. É isso. 

 

ML. - Mas quando as forças de mercado funcionam livremente, também não se formam 

monopólios? 

 

O.B. - Pois é, mas nós devemos, para preservar uma coisa, devemos combater outras. Mas 

combater de uma maneira racional. Sem querer prejudicar outra. Para combater o monopólio, 



eu não preciso combater a liberdade de mercado. Combate o monopólio porque o monopólio 

prejudica a liberdade de mercado. 

 

ER. - Isso é uma atenção permanente, não é. Quer dizer… 

 

O.B. - Mas é claro. Uma vigilância permanente. 

 

ER. - Dr. Bulhões, nessa questão de… sobre as leis nacionalistas ou de liberdade de mercado, 

a lei de remessa de lucros é uma lei diferente da Lei Antitruste, não é? São dois… 

 

O.B. - Ah, sim. São diferentes. São diferentes. Mas a raiz é a mesma.  

 

ML. - O senhor poderia explicar um pouquinho essa identidade de raiz? 

 

O.B. - É que se eu combato a remessa de lucros, eu estou impedindo a entrada de capitais. Ao 

impedir a entrada de capitais, eu estou prejudicando a concorrência do mercado. E é nisso que 

a raiz é a mesma. Eu, se combato os monopólios, eu não devo combater a liberdade de mercado. 

Ao contrário. Estou combatendo os monopólios por causa… para manter a liberdade de 

mercado. Não sei se fui claro na explicação. Ou confuso. 

 

ML. - Quer dizer, a lei anti “trust”, para o senhor, é uma lei de defesa do mercado. Das empresas 

do mercado contra a tentativa de oligopolização. 

 

O.B. - É. Isso mesmo. 

 

ER. - Quer dizer que o senhor seria favorável a medidas contra a formação dos “trustes”? E 

contra as medidas que restrinjam a remessa de capitais, não é. 

 

O.B. - Sim, porque ao proibir a remessa de capitais, eu impeço a entrada de novos capitais. Eu 

impedindo a entrada de novos capitais, eu estou dificultando a liberdade de mercado. 

 

ML. - O senhor então se considera um neoliberal, que defende que o Estado deve ocupar um 



papel restrito, sendo o mercado o determinante do que deve ser produzido? 

 

O.B. - O que? 

 

ML. - (repete a mesma pergunta) 

 

O.B. - Sim. É isso que eu disse aí. É o que está acontecendo agora. O que que está acontecendo 

agora? É que os países estatizantes estão proclamando a vantagem da economia de mercado. 

ML. - Ou seja, os países socialistas. 

 

O.B. - Pois é. De maneira que eu aí, um pobre coitado, estava prevendo uma coisa que 

aconteceu agora. 

 

ML. - Ou seja, essa desregulamentação que está sendo feita nas economias socialistas. 

 

O.B. - Pois é. Exatamente. O que eu disse nesse artigo, eu nem sabia que eu tinha tão boa visão 

das coisas. Não sabia disso. 

 

ML. - Há quase 40 anos atrás, não é, o senhor estava escrevendo sobre isso. 

 

O.B. - Pois é. Dizer coisa que estão sendo repetidas hoje por Gorbachev e outras figuras. 

 

ER. - O senhor acha que o mundo está caminhando para uma social-democracia regulada ou 

um pouco socialista, como nos padrões europeus? Quer dizer, os países do mundo… da Europa 

oriental estão criando mais espaços de liberdade de mercado e, por outro lado, os países mais 

de uma concepção mais autoritária estão também se liberalizando? O senhor acha que o mundo 

está caminhando para essa vertente? 

 

O.B. - O mundo está caminhando para uma liberdade de economia. Mas deve ser uma liberdade 

que impeça a formação de monopólios, de “truste”, de todas essas coisas que prejudicam a 

liberdade de comerciar e de trabalhar. 

 



ML. - O pensador inglês, Ernest Guelner diz que é uma tensão permanente entre o 

neoliberalismo e a democracia. Segundo ele, os governos democráticos que se dizem 

neoliberais e praticam o discurso liberal acabam traindo esses princípios liberais porque as 

forças de mercado não levam, automaticamente, ao bem-estar da população. Então, quando o 

governo quer se reeleger, ele tem que intervir em certos setores da economia para proteger a 

população de certos efeitos perversos do mercado. Então, como é que fica essa tensão entre os 

discursos dos governantes, que é o neoliberal, e essa prática intervencionista concreta? 

 

ER. - Com fins, algumas vezes, eleitoreiros ou eleitorais, não é. 

 

O.B. - Bom, isso eu já expliquei. A liberdade exige vigilância. A vigilância está no 

impedimento de formação de núcleos que prejudicam a liberdade. É natural a formação de 

núcleos prejudiciais. Então, deve haver sempre essa vigilância, para manter a liberdade. E a 

vigilância consiste em eliminar a formação de forças que prejudiquem a liberdade de comércio, 

a liberdade de iniciativa. Isso é uma coisa tão natural. Pois não existe liberdade de andar na 

rua? Liberdade. E precisa da polícia. Porque muitos que andam na rua não tem discernimento 

suficiente para respeitar o alheio. E é uma coisa tão comum, tão… Não vejo nada de 

extraordinário nisso que estou falando. 

 

ML. - O senhor havia falado agora há pouco que o mundo socialista passa por uma rápida 

modificação, no sentido de buscar uma desregulamentação e se aproximar dos países 

capitalistas. Por outro lado, nas décadas de 70 e 80, os países capitalistas, principalmente 

Europa e Estados Unidos, viveram um período de inflação. É claro que não é uma hiperinflação 

como a nossa, mas houve uma tendência geral dos países capitalistas centrais de terem inflação 

e terem que aumentar a intervenção do Estado no controle da inflação. Como é que o senhor 

vê esse processo de desregulamentação do lado socialista e no lado capitalista uma necessidade 

de maior intervenção do governo para controlar a inflação e taxa de câmbio também? 

 

O.B. - Não. Não há necessidade de intervenção maior do Estado para combater a inflação. Não 

há necessidade alguma. Combate-se a inflação sem precisar recorrer a maiores intervenções. 

 

ML. - Por exemplo, aumento de taxa de juros. 



 

O.B. - O que aconteceu, o que aconteceu é que os países europeus e os Estados Unidos 

adotaram programas de assistência social muito superiores às possibilidades do mercado. E por 

ter adotado um programa de assistência social muito superior, provocaram a inflação. E agora 

estão corrigindo, estão procurando corrigir. Uns, emitindo títulos, aumentando a dívida, e 

outros, enfrentando a redução dos exageros da assistência da previdência social. Tudo se 

resume apenas nisso. Nada de extraordinário. 

 

ML. - Não, mas o governo norte-americano, por exemplo, na década de 80, teve que controlar 

a taxa de juro, taxa de câmbio, o dólar. 

 

O.B. - Ah, bom, mas isso não… Isso são medidas que o Banco Central adotou para forçar o 

governo a tomar uma deliberação. Quer dizer, decidiu aumentar a taxa de juro e, portanto, 

diminuir, indiretamente, a emissão de moeda. E, com isso, forçar o governo a equilibrar o seu 

orçamento. 

 

ML. - Se a gente olha para a história brasileira nesse século, nesse século de República, nós 

vamos ver que salvo alguns experimentos de estabilização monetária, como foi do Joaquim 

Murtinho, no início da República, o seu experimento, juntamente com o Dr. Gudin, não é, à 

frente do governo Café Filho, do governo Jânio Quadros, e depois o seu experimento como 

ministro da Fazenda, do governo Castelo Branco, a maioria do período republicano foi de 

inflação e de governos que não se preocuparam muito com o combate à inflação. Essa 

recorrência do processo inflacionário, nesses 100 anos de República, como é que o senhor vê 

esse processo recorrente e que perspectiva o senhor vê para o próximo século republicano? 

 

O.B. - A recorrência da inflação no Brasil é devido ao fato da opinião pública não se ter 

capacitado ainda dos males inflacionários. E se a opinião pública não se capacita, é, na verdade, 

difícil estancar esse espírito inflacionário. O que nós temos que fazer é mostrar os graves 

inconvenientes da adoção de medidas que levam à depreciação monetária, no sentido de querer 

conquistar qualquer coisa. 

 

ML. - O senhor, numa recente entrevista no rádio, falava que o Brasil precisa de um governo 



austero. Nas eleições do primeiro turno, para presidente da República, foram escolhidos dois 

candidatos que, de alguma forma, têm um discurso de austeridade. Pelo menos em discurso, 

ambos falam em austeridade. O senhor acha que se anunciam para o Brasil tempos de 

austeridade? 

 

O.B. - Bom, austeridade aí é absolutamente necessária, seja qual for o presidente. Sem isso, ele 

não poderá governar. 

 

ER. - Está se referindo ao Lula e ao Collor, não é?  Luís Inácio Lula da Silva e o Collor de 

Melo. 

 

ML. - Ambos têm um discurso de austeridade. Essa austeridade implica em que medidas 

concretas? 

 

O.B. - Bom, é só a senhora ler o artigo que eu publiquei no GLOBO, hoje, para não precisar 

responder. Porque estou cansado. A senhora leia o artigo e vê tudo lá. 

 

ER. - Continuamos 4ª feira que vem? 

 

O.B. - É. Continuamos. 

 

[FINAL DA FITA 20-A] 

 

20ª Entrevista: 29/11/1989 

 

ML. - Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o parlamentar Daniel Faraco, da UDN. 

Ele se envolveu em importantes decisões, inclusive decisões que eram de interesse do senhor, 

como reforma bancária, lei de remessa de lucros e depois foi ministro da Indústria e Comércio 

do Castelo Branco. O senhor poderia falar um pouquinho dele? 

 

OB. - O Daniel Faraco… eu fiquei muito amigo do Daniel Faraco. Ele ajudou muito. Ele tem 

um espírito de cooperação que é fora do comum. E muito estudioso. Muito estudioso e muito 



competente. De modo que eu contei muito com ele nas modificações a serem introduzidas, quer 

na reforma bancária, quer mesmo na reforma fiscal. 

 

ML. - Ele era um parlamentar que agilizava certas medidas no Congresso? 

 

OB. - É. Era. E no Executivo, como parlamentar, ele ajudava os entendimentos entre o 

Executivo e o Congresso. 

 

ML. - E com relação à política cafeeira, que ficava sob a administração… O IBC ficava sob a 

administração do Ministério da Indústria e Comércio, consequentemente, sob a administração 

dele. 

 

OB. - Sim.  

 

ML. - Como é que era a gestão da política cafeeira do Faraco? 

 

OB. - Bom, mas é que o Daniel Faraco ser lá do Rio Grande e envolvendo-se em políticos 

completamente diferentes, não estava muito a par dos problemas de café. De modo que ele 

deixava esses problemas serem resolvidos pelo IBC, que era dirigido por Leônidas Cório. De 

maneira que… 

 

ML. - Que é um cafeicultor paranaense? 

 

OB. - Ele era. Mas ele era, principalmente, muito chegado ao Nei Braga. E foi o Nei Braga 

quem o indicou ou quem pediu ao Castelo Branco para que ele fosse designado presidente do 

Instituto do Café. 

 

ML. - Parece que é do seu período também, à frente do Ministério da Fazenda, uma mudança 

profunda no IBC, no qual os cafeicultores perdem direito a voto, não é, e só os técnicos é que 

passam… 

 

OB. - Isso eu não me lembro. 



 

ML. - Não é medida sua? 

 

OB. - Direta, não é. 

 

ML. - Uma outra questão que saiu das entrevistas que a gente teve com o senhor foi que nos 

dois momentos em que o senhor ocupou a direção executiva da Sumoc, em 54-55 e 61-62, e a 

conjuntura política se colocou desfavoravelmente à sua continuação no cargo, o senhor usou 

entrevistas na televisão para tornar pública a sua divergência com medidas econômicas do 

governo. Essas duas falas na tevê levaram ao seu afastamento da direção da Sumoc. Por que 

que o senhor preferiu essa estratégia de discordar publicamente, na televisão, do governo do 

dia, em lugar de apresentar uma carta de demissão às autoridades? 

 

OB. - Porque se eu apresentasse uma carta de demissão às autoridades, eu seria demitido da 

mesma maneira e o público não teria noção do motivo da minha saída. Ao passo que explicando 

pela televisão ou pelo rádio, eu deixava o público conhecedor dos problemas e dos motivos 

da… e dos problemas, para que eles tivessem conhecimento do que estava se passando no país. 

Só por isso. 

 

ML. - Quer dizer, o senhor usava o meio de comunicação mais extenso, que era a televisão, 

para divulgar a sua ideia de discordar com o governo, não é. 

 

OB. - O que estava ocorrendo. É. 

 

ML. - Ela é uma estratégia muito inteligente. 

 

OB. - Bom, não sei se inteligente. Mas era uma maneira de informar o público. Uma carta de 

pedido de demissão não diz nada. 

 

ML. - E também, essa atitude mostra muita coragem, não é, Dr. Bulhões. 

 

OB. - Não, coagem não mostra não. Talvez até mostre um pouco de vaidade, mais nada. [risos] 



 

ML. - Eu queria também discutir um pouco a questão das reformas fiscais que o senhor 

empreende, a partir de 1964. Porque o senhor já mencionou que a ideia de combinar reforma 

fiscal com reforma monetária vem de estudos que o senhor faz nos Estados Unidos. Ao que 

parece, também, o senhor fez no IBRE, na Fundação Getúlio Vargas, um estudo sobre reforma 

tributária, no qual participou Mario Henrique Simonsen. O senhor poderia falar um pouquinho 

desse desenvolvimento das ideias em relação à política fiscal? 

 

OB. - Eu não estou muito lembrado disso, não. Não estou muito lembrado. O que eu me lembro 

é que eu achava que o imposto de renda devia ser ampliado, no sentido de trazer maior número 

de contribuintes. E com isso, pleiteava uma redução das alíquotas. Redução das alíquotas, 

concessão de maiores deduções, de modo a ampliar a incidência tributária, e com isso, 

aumentar a receita do Tesouro, sem sobrecarregar a economia do país. Também, muito me bati 

para acabar com a duplicidade tributária ou a acumulação tributária do antigo Imposto de 

Vendas e Consignações, sendo substituído pelo de Produtos Industrializados e pela Circulação 

de Mercadorias. Eu acho que foram esses os pontos essenciais da reforma. 

 

ML. - O senhor não se recorda desse estudo feito na Fundação? 

 

OB. - É possível que tenha sido feito aqui e depois passado para o Ministério. 

ML. - O senhor retorna ao Conselho Monetário Nacional no período Geisel. O senhor teve um 

interregno no período Costa e Silva, quando o senhor não está no Conselho Monetário 

Nacional, e a partir do período Geisel, o ministro Mário Henrique Simonsen o incorpora ao 

Conselho Monetário Nacional. E, de lá para cá, o senhor tem frequentado várias reuniões do 

Conselho Monetário Nacional. Que comparação o senhor faria entre o Conselho Monetário 

Nacional que o senhor encontrou após 74? 

 

OB. - Em primeiro lugar, que o Conselho Monetário no tempo que eu presidia era um Conselho 

de poucos membros. Eram uns 10 ou 12, no máximo. E ainda menor o número de votantes. Ao 

passo que da segunda vez que assumi o Conselho, o número era muito grande, era enorme. 

 

ER. - Quantos, mais ou menos? 



 

OB. - Não sei. Eu sei que é muito grande. E tenho a impressão que sendo um número restrito, 

as discussões eram muito mais proveitosas do que com um grande número de representantes. 

O grande número de representantes perturba a clareza da discussão. 

 

ML. - Agora, com relação ao Fundo Monetário Internacional. O senhor se referiu a várias 

visitas que o senhor faz ao Fundo, mas não ficou muito claro, na entrevista, se o senhor sempre 

é um representante do Brasil no FMI, desde a criação do FMI. 

 

OB. - É possível que algumas visitas tenham sido feitas em condições particulares, visitando 

amigos, lá, no Fundo Monetário. Mas também como representante do governo, porque eu fui 

designado substituto do representante do Brasil no Fundo Monetário, ao tempo do Paranaguá, 

que ficou lá por um período bastante longo. Então, as minhas visitas ao Fundo Monetário eram 

como substituto do Santos Filho, que de vez em quando se retirava e pedia que eu 

comparecesse. 

 

ML. - O senhor poderia falar um pouco sobre esse Santos Filho? Nós não temos encontrado 

informações sobre ele. Ele era técnico de algum ministério? 

 

OB. - Não. Santos Filho era diretor do Banco Comercial do Estado de São Paulo, que era 

presidente o Whitaker. E o Paranaguá, que eu também fui “alternate” dele, era… vivia no 

estrangeiro. Nunca esteve, quase nunca esteve no Brasil. 

 

ML. - E também era representante do Brasil, no Fundo? 

 

OB. - Era. Ele foi designado representante do Brasil no Fundo Monetário. 

 

ML. - Eles tinham alguma ligação com o Itamaraty? 

 

OB. - Não. Ah, tinha! Mas não era muito grande, não. 

 

ML. - Não eram homens de carreira. 



 

OB. - Não. Não.  

 

ML. - Eram homens de empresa. 

 

OB. - Era um homem que vivia lá fora mesmo. 

 

ML. - O senhor sabe o nome todo do Santos Filho? 

 

OB. - Pode ser que eu lembre daqui a pouco. 

 

ML. - E o senhor sabe onde nós podemos encontrar informações sobre a presença brasileira no 

FMI? É no Itamaraty ou é no Banco Central? 

 

OB. - Banco Central.  

 

ML. - O senhor chegou a ser vice-governador do FMI, por algum período? 

 

OB. - Vice-governador? Pois é. Era substituto. 

 

ML. - O Santos Filho era vice-governador? 

 

OB. - Santos Filho era governador. 

ML. - Governador do FMI. 

 

OB. - Assim como o Paranaguá. E eu fui vice-governador de ambos. No período de um e depois 

no período de outro. 

 

ML. - O senhor mencionou que quando o senhor sai da Sumoc, no governo Café Filho, o senhor 

esteve nos Estados Unidos. Inclusive, participou de uma reunião na ONU, com Ciro Freitas 

Vale. Será que o senhor não estava nos Estados Unidos quando tiveram lugar as eleições 

presidenciais em que o Juscelino foi eleito? 



 

OB. - Não. Eu estava no Brasil. 

 

ML. - O senhor se recorda das eleições? Do senhor estar no Brasil. O senhor se recorda para 

quem o senhor votou nessas eleições? 

 

OB. - Não. Quando é que era? 

 

ML. - Em novembro de 55. Outubro. Outubro ou novembro de 55. Era Juarez Távora e 

Juscelino Kubitschek. 

 

ER. - É. Foi a eleição do Juscelino Kubitschek e Juarez Távora. 

 

OB. - Ah, então, eu devo ter votado no Juarez Távora. 

 

ML. - Quer dizer, o senhor se recorda de estar aqui, no Brasil. 

 

OB. - Ah, estava aqui. 

 

ML. - Outra dúvida que nós temos diz respeito a sua presença no Conselho Nacional de 

Economia. A gente sabe que de 50 até a morte do Getúlio, o senhor estava no Conselho 

Nacional de Economia. O senhor se afasta, após a morte do Getúlio, do Conselho ou continua? 

 

OB. - Não sei se me afasto logo ou se me afasto depois. 

 

ML. - Porque o senhor mencionou que quando o ministro Lucas Lopes adoece, e o plano de 

estabilização é posto de lado, inclusive aquele episódio de Juscelino com o Prestes, que o 

senhor relatou, ao que parece, o senhor faz alguma declaração pública, como membro do 

Conselho Nacional de Economia, e não é reconduzido ao Conselho. O senhor mencionou isso 

na entrevista. Será que o senhor continuou no Conselho? 

 

OB. - É possível que tenha continuado e depois não tenha sido reconduzido. É. 



 

ML. - Certo. Então, nesse sentido, o senhor teria ficado no Conselho Nacional de Economia 

desde a sua criação até, talvez, o final do governo JK. E quando o mandato acabou, o senhor 

não… talvez não tenha sido reconduzido, não é? 

 

(Silêncio) 

 

ML. - Nós falamos um pouquinho de política cafeeira, no período Castelo Branco, e da pressão 

dos cafeicultores sobre o Conselho Monetário, sobre a política de contenção monetária. Eu 

queria que o senhor falasse um pouco sobre a política agrícola, nesse período. O senhor já 

mencionou que é um dos impasses da economia brasileira. Como é que foi a questão da política 

agrícola, no período Castelo Branco? 

 

OB. - Ah, quem cuidou disso foi o Roberto Campos, não fui eu, não. Eu não tratei diretamente. 

 

ML. - Outra questão que nós estamos em dúvida diz respeito à sua participação na legislação 

sobre remessa de lucros. O ministro Clemente Mariani contou numa entrevista ao CPDOC que 

em 1961 o Jânio Quadros encomendou aos ministros dois projetos. Um, que ele pediu ao 

Clemente Mariani e que parece que o Clemente Mariani encomendou ao senhor, sobre remessa 

de lucros. E o outro, ao que parece, ele encomendou ao João Agripino, sobre a Lei Antitruste. 

Foi isso que aconteceu? 

 

OB. - Não sei. Não me lembro. 

 

ML. - Porque o senhor mencionou, na entrevista passada, a sua participação na Lei Antitruste. 

 

OB. - Não. Antitruste, não. 

 

ML. - Não? Que o senhor teria elaborado uma lei para controlar monopólios? 

 

OB. - Não me lembro. É possível que sim. Mas não me lembro. 

 



ML. - E sobre esse episódio ligado à lei de remessa de lucros, que leva à sua saída da direção 

da Sumoc, em início de 63, eu queria que o senhor esclarecesse um pouco. Porque a lei 4131 é 

de setembro de 62, a lei de remessa de lucros. E a sua saída é de janeiro de 63. O que que 

acontece entre setembro de 62 e janeiro de 63? Em que o senhor… passa a lei e o senhor ainda 

fica na direção da Sumoc. O senhor até relatou que houve um episódio de aprovação no 

Congresso, à noite, e aí o senhor denuncia na televisão. 

 

OB.  - Mas eu pensei que minha saída fosse quando a lei ainda estava no Congresso. Porque a 

minha saída foi determinada pelo primeiro-ministro Hermes Lima e que declarou que eu tendo 

na televisão dito que os congressistas tinham praticado um ato de lesa pátria, votando a lei, sem 

número suficiente de representantes, eles tinham praticado um ato condenável. Por isso que eu 

era demitido. Que é natural que fosse mesmo demitido. Mas eu não sei dessa divergência de 

datas. Não sei como é isso. Com certeza, a lei foi votada e pediram para executar, depois. E no 

momento de executar é que eu tenha me manifestado dessa maneira. 

 

ML. - Dr. Bulhões, agora, dados sobre a sua família. O senhor tem 4 filhos e outro netos. 

 

OB. - É. 

 

ML. - E eu lhe pergunto se a geração de Bulhões no Ministério da Fazenda vai continuar no 

século seguinte. 

 

OB. - Vai continuar… Não. 

 

ER. - O senhor tem filhos ou netos que são economistas ou que se interessam pela economia? 

O senhor acha que o senhor… 

 

OB. - Não, eles não vão continuar, não. 

ML. - O senhor não está antevendo nenhum Bulhões no Ministério da Fazenda, século XXI? 

 

OB. - Não. Não. Espero que não. 

 



ER. - O senhor não tem nenhum filho economista, não? 

 

OB. - Tenho. Mas não pensam nisso. 

 

ER. - E netos? Tem algum que esteja nesse caminho? 

 

OB. - Por enquanto, estão no colégio primário, que não cuida disso. 

 

ML. - Nenhum frequenta a biblioteca do avô? 

 

OB. - Não. Não tem ninguém, não. O ministério acabou. [risos] 

 

ML. - A geração Bulhões se encerra no século XX. [risos] 

 

ML. - Está certo, Dr. Bulhões. Eu acho que é por aqui. Você teria? Alguma coisa mais? 

 

ER. - Não, nós… nós… Quer dizer, depois dessas 20 semanas, não, é, 20 quartas-feiras que 

nós convivemos com o senhor aí, nós queríamos agradecer a disponibilidade que o senhor teve, 

aí, com a gente, e a paciência também. E eu tenho a impressão que isso é o sentimento da gente, 

eu, particularmente, aprendi muito de economia, de história da economia nessas nossas 

conversas privilegiadíssimas, não é. E também não só de economia, do ponto de vista técnico, 

mas também como da atitude que o senhor teve sempre face a esses cargos que o senhor ocupou 

com espírito público. Eu gostaria de agradecer em nome do CPDOC, de nossa equipe esse 

convívio aí. E vamos ver se… 

 

OB. - Eu é que agradeço a companhia, agradeço também a paciência que tiveram em ouvir-se 

e sempre num sistema de saca-rolha. Cansativo. 

 

ML. - Isso é verdade. Isso é verdade. A gente tem que tirar do senhor o saca-rolha. [risos] 

 

OB. - Cansativo. Então, eu agradeço muito. E também às que estiveram aqui antes, cujos nomes 

já me esqueci. 



 

ER. - É Cláudia Guimarães e Inês Cordeiro de Farias. 

 

OB. - Tramita meus agradecimentos a ela. 

 

ML. - Inês pediu que comunicasse ao senhor que ela perdeu um parente, então, precisou viajar 

por causa disso, mas que deixava também o mesmo agradecimento. Que gostou muito de ter 

participado aqui também. 

 

OB. - Então, muito obrigado, hein. 

 

ER. - Então, vamos ver se o livro sai bonito. 

 

OB. -  Vamos ver. Vamos ver se sai com uma capa bonita. [risos] 

 

[FIM DO DEPOIMENTO] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


