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Sumário: Thais Blank 

Nome do entrevistado: Paulo Skaf 

Local da entrevista: FIESP, São Paulo 

Entrevistadores: Professores Paulo Gala (EESP/FGV) , Letícia Nedel (CPDOC/FGV) 

e Paulo Fontes (CPDOC/FGV) 

Câmera: Eduardo Ferraz 

Duração: 1h 33min 

Nome do projeto: Trajetória e Pensamento das Elites Empresariais de São Paulo  

 

Entrevista: 08.06.2009 

1º Bloco: Origens familiares; a vinda do pai Antoine ao Brasil e o casamento com a mãe 
Clotilde; a infância em São Paulo; as atividades econômicas do pai; o ingresso no Centro 
de Preparação de Oficias da Reserva (CPOR). 

2º Bloco: A atividade de escotismo dentro do Colégio Santo Américo no Morumbi; os 
acampamentos e as viagens com os escoteiros; a importância do escotismo em sua 
formação; a preocupação com a preservação da natureza.  

3º Bloco: A passagem do escotismo para as  Forças Armadas; o papel do exército no 
Brasil; a decisão por não seguir uma carreira militar.  

4º Bloco: O tempo dividido entre trabalho, faculdade e o CPOR; o casamento e o 
nascimento dos filhos; o investimento no setor têxtil; a modernização da fábrica do pai; a 
mudança para Pindamonhangaba no interior de São Paulo. 

5º Bloco: O apreço por atividades políticas desde criança; a entrada na diretoria da 
Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT) e a posse como presidente da ABIT, em 
1998; os efeitos na indústria da abertura do mercado brasileiro, em 1995; o 
redirecionamento do seu negócio para a atividade imobiliária e para a vida política. 

6º Bloco: O envolvimento com a ABIT; os projetos e modernizações realizados pela 
ABIT na presidência de Paulo Skaf; o ingresso na Federação das Indústrias de São Paulo 
(FIESP); a vitória nas eleições para a presidência da FIESP, os cargos ocupados no 
Centro das Industrias do Estado de São Paulo (CIESP); no Serviço Social da Indústria 
(SESI), no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e no Instituto Roberto 
Simonsen.  

7º Bloco: Os desafios dentro da ABIT; os apoiadores e amigos da ABIT e da FIESP; o 
engajamento nos debates em torno da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou 
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Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF); a 
crença na força do destino.   

 


