
 
 

 
 

 
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA DO BRASIL- CPDOC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA POLÍTICA E BENS 

CULTURAIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Partido do Empresariado:  

O IPÊS-SP, os empresários paulistas e a construção de consenso na 

década de 1960 

 

 

 

 

 

  

FERNANDA TEIXEIRA MOREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Marco Aurélio Vannucchi Leme de Mattos 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2019 



II 
 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA DO BRASIL- CPDOC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA POLÍTICA E BENS 

CULTURAIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernanda Teixeira Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Partido do Empresariado: O IPÊS-SP, os empresários paulistas e a construção de 

consenso na década de 1960 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Marco Aurélio Vannucchi de Leme Mattos 

 

 

 

 

 

 

Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História Política e 

Bens Culturais do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 

Brasil (CPDOC) como requisito parcial para a obtenção do grau de Doutor em História. 

 

 

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2019 

 

 

 

 

 

 



III 
 

FERNANDA TEIXEIRA MOREIRA 

 

 

O Partido do Empresariado: O IPÊS-SP, os empresários paulistas e a construção de 

consenso na década de 1960 

 

 

Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História Política e 

Bens Culturais do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 

Brasil (CPDOC) como requisito parcial para a obtenção do grau de Doutor em História. 

 

 

Banca Examinadora 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Marco Aurélio Vannucchi Leme de Mattos- CDPOC/FGV (Orientador) 

 

 

______________________________________________________________________ 

Profª. Dr.ª Angela Moreira Domingues da Silva- CPDOC/FGV 

 

 

______________________________________________________________________ 

Profª Drª Martina Spohr Gonçalves- CPDOC/FGV 

 

 

______________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Hernán Ramiro Ramírez- UNISINOS 

 

 

______________________________________________________________________ 

Profª Drª Janaína Martins Cordeiro- UFF  

 

 

 

Suplente: 

 

 

______________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Américo Oscar Gochard Freire- CPDOC/FGV 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

 

 

 



V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)      
 Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema de Bibliotecas/FGV 

 
 

                  Moreira, Fernanda Teixeira 

                      O partido empresariado : o IPÊS-SP, os empresários paulistas e a 
                  construção de consenso na década de 1960 / Fernanda Teixeira Moreira. –  
                  2020.   

  394 f.  
 

                       Tese (doutorado) – Escola de Ciências Sociais da Fundação Getulio  
                   Vargas, Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais. 
                       Orientador: Marco Aurélio Vannucchi Leme de Mattos. 
                        Inclui bibliografia. 
                        
                        1. Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (SP). 2. São Paulo (Estado) – 
                    Política e governo – 1960-. 2. Elites políticas – São Paulo (Estado). 3. Empre- 
                    sários – Brasil – Atividades políticas.  4. Brasil – História – Golpe civil-militar,  
                    1964. I. Mattos, Marco Aurélio Vannucchi Leme de. II. Escola de Ciências 
                    Sociais da Fundação Getulio Vargas. Programa de Pós-Graduação em História, 
                    Política e Bens Culturais. III. Título. 
 
                                                                                    CDD – 320.98161 

 

    Elaborada por Márcia Nunes Bacha – CRB-7/4403 

 



VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cultivo una rosa blanca, 

En junio como en enero, 

Para el amigo sincero 

Que me da su mano franca” 

                                                         (José Martí) 

 

Para minha vó e para minha mãe.  

Ao meu avô que guardo na memória e no coração. 

 

 

 

 



VII 
 

Agradecimentos 

 

 Tenho tanto a agradecer.  

 O doutorado é um tempo difícil. Um caminho, muitas vezes, solitário e repleto 

de renúncias. Palavras que, talvez, sejam clichês... tantas vezes repetidas em tantos 

outros trabalhos. No entanto, a trajetória de cada um é peculiar e traz em si vivências 

que de alguma forma foram fundamentais para a conclusão de um trabalho tão intenso e 

tão penoso. Dividi meus anos de doutorado com o magistério na rede pública de ensino. 

Cada parágrafo, cada página e cada capítulo vencido guardam uma série de 

sentimentos... dúvidas, certezas, entusiasmo, medo, vontade de parar no meio do 

caminho...  

Nesse pequeno espaço, agradeço aos ombros amigos e as vozes necessárias que, 

de diferentes maneiras, foram tão importantes durante a tarefa e o sonho de escrever 

uma tese. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao meu orientador Marco Aurélio 

Vannucchi Leme de Mattos por todo apoio, estímulo intelectual e compreensão. Pela 

seriedade e pela postura empática, gentil e generosa com a qual conduziu a orientação 

deste trabalho. Meu sincero obrigada! 

 Agradeço ao professor Luís Edmundo de Souza Moraes pela orientação que me 

acompanhou desde a graduação até o mestrado e pela participação na qualificação do 

presente trabalho. Aproveito para agradecer ao professor Paulo Fontes por também 

compor a banca de qualificação desta tese. As observações e as sugestões foram 

bastante importantes para organização, para a escolha de caminhos a serem trilhados e 

para a reflexão realizada durante a pesquisa. 

 Agradeço às professoras Martina Spohr Gonçalves, Janaína Martins Cordeiro e 

Angela Moreira Domingues da Silva, bem como ao professor Hernán Ramiro Ramírez 

pela disponibilidade em participar da banca de avaliação desta tese. 

 Todo o agradecimento do mundo à minha mãe, à minha avó, ao meu avô e à 

minha madrinha pelo carinho e apoio incondicional. Foram meus ombros amigos, 

companheiros (até mesmo de “noites viradas”), o abraço quentinho e necessário durante 

toda essa longa trajetória. Agradeço à minha família. Agradeço ao meu pai, aos tios, às 

tias, aos primos e às primas. Ao meu padrinho. Ao saudoso tio Orlando. Ao “Paulão” e 

ao Edmilson. Ao meu primo e amigo Danillo.  



VIII 
 

Às amigas Amanda Cezar, Tatiane Duarte, Natália Coelho e Lorena Gouveia... 

porque foram amigas em todos os sentidos. Agradeço à “Tati” e à “Amandinha” pela 

leitura atenta e por me auxiliarem na revisão deste trabalho. Ao amigo Walter Andrade 

por ter me encorajado a enviar o projeto de doutorado. Aos amigues da Rural (em 

especial, Robson, “Dudu”, Samara, “Digão”, Marcelo, Margareth, Luciana e Ailton) e 

da vida. À Mariana Cardoso, minha querida amiga de sempre e para sempre. À Rejane e 

ao “meu povo”. À memória da querida amiga Vanessa Vieira. 

 Aos meus companheiros e companheiras de trabalho na Escola Municipal Mário 

Fernandes Pinheiro, do passado e de hoje. Aos parceiros e parceiras de luta pela 

educação pública. Agradeço pela torcida. Em especial, ao Thiago Ribeiro de Araújo 

Bruno por todo apoio, vivência e amizade. Agradeço também à direção da escola pela 

compreensão e pela ajuda nos momentos em que mais precisei. Aos meus alunes... 

queridos e amigos. 

  Apesar do pouco convívio, agradeço aos colegas da turma de doutorado 2015-I 

pelos diálogos compartilhados durante as disciplinas cursadas na pós-graduação. 

Especialmente, aos meus companheiros de estudo, de bar e de prosa, Rodrigo 

Benevenuto e Tatiane Oliveira.  Sou grata também as colegas da revista Mosaico. Foi 

um período de muito crescimento, perrengues, OJS e aprendizado.  

 Agradeço à CAPES pela bolsa de doutorado. Aproveito para salientar a 

importância do apoio e do fomento às pesquisas de pós-graduação. A bolsa foi 

fundamental para realização desta pesquisa, garantindo dois anos de dedicação quase 

exclusiva ao presente trabalho. Aos funcionários e funcionárias do CPDOC pelo auxílio 

na resolução de pequenos problemas burocráticos e pela ajuda durante a pesquisa nos 

arquivos desta entidade. 

 Ao Romulo... por ser meu companheiro. Por caminhar ao meu lado, apesar das 

ausências e dos momentos de distância gerados pelo trabalho de pesquisa e escrita da 

tese. Obrigada pelas boas risadas, pelas prosas e pela presença sempre amorosa e amiga. 

Por ser amor num mundo tão complicado. 

 Àquelas que vieram antes de mim e todas as mulheres que ainda sonham e lutam 

“por um teto todo seu”.  

 

   

  

     



IX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Contar é muito dificultoso. 

Não pelos anos que já se passaram, 

Mas pela astúcia que têm certas coisas passadas...” 

(João Guimarães Rosa) 

 

 

 



X 
 

RESUMO 

 

 

 

 Esta tese apresenta uma pesquisa sobre as ações empreendidas pelo 

empresariado articulado no âmbito do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais de São 

Paulo. Ao longo da década de 1960, o IPÊS funcionou com um dispositivo fundamental 

de organização dos interesses da elite orgânica transnacional. O Instituto foi organizado 

pioneiramente no Rio de Janeiro e em São Paulo, regiões que dividiram a direção da 

entidade que se expandiu pelo país. O IPÊS aglutinou uma série de categorias sociais, a 

saber, militares, empresários, acadêmicos, religiosos, entre outros. No caso do IPÊS-SP, 

o empresariado ligado ao capital privado norte-americano foi o elemento preponderante 

na organização das ações e atividades que culminaram no golpe civil-militar de 1964. 

Nos anos 1960, diante do amadurecimento político do empresariado, o IPÊS se 

constituiu como um partido articulador da ação política empresarial. Se, por um lado, as 

ações ipêsianas visavam a “Conquista do Estado” e a implementação de um projeto 

consonante com interesses transnacionais, por outro lado, para legitimar tais demandas 

como hegemônicas no âmbito da sociedade civil e aptas para ocuparem a sociedade 

política, houve a necessidade um amplo e profundo trabalho voltado para o 

convencimento dos “pares” e da sociedade em geral. Para tal, o anticomunismo foi um 

aspecto fundamental. Dessa forma, a presente análise objetiva compreender a 

construção de um consenso anticomunista pedagógico e saneador, entre 1961-1964, por 

parte dos empresários paulistas articulados no IPÊS-SP. Pedagógico ao estabelecer 

estratégias de doutrinação e de “manipulação da opinião pública”, saneador no que 

concerne à defesa do expurgo de um amplo espectro político que enquadravam como 

“esquerda”, seja através do fortalecimento de um ideário anticomunista ou do apoio 

direto às políticas e ações repressivas.  

Palavras-chave: IPES-SP; São Paulo; Empresariado; Consenso; Anticomunismo; golpe 

civil-militar de 1964. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This thesis presents a research about the collective corporate action articulated 

within the Institute of Research and Social Studies of São Paulo. During the 1960s, 

IPES functioned as a fundamental space for organizing the interests of the transnational 

organic elite. The Institute was pioneered in Rio de Janeiro and São Paulo, regions that 

divided the direction of the entity that expanded throughout the country. IPESA has 

brought together a series of social categories, namely, military, businessmen, 

academics, religious, among others. In the case of IPÊS-SP, the business community 

linked to the US private capital was the preponderant element in the organization of the 

actions and activities that culminated in the civil-military coup of 1964. In the 1960s, in 

the face of the political maturation of the business community, the IPÊS- SP was 

constituted as an articulating party of corporate political action. If, on the one hand, the 

ipêsianas actions aimed at the readjustment of the State and the implementation of a 

project consonant with transnational interests, on the other hand, to legitimize such 

demands as hegemonic in the scope of civil society and able to occupy the political 

society, a broad and deep work to convince peers and society was needed. To this end, 

anti-communism was a fundamental aspect. Thus, the present analysis aims to 

understand the construction of a pedagogical and healing anti-communist consensus 

between 1961-1964. Pedagogical in establishing strategies of indoctrination and 

“manipulation of public opinion”, sanitizing the defense of the purge of a broad political 

spectrum that fit as “left”, either by strengthening an anti-communist ideology or by 

direct support for policies and repressive actions. 

Keywords: IPÊS-SP; São Paulo; Businessmen; Consensus; Anticommunism; 1964 

coup. 
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Introdução 

  

“São Paulo, a cidade que mais cresce rapidamente no mundo”
1
. Assim, 

anunciava a voz do rádio na capital paulista. No ano de 1963, Lincoln Gordon, 

embaixador norte-americano no Brasil, proferiu as seguintes palavras: 

 

São Paulo é o símbolo da industrialização e da modernização econômica 

brasileira. A iniciativa e a energia paulista são firme refutação da idéia 

absurda de que a América Latina é incapaz de participar plenamente do 

processo de moderno desenvolvimento econômico. Diz-se frequentemente, e 

com razão, que êste estado por si mesmo lançou-se perfeitamente no que 

Walt Rostow chamou “o arranco para o crescimento contínuo”
2
. 

 

 Um ano antes, em outubro de 1962, liderada por William H. Draper Junior, 

ocorreu uma visita de membros do governo, de militares e de empresários dos EUA ao 

estado de São Paulo
3
. A chamada “Missão Draper” promoveu o encontro entre líderes 

empresariais norte-americanos e brasileiros com intuito de estreitar relações, 

compartilhar informações e traçar um plano de ação sobre a conjuntura política do 

Brasil
4
. Entre os presentes estavam proeminentes nomes do empresariado e da política 

paulista como, por exemplo, Gastão Bueno Vidigal, Fernando Edward Lee, Ruy 

Mesquita, Paulo Reis de Magalhães, Vicente de Paula Ribeiro, Paulo Ayres Filho, 

Ademar de Barros, entre outros. Todos integrantes ou colaboradores diretos do Instituto 

de Pesquisa e Estudos Sociais (IPÊS). 

 O Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais foi um dispositivo fundamental na 

construção e na efetivação do golpe civil-militar de 1964. A fundação do IPÊS ocorreu 

em 1961, logo após a renúncia do presidente Jânio Quadros, no Rio de Janeiro e em São 

Paulo, num momento de amadurecimento político da elite orgânica transnacional. 

“Elite orgânica” entendida aqui, segundo a análise pioneira de René Dreifuss, como um 

momento mais avançado de uma consciência de classe capitalista, tal como “agentes 

                                                             
1
 Cidadão Boilesen. Filme dirigido por Chaim Litewski, 2009. 

2
 GORDON, Lincoln. “O Investimento Privado Estrangeiro e o Desenvolvimento Econômico Brasileiro”. 

Palestra proferida na Câmara Americana de Comércio, São Paulo, 22 de maio de 1963, p. 3. Arquivo 

John F. Kennedy Library. Original: American Chamber of Commerce, ‘Foreign Private Investiment and 

Brazilian Economic Development’, São Paulo, 22 may 1963”. Disponível em: 

https://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/Archives/LGPP-128-011.aspx. Acessado em 29/06/2017 às 

09:50.  
3
 Willian H. Draper Jr. pela larga experiência internacional que possuía, era um conselheiro do governo 

federal norte-americano. Entre outros, foi chefe da Divisão Econômica americana. Cf. GONÇALVES, 

Martina Spohr. American Way of Business: Empresariado brasileiro e norte-americano no caminho do 

golpe empresarial-militar de 1964. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. UFRJ. 2016, p. 239. 
4
 Além de empresários e políticos, militares brasileiros também participaram dos encontros durante a 

realização da “Missão Draper”. Cf. Ibidem, p. 239-245. 

https://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/Archives/LGPP-128-011.aspx
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coletivos político-ideológicos especializados no planejamento estratégico e na 

implementação da ação política de classe”
5
. “Transnacional”, como conceituou Martina 

Spohr Gonçalves ao examinar a inter-relação entre as elites orgânicas brasileira e norte-

americana
6
.    

 O IPÊS funcionou como uma espécie de guarda-chuva que abarcava diferentes 

categorias sociais com preponderância dos empresários e dos militares. Na década de 

1960, foi o organismo organizador dessa elite orgânica de cunho transnacional, ou seja, 

oriunda de um amadurecimento da consciência de classe e dos interesses do 

empresariado ligado ao capital multinacional e associado
7
. Numa trajetória em que, a 

partir da segunda metade da década de 1950, segmentos empresariais começaram a 

estreitar interesses, especialmente, nos espaços associativos e nas organizações de 

classe. Nesse olhar retrospectivo, é interessante observar que muitos nomes que viriam a 

compor o IPÊS, já mantinham ligações anteriores no bojo de diferentes entidades da 

sociedade civil.  

Nos anos 1960, num momento de crise orgânica
8
, bem como da emergência da 

classe trabalhadora e de ascensão dos interesses multinacionais e associados, a elite 

orgânica teve um lugar central na construção de um programa capaz de oferecer 

soluções para o país em acordo com as demandas empresariais ligadas ao capital 

privado estrangeiro. Momento de amadurecimento político da conscientização de classe, 

a saber, quando as “ideologias geradas anteriormente se transformaram em ‘partido’”
9
. 

O IPÊS será analisado no presente trabalho como o partido do empresariado. Seguindo 

                                                             
5
 DREIFUSS, René Armand. A Internacional Capitalista. Estratégias e táticas do empresariado 

transnacional, 1918-1986. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 1987, p. 24. 
6
 O termo transnacional se refere às relações transnacionais calcadas nos interesses mútuos das elites 

orgânicas de diferentes países e na “percepção militante” da importância de intervenção do empresariado 

no processo político internacional. Ver em: GONÇALVES, Martina Spohr. Op. Cit. 
7
 Ao usar o termo multinacional e associado, Dreifuss fazia referência ao capital ligado à indústria de 

bens duráveis que foi impulsionado com a entrada de capital estrangeiro durante o governo do presidente 

Juscelino Kubitschek (1956-1960). Ver em: DREIFUSS, René Armand. Op. Cit. 
8
 René Dreifuss, baseado na teoria de Antonio Gramsci, considerou o contexto da década de 1960 como 

de aprofundamento de uma crise orgânica, ou seja, quando os partidos tradicionais “não são mais 

reconhecidos como sua expressão por sua classe ou fração de classe”. Numa breve consideração, pode-se 

dizer que expressa um quadro em que, perante a ascensão dos interesses dos trabalhadores e de ameaça a 

ordem capitalista, as frações da classe dominante, especialmente, da burguesia, não conseguem se impor e 

lutam para assumir a função de dirigente. Para uma análise mais aprofundada, ver em: DEMIER, Felipe. 

O longo bonapartismo brasileiro (1930-1964). Um ensaio de interpretação histórica. Rio de Janeiro: 

Mauad X, 2014./ MELO, Demian Bezerra de. O plebiscito de 1963: inflexão de forças na crise orgânica 

dos anos 60. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal Fluminense. UFF. 2009./ 

DREIFUSS, René. Op. Cit. [1981]/ A citação está conforme: GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. 

3ª edição. Volume 3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 60. 
9
 GRAMSCI, Antonio. Maquiavel, a Política e o Estado Moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1978, p. 50. 
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a concepção na qual, no âmbito do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, 

principalmente, após a renúncia de Jânio Quadros, o empresariado passou a pautar e a 

dirigir uma campanha com o intuito de conquistar o Estado.   

Nesse sentido, não ocorreu por acaso a escolha de São Paulo como o local para a 

realização da “Missão Draper” e dos empresários partícipes dos encontros e das 

reuniões realizadas durante a visita norte-americana. Na década de 1960, São Paulo 

sediava o núcleo mais importante e dinâmico do capitalismo brasileiro e, devido à forma 

como o empresariado paulista se organizou e da complexidade das relações que 

estabeleceu no âmbito da sociedade civil, trata-se de um objeto privilegiado de análise 

das ações coletivas empresariais articuladas por meio do Instituto de Pesquisa e Estudos 

Sociais. 

As ações do empresariado no âmbito do IPÊS de São Paulo é o objeto de estudo 

desta tese. Como foi abordado pioneiramente por Dreifuss, o Instituto de Pesquisa e 

Estudos Sociais não era um todo homogêneo de integrantes e ideias
10

. Ainda que São 

Paulo, entre 1962 e 1964, tenha composto a direção central do Instituto com a seção 

ipêsiana do Rio de Janeiro (IPÊS-GB), o IPÊS-SP tinha peculiaridades. Apesar da 

intervenção coesa do IPÊS no momento que antecedeu ao golpe civil-militar – com 

maior intensidade, após as eleições de 1962 e do plebiscito de 1963
11

 −, vale pontuar 

algumas diferenças: a) a organização do empresariado para a ação e do IPÊS não 

ocorreu da mesma forma nas duas regiões fundadoras; b) no momento em que o eixo 

Rio-São Paulo coordenou as intervenções do IPÊS, mesmo sincronizadas e partindo de 

uma direção comum, os ipêsianos paulistas e fluminenses priorizaram a execução de 

diferentes atividades. 

O Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais foi organizado em grupos com 

objetivos específicos, interligados e voltados para o estudo e para a ação. No entanto, 

                                                             
10

 A historiadora Heloísa Starling trabalhou de modo bastante pertinente tais diferenças do Instituto de 

Pesquisa e Estudos Sociais ao analisar a participação do IPÊS de Minas Gerais na construção do golpe de 

1964. Numa abordagem mais recente, Thiago Moraes ao examinar o IPESUL. Ver em: STARLING, 

Heloísa Maria Murgel. Os Senhores das Gerais. Os Novos Inconfidentes e o golpe de 1964. Petrópolis: 

Editora Vozes, 1986./ MORAES, Thiago Aguiar de. Entreguemos a empresa ao povo antes que o 

comunista a entregue ao Estado. Os discursos da fração vanguardista da classe empresarial gaúcha na 

revista Democracia e Empresa do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais do Rio Grande do Sul 

(1962-1971). Dissertação (Mestrado em História). PUC-Rio Grande do Sul. 2014. 
11

 Como será visto ao longo da tese, junto ao Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) e com a 

influência norte-americana, o empresariado articulado no IPÊS organizou um longo plano de ação para 

que candidatos alinhados aos interesses multinacionais e associados ocupassem cargos no executivo e 

legislativo. No entanto, mesmo com um amplo financiamento estrangeiro, não obtiveram o êxito 

esperado. Em 1963, o plebiscito pôs fim ao parlamentarismo e ratificou o presidencialismo como forma 

de governo. Ou seja, um aceno popular positivo ao então presidente João Goulart.   
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estes não estavam constituídos exatamente do mesmo modo no Rio de Janeiro e em São 

Paulo
12

. Na verdade, a forma como foram estruturados nestas regiões diz muito sobre as 

questões prioritárias de cada seção ipêsiana. No todo, as células de ação do IPÊS 

passavam pelas atividades de opinião pública, de levantamento de informações, de 

assessoria parlamentar, de estudos e de doutrina. No IPÊS-SP, a estruturação desses 

grupamentos privilegiou, principalmente, os setores de doutrina, levantamento de 

informação e de mobilização da opinião pública. Era em São Paulo que se desenvolvia 

com maior intensidade as “mobilizações secretas” do empresariado reunido no IPÊS 

com os militares, especialmente, do II Exército
13

. Talvez, daí decorra, a pouca 

existência de fontes referentes à seção paulista do Instituto. 

Um dos grandes desafios na análise do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, é 

avançar no trabalho de René Dreifuss. O autor, no exame do IPÊS no processo de 

“conquista do Estado”, salientou que, apesar da unidade na defesa de um projeto de 

sociedade específico, as duas seções fundadoras do IPÊS possuíam modus operandis 

próprios e priorizavam diferentes áreas para a ação. Dessa forma, ao entender o IPÊS 

como um partido do empresariado, o objetivo do presente trabalho é analisar a ação do 

empresariado paulista articulado no IPÊS e as peculiaridades da seção ipêsiana de São 

Paulo. Dois pontos serão privilegiados: a trajetória do empresariado paulista no âmbito 

das organizações de classe no período anterior à fundação do Instituto e a intervenção 

dos membros do IPÊS-SP na construção do consenso necessário no processo que 

culminou com o golpe de 1964.  

A hipótese norteadora desta tese passa pela afirmação de que o empresariado 

articulado no IPÊS-SP, através da longa e complexa relação estabelecida com 

organizações e movimentos da sociedade civil, priorizou a construção de um consenso 

pedagógico e saneador. Pedagógico ao privilegiar estratégias de doutrinação e de 

“manipulação da opinião pública”, saneador no que concerne à defesa do expurgo de 

um amplo espectro político que enquadravam como “comunista”, seja através do 

fortalecimento de um ideário anticomunista ou do apoio direto às políticas e ações 

repressivas. Essa característica pedagógica e saneadora se expressa nas atividades que 

foram pautadas pelos membros do IPÊS-SP. 

                                                             
12

 Além da direção (Rio de Janeiro e São Paulo), o IPESUL e o IPÊS-MG, por exemplo, também 

possuíam suas peculiaridades. Ver em: STARLING, Heloísa Maria Murgel. Op. Cit./ MORAES, Thiago 

Aguiar de. Op. Cit.  
13

 DREIFUSS, René Armand. Op. Cit. [1981]. 
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O processo de construção de um consenso anticomunista balizado em aspectos 

de cunho liberal-conservador é um tema que já foi mobilizado anteriormente
14

. 

Contudo, o olhar aqui estará voltado especificamente para as peculiaridades da ação do 

segmento militante do empresariado paulista no bojo do IPÊS de São Paulo e, como dito 

anteriormente, na relação que esse segmento empresarial estabeleceu com outras 

organizações da sociedade civil como, por exemplo, a Associação Comercial de São 

Paulo, a American Chamber of Commerce (AMCHAM), o Rotary Club, a Sociedade de 

Estudos Interamericanos (SEI), o Conselho Superior das Classes Produtoras 

(CONCLAP) e o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD). 

Tal relação foi fundamental no processo de conformação do Instituto de 

Pesquisa e Estudos Sociais, na escolha das atividades a serem privilegiadas pelos 

ipêsianos de São Paulo, bem como na construção de pontes com movimentos 

anticomunistas e segmentos religiosos, dos movimentos estudantil e sindical, de 

mulheres e com os meios de comunicação. Ademais, antes de existir o IPÊS, alguns 

nomes do empresariado paulista traçaram uma trajetória bastante relevante no sentido 

de estreitar laços de interesses e, em alguns casos, já abordando temas que seriam de 

grande importância na construção do consenso pedagógico e saneador.    

  

Opções teóricas 

 

Ao voltar o olhar para o empresariado articulado no IPÊS-SP, a defesa de um 

projeto que se pretendia hegemônico passava pela construção de um consenso que 

equalizava a negação e o expurgo de um adversário em comum e um viés pedagógico, 

ou seja, propositivo. Para tal, parte-se aqui da perspectiva na qual a relação entre 

Estado/sociedade civil é considerada de modo orgânico e ampliada. Ou seja, numa 

construção em que a sociedade civil figura como um espaço de convencimento, de 

formulação e de promoção de interesses de classe específicos. Para ser dirigente, e não 

somente dominante, é necessário disputar e criar estratégias de convencimento e 

formação de consenso no âmbito da sociedade civil.    

De forma geral, a “teoria ampliada do Estado” – termo presente na literatura 

sobre Gramsci – inclui a sociedade política e a sociedade civil. No âmbito da sociedade 

                                                             
14

 DREIFUSS, René. Op. Cit./BORTONE, Elaine. O Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPES) e a 

Ditadura Empresarial-Militar: O caso das empresas estatais federais e das indústrias farmacêuticas 

(1964-1967). (Tese de Doutorado). Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro. UFRJ. 2018. 
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política estariam os aparelhos estatais convencionais como, por exemplo, o executivo e 

os órgãos de coerção. Já a sociedade civil seria composta pelos aparelhos privados de 

hegemonia. Segundo a conhecida passagem de Gramsci,  

 

Estamos sempre no terreno da identificação de Estado e governo, 

identificação que é, precisamente, uma reapresentação da forma corporativo-

econômica, isto é, da confusão entre sociedade civil e sociedade política, uma 

vez que se deve notar que na noção geral de Estado entram elementos que 

devem ser remetidos à noção de sociedade civil (no sentido, seria possível 

dizer, de que Estado = sociedade política + sociedade civil, isto é, 

hegemonia couraçada de coerção)
15

.  

 

Segue-se aqui a perspectiva na qual o IPÊS e as demais organizações da 

sociedade civil são entendidas como aparelhos privados de hegemonia, isto é, como 

organismos sociais de caráter “privado”, cuja adesão ocorre de modo voluntário e não 

coercitivo, com relativa autonomia em relação à sociedade política, mas “de indiscutível 

dimensão pública, na medida em que são partes integrantes das relações de poder em 

dada sociedade”
16

. A hegemonia ocorre na relação equilibrada e orgânica entre 

consenso e coerção. E, num momento em que frações da classe dominante perderam a 

capacidade de pautar o consenso no âmbito da sociedade civil, de crise orgânica e de 

aprofundamento dos conflitos intra e entre classes, é interessante compreender o IPÊS, 

no sentido mais amplo, como um dispositivo central através do qual a elite orgânica se 

organizou na busca pela direção política-moral e na organização das ações que vieram a 

culminar num golpe de Estado. 

Compreender o IPÊS como um partido com protagonismo empresarial, não 

significa afirmar uma espécie de onipresença ipêsiana ou um controle de todo o 

processo de “conquista do Estado” por parte das ações engendradas pela elite orgânica 

no âmbito do Instituto, como se o golpe fosse um objetivo inevitável. Segundo a 

observação marxiana, os membros da burguesia “têm o mesmo interesse, enquanto 

formam uma classe frente a outra classe”, mas quando “se defrontam entre si” 

apresentam demandas e pautas opostas e antagônicas, oposição que “decorre das 

condições econômicas da sua vida burguesa”
17

. Nesse ponto, é importante situar a elite 

orgânica como uma fração da burguesia. De acordo com a análise de Dreifuss, a 

conformação do IPÊS ocorreu num contexto de constituição do bloco multinacional e 

                                                             
15

 GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. Maquiavel. Notas sobre o Estado e a Política. Volume 3, 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p. 244. 
16

 COUTINHO, Carlos Nelson. Marxismo e Política: a dualidade de poderes e outros ensaios. São Paulo: 

Cortez, 1994. p. 54-55. 
17

 Trecho em paráfrase: MARX, Karl. Miséria da Filosofia. São Paulo: Global, 1985, p. 117. 
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associado e da “luta política empreendida pela vanguarda desses novos interesses”
18

. 

Nas palavras do autor: 

 

Embora organicamente vinculada ao seu universo sócio-econômico e 

cultural, esta diferenciação é imprescindível para uma intervenção política 

eficaz e eficiente. [...]. As elites orgânicas [...] predispõem a classe dominante 

para a luta política
19

.  

 

Nesse sentido, é interessante situar a formação do Instituto de Pesquisa e 

Estudos Sociais num momento de conscientização e de amadurecimento de uma parcela 

específica do empresariado. De acordo com Gramsci, a consciência coletiva se estrutura 

em três níveis no âmbito da relação das forças políticas, os dois primeiros ainda restritos 

ao campo econômico: o lugar da ocupação profissional, no caso, a consciência 

econômico-corporativa e a solidariedade de interesses entre um ou mais grupos sociais 

com objetivos afins. O terceiro momento seria aquele no qual as vontades comuns de 

uma determinada classe social suplantariam o nível corporativo: 

     

 [...] fase em que as ideologias germinadas anteriormente se transformam em 

“partido”, entram em choque e lutam até que uma delas, ou pelo menos uma 

combinação delas, tende a prevalecer, a se impor, a se irradiar em toda a área 

social, determinando, além da unicidade dos fins econômicos e políticos, 

também a unidade intelectual e moral. Coloca todas as questões em torno das 

quais se acende a luta não no plano corporativo, mas num plano “universal”, 

criando, assim, a hegemonia de um grupo social fundamental sobre uma série 

de grupos subordinados [...]
20

 

 

O partido se constitui num processo histórico da tomada de consciência no qual 

se faz necessário ultrapassar os limites de uma concepção econômico-corporativa. Esse 

processo de desenvolvimento e amadurecimento de uma classe no âmbito não só 

econômico, também político, passa pela existência e pelo exercício, de modo orgânico, 

de camadas de intelectuais dotadas da capacidade de homogeneizar e conscientizar da 

própria função
21

. Nessa construção, Gramsci observou que o empresário representa uma 

elaboração social superior, ou seja, cuja ação não está restrita apenas à produção 
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material, mas também dotada da capacidade de organizar a sociedade em geral e de 

“criar as condições mais favoráveis à expansão da própria classe”
22

: 

 

Deve-se anotar o fato de que o empresário representa uma elaboração social 

superior, já caracterizada por uma certa capacidade dirigente e técnica (isto é, 

intelectual): ele deve possuir uma certa capacidade técnica, não somente na 

esfera restrita de sua atividade e de sua iniciativa, mas ainda em outras 

esferas, pelo menos nas mais próximas da produção econômica (deve ser um 

organizador de massa de homens: deve ser um organizador da "confiança" 

dos que investem em sua fábrica, dos compradores de sua mercadoria, etc.)
23

.  

 

Ao pensar na formação do Instituto de Pesquisa e Estudos sociais, no âmbito da 

sociedade civil, é necessário considerar que esta constituição ocorreu numa fase em que 

as vontades coletivas de uma determinada fração da burguesia, sob a liderança de 

segmentos empresariais, começaram a se unificar de forma coerente na busca pela 

hegemonia. Nesse caminho de amadurecimento da consciência de classe – que não é 

linear e envolve um processo político-social, muitas vezes, marcado por profundos 

embates – a elite orgânica foi construindo uma “relativa autonomia”, num processo de 

construção de liderança e visibilidade, “como fator de poder num nível especificamente 

político”
24

.  

Essa busca por hegemonia passa pela construção de um consenso no qual os 

interesses de uma classe ou determinada fração desta classe integram uma direção 

“consentida entre grupos aliados na sociedade civil”. Para além e de modo orgânico, 

visa a sociedade política e o domínio das ferramentas do aparelho governativo e da 

repressão, já que o exercício da hegemonia depende dos níveis de coerção e consenso
25

. 

No que tange a análise do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o planejamento e a 

implementação da ação política de classe pautada pela elite orgânica precisava construir 

o consenso necessário para readequar o Estado e exercer a direção intelectual e moral 

sobre os aliados e a sociedade. Nesse processo, tal como intelectuais orgânicos, os 

ipêsianos paulistas priorizaram ações e campanhas que objetivavam a construção de um 

consenso pedagógico e saneador.  

No que toca à construção da ação de classe, a trajetória do empresariado paulista 

foi bastante interessante. No estado de São Paulo havia uma profusão de associações de 
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classe e de grupos semelhantes. Uma sociedade civil bastante complexa e constituída 

por organizações coletivas pautadas nas relações econômico corporativas e de laços de 

solidariedade. Os empresários paulistas foram se articulando através desses aparelhos, 

entre os quais se destacavam a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), a 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), o Centro das Indústrias do 

Estado de São Paulo (CIESP), o Rotary Club e a entidade transnacional Americam 

Chamber of Commerce (AMCHAM). 

 Ainda no âmbito da sociedade civil, além destes aparelhos privados de 

hegemonia, o IPÊS-SP articulou diferentes organizações de cunho anticomunista. Antes 

mesmo da formação do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o Instituto Brasileiro de 

Ação Democrática (IBAD), em conjunto com a agência “Promotion S/A”, já 

demonstrava sinais de amadurecimento político do empresariado. A história do IBAD 

foi, muitas vezes, ligada à intervenção no pleito eleitoral de 1962, todavia, as atividades 

ibadianas voltavam-se para diferentes segmentos da sociedade civil. No caso de São 

Paulo, o IBAD estabeleceu relação com diferentes movimentos anticomunistas e foi um 

elemento de suma importância na construção de um consenso no qual salientavam o 

expurgo do comunismo e, por outro lado, a defesa da livre empresa e dos valores 

cristãos/ocidentais. O IBAD construiu pontes com o Rearmamento Moral, o Movimento 

Popular Jânio Quadros, o Centro Dom Vital, a Federação dos Círculos Operários, entre 

outros. Pode-se dizer que o IPÊS-SP encontrou um caminho já aberto pelas ações 

ibadianas. Além deste, a Sociedade de Estudos Interamericano (SEI) também foi 

fundamental para a consolidação das estratégias de doutrinação pautada pela seção 

paulista do IPÊS.  

 O IPÊS, ao longo dos anos 1960, construiu um projeto de cunho liberal-

conservador no intuito readequar o Estado de acordo com os interesses da elite orgânica 

transnacional. Liberal, no que toca à defesa da empresa privada, do internacionalismo e 

da relação com o capital estrangeiro. Conservador, naquilo que se refere à defesa da 

ordem, especialmente da ordem moral, ou seja, dos valores cristãos, do civismo e o 

anticomunismo. Para legitimar, na sociedade civil, as pautas de interesse do 

empresariado ligado ao capital exterior, foi necessário criar estratégias para construção 

do consenso. O anticomunismo foi o elemento fundamental nesse processo.  

 Tanto que nos encontros realizados com empresários durante a realização da 

“Missão Draper”, junto às questões financeiras, o problema do comunismo teve grande 

relevância. Nas conversas com empresários, militares e figuras pública, o “perigo 
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vermelho” foi abordado de diferentes formas. Nesse sentido, o então reitor da USP, 

Antonio de Barros Ulhoa Cintra, foi convidado para tratar de questões ideológicas que, 

entre outras, perpassavam indagações sobre a presença de comunistas na Universidade e 

o intercâmbio de estudantes brasileiros no EUA
26

. 

Na América Latina, no contexto da Guerra Fria e após a Revolução Cubana 

(1959), o anticomunismo foi mais do que uma reação desesperada das classes 

dominantes, era um elemento com grande força aglutinadora e, no caso brasileiro, com 

um histórico que remete às primeiras décadas do século XX, ganhando grande atenção 

nos anos 1930, principalmente, após o Levante Comunista de 1935. O escopo do 

presente trabalho não cobre uma análise pormenorizada do histórico da trajetória do 

anticomunismo no Brasil, no entanto, é importante para compreensão do objetivo 

norteador da tese entender que o anticomunismo foi um aspecto mobilizado na 

construção de estratégias de convencimento e doutrina. 

Para tal análise, é necessário salientar que o anticomunismo não possui apenas o 

viés da negação de um adversário em comum, traz em si uma série de atitudes positivas, 

ou seja, propositivas e pedagógicas. Num quadro complexo que, na década de 1960, 

perpassava a defesa da propriedade privada, da família tradicional, de diferentes 

concepções de democracia, dos valores cristãos, entre outros aspectos que 

caracterizavam um amplo arco de elementos e de projetos, por vezes, díspares
27

. No 

caso do empresariado articulado no IPÊS, valores de cunho liberais e conservadores se 

coadunavam no bojo da construção de uma perspectiva anticomunista.  

Ao tratar dos empresários, homens de empresa, que num nível elementar estão 

ligados ao lucro e a produção, tais condições materiais se apresentam com um terreno 

fértil para as ideias anticomunistas. Nesse processo, o empresariado paulista pautava um 

anticomunismo de viés liberal e conservador. Um liberalismo que pode ser 

compreendido, naquele momento, como influenciado pelo internacionalismo norte-

americano
28

. No caso, uma política voltada para a expansão do poder político e 
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econômico dos EUA que surgiu, no início do século XX, em contraponto ao intitulado 

“internacionalismo de Lênin”
29

. Matias Spektor, numa pesquisa sobre a atuação do 

embaixador americano Lincoln Gordon, destacou que John F. Kennedy, quando chegou 

à presidência dos Estados Unidos da América, levou para seu governo figuras públicas 

que se orientavam pela concepção internacionalista liberal, especialmente, no que tangia 

às políticas voltadas para o então chamado Terceiro Mundo
30

. 

De acordo com o historiador Rodrigo Patto Sá Motta,  

 

No caso brasileiro, o anticomunismo liberal e liberal-democrático não primou 

pela pujança, nem pela coerência. Predominou uma retórica liberal pouco 

preocupada com as práticas democráticas, mais afinada com a afirmação da 

liberdade no sentido negativo que positivo, em outras palavras, enfatizava-se 

a luta contra o intervencionismo estatal e relegava-se para segundo plano a 

questão da participação política. [...] vituperava-se contra a falta de liberdade 

no regime comunista como se tivéssemos aqui um idílio republicano
31

. 

 

 Cabem, nesse sentido, algumas observações. Ao buscar analisar a construção de 

um consenso pedagógico e saneador por parte do empresariado paulista organizado no 

Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, cumpre destacar que essa retórica se 

configurava enquanto estratégia de intervenção e confluía com a já citada defesa 

conservadora e moral dos valores considerados tradicionais e cristãos. Concepção na 

qual fazia-se necessário o expurgo para que as pautas propositivas apresentadas como 

necessárias ao desenvolvimento nacional pudessem ser aplicadas.  

A democracia liberal, ancorada na ideia de livre empresa, era apresentada como 

modelo avançado de sociedade em que patrões e empregados viveriam em harmonia. 

No entanto, a defesa da ideia do “Mundo Livre”, representada pelo modelo norte-

americano, eclipsava com a defesa de valores conservadores, pois, era fundamental 

convencer e sanear ideias e ações consideradas de cunho comunistas: as greves, o 

movimento estudantil, a laicidade do Estado, entre outros. O arcabouço religioso desse 

consenso passava, principalmente, pela afirmação da passividade como valor 

fundamental, em contraponto ao inconformismo e à revolta, aspectos estes associados 

ao comunismo e à emergência de guerras e conflitos mundiais.    
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Numa breve consideração sobre a relação entre o empresariado paulista e o 

anticomunismo, é possível observar que os “homens de negócio” tinham uma longa 

trajetória de colaboração no monitoramento do “perigo vermelho” nas fábricas. Grupos 

tais como o Filizola, o Nadir Figueiredo e o Chamma, cujos empresários viriam a 

integrar o IPÊS-SP, tinham o histórico de organizarem listas de operários cujas 

atividades deveriam ser observadas por órgãos do governo
32

. Na década de 1960, o 

segmento empresarial paulista articulado no Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais 

contribuiu ativamente na construção e na busca por um consenso no qual o viés 

vigilante/saneador destas práticas repressivas confluía com o aspecto pedagógico. 

Sobre a relação orgânica entre coerção e consenso, Gramsci salientou a metáfora 

maquiaveliana do Centauro − metade fera, metade homem −, sobre a qual Álvaro 

Bianchi observou: 

 

É possível separar a metade fera da metade homem sem que ocorra a morte 

do Centauro? É possível separar a condição de existência do poder político de 

sua condição de legitimidade? É possível haver coerção sem consenso? Mas, 

tais questões podem induzir a um erro. Nessa concepção unitária, que era de 

Maquiavel, mas também de Gramsci, não é apenas a coerção que não pode 

existir sem o consenso. Também o consenso não pode existir sem coerção
33

. 

 

A busca por este consenso pedagógico e saneador visava a defesa dos próprios 

pilares da hegemonia, isto é, expressava a necessidade de conquistar a sociedade 

política para “eliminar o perigo vermelho”, numa perspectiva saneadora e coercitiva, 

assim como pretendia consolidar valores/políticas de cunho liberal-conservador e 

anticomunista, tanto no âmbito do aparelho governativo quanto no bojo da sociedade 

civil. Processo este que foi priorizado pelo empresariado paulista no bojo do IPÊS-SP. 

O segmento empresarial e as ações construídas no âmbito do IPÊS-SP estão no 

centro da análise do presente trabalho. Dessa forma, cumpre salientar que o golpe de 

1964 e o período ditatorial são aqui entendidos como de cunho “civil-militar”. No 

entanto, é necessário qualificar o elemento “civil” para além de uma simples oposição 

ao termo “militar”
34

. Parte-se aqui da concepção na qual o golpe de Estado encetado em 
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1964 e a ditadura que se estabeleceu são compreendidos em termos de classe e com 

preponderância empresarial
35

.  

Tal concepção não retira a presença fundamental dos militares na conformação 

do golpe ou na constituição do regime ditatorial. Diferentes trabalhos avançaram na 

análise de Dreifuss e demonstraram, de forma muito aprofundada, o complexo aparato 

empresarial envolvido na “conquista do Estado”, bem como na arquitetura do aparelho 

governativo e nas políticas empreendidas durante o regime de exceção
36

. Ao considerar 

o elemento “civil”, o que está em questão, primeiro, é sublinhar o protagonismo do 

segmento empresarial e, segundo, observar que esta preponderância não ocorreu sem 

conflitos entre diferentes frações do próprio empresariado e da classe dominante
37

. 

Nesse ponto, em termos conceituais, é importante retomar a concepção de Estado, 

citado no início deste tópico. 

O presente trabalho não aborda diretamente o período ditatorial, no entanto, ao 

tratar da ação empresarial engendrada por ipêsianos paulistas na defesa de um projeto 

de sociedade e na busca do consenso necessário para readequar a sociedade política, a 

concepção aqui mobilizada é oposta àquela do Estado Sujeito, uma entidade externa e 

sem correspondência com os indivíduos e os grupos sociais distintos, e àquela que 

destaca o viés passivo do Estado, tal como “Coisa/instrumento”
38

. Entende-se que: 

  

[...] o Estado deve ser visto (tal como o capital, de acordo com Marx) como 

uma relação, ou mais precisamente como a condensação de uma relação de 

poder entre as classes em luta. [...]. Os vários aparelhos e ramos do Estado 

(ministros e funcionários de governo, executivo e parlamento, administração 
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central e autoridades locais e regionais, exército, judiciário etc.) revelam 

importantes contradições entre eles mesmos, cada um deles freqüentemente 

constituindo a sede e o representante – em suma, a cristalização – desta ou 

daquela fração do bloco no poder, este ou aquele interesse específico e 

concorrente [...]
39

. 

        

 Essa noção de bloco de poder permite compreender o Estado, para além de 

ampliado, como relacional, ou seja, enquanto expressão concreta das diferentes classes 

e/ou frações de classe que compõem os grupos dominantes e dirigentes em 

determinando contexto histórico. Nesse sentido, o elemento “civil” é compreendido 

neste trabalho, considerando o protagonismo do empresariado
40

, porém, situando-o no 

âmbito das diferentes frações de classe e da luta política empreendida pela elite orgânica 

no processo que culminou com o golpe de 1964, bem como na construção e na 

constituição do Estado ditatorial.  

 

As fontes e os limites da pesquisa 

 

 O recorte temporal desta tese cobre, principalmente, o período compreendido 

entre 1961-1964, no entanto, é importante salientar que em alguns momentos a reflexão 

impôs a necessidade de extrapolar o limite de tempo estabelecido, seja voltando à 

década de 1950 ou adentrando o período ditatorial. No que tange às fontes, é preciso 

destacar que o presente trabalho está ancorado num amplo e variado corpus documental. 

Num balanço historiográfico recente, o historiador Carlos Fico destacou o aumento 

considerável das fontes documentais referentes ao período ditatorial, a “ditadura 

documentada” em vários acervos preservados e abertos à consulta
41

. 

 De fato, a pluralidade arquivística foi um elemento fundamental para o presente 

trabalho. No entanto, cumpre pontuar que a variedade de fontes aqui analisadas reside 

também na ausência de uma gama variada de materiais sobre o IPÊS de São Paulo. O 

acervo basilar para a realização da pesquisa foi o Arquivo Paulo Ayres Filho que se 

encontra no Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

(CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas. O Arquivo Paulo Ayres Filho é o principal 

acervo referente ao IPÊS-SP com um corpus documental que antecede ao próprio 

Instituto e se estende até o ano de 1968, abarcando a trajetória pessoal do ipêsiano Paulo 
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Ayres Filho, das ações no IPÊS-SP na articulação do golpe de 1964 e no período 

ditatorial e da ligação da seção paulista com outros aprelhos e movimentos 

anticomunistas com destaque para a Sociedade de Estudos Interamericanos (SEI). 

O Fundo do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais localizado no Arquivo 

Nacional do Rio de Janeiro, também foi de grande relevância para a realização deste 

trabalho. Porém, os documentos lá encontrados tratam, com maior ênfase, do IPÊS 

Guanabara. Ainda assim, as atas de reuniões, boletins informativos, entre outros 

materiais, contêm importantes informações sobre o Instituto em São Paulo, 

principalmente, no que tange ao período em que o IPÊS-SP e o IPÊS-GB dividiram a 

direção nacional. No âmbito do Arquivo Nacional, destaco o boletim informativo “Carta 

Mensal” como um importante documento e registro do modus operandi dos ipêsianos 

paulistas no pós-1964. 

Inicialmente, a pesquisa trataria das ações do IPÊS-SP tanto no período anterior 

ao golpe quanto na articulação das ações de repressão – em especial, na formação 

Operação Bandeirantes (OBAN). Como já havia abordado René Dreifuss e como há 

apontamentos nos materiais produzidos pela Comissão Nacional da Verdade, o IPÊS-SP 

esteve envolvido em ações secretas desenvolvidas antes e depois do golpe
42

. Porém, 

como já foi citado, apesar da existência de um acervo específico do IPÊS-SP, o 

levantamento das informações esbarrou nos limites do cruzamento de fontes. Dessa 

forma, decidimos
43

 estabelecer o recorte temporal entre 1961-1964
44

.   

 A pesquisa no arquivo Paulo Ayres revelou-se bastante profícua não só no 

âmbito da análise interna do Instituto, mas também das relações estabelecidas com a 

American Chamber of Commerce (AMCHAM), em especial, com o Rotary Club e a 

SEI, esta última, diretamente relacionada com as ações de doutrina e levantamento de 

informações, cuja ligação permaneceu no pós-golpe de 1964. Tanto o Rotary quanto a 

SEI foram de suma importância na conformação do IPÊS-SP e na construção das ações 

de convencimento. Ao buscar analisar ação empresarial na construção de um consenso 

pedagógico e saneador, passa por compreender tais relações estabelecidas. Mas, não só.  

                                                             
42

 DREIFUSS, René Armand. Op. Cit. [1981]./ COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE. “Civis que 

colaboraram com a ditadura”. Relatório. Volume II, dezembro de 2014. Em pesquisa recente, Elaine 

Bortone abordou a relação das empresas farmacêuticas, articuladas com o IPÊS, com a repressão entre 

1964 e 1967. Cf. BORTONE, Elaine. Op. Cit.  
43

 O uso da terceira pessoa no plural é uma referência aos caminhos do trabalho discutidos com o 

orientador e às observações pontuadas no exame de qualificação. 
44

 No primeiro momento, centrei a pesquisa no Arquivo Nacional. O acervo Paulo Ayres estava passando 

por um processo de tratamento arquivístico. Elemento que também influenciou na escolha do período a 

ser analisado. 
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Na articulação da “conquista do Estado”, como pioneiramente investigou René 

Dreifuss, o IPÊS agiu de modo orgânico com o Instituto Brasileiro de Ação 

Democrática (IBAD)
 45

. Nesse sentido, os dezessete volumes da Comissão Parlamentar 

de Inquérito − instalada, em 1963, para apurar as ações do IBAD e do IPÊS − foi 

bastante enriquecedora para a presente pesquisa. Disponibilizada na página virtual da 

Comissão Estadual da Memória e da Verdade Dom Helder Câmara (CEMVDHC), a 

riqueza de informações contida na fonte foi fundamental para aprofundar o 

conhecimento sobre a intervenção do IBAD e da relação deste com o IPÊS
46

. Através 

deste material, foi possível examinar o modo como segmentos empresariais em São 

Paulo, que viriam integrar o IPÊS, se articularam com movimentos como, por exemplo, 

o Movimento Popular Jânio Quadros, o Rearmamento Moral, entre outros. 

Nesse âmbito, a Hemeroteca Digital foi um repositório de pesquisa fundamental. 

Os periódicos digitalizados “Revista das Classes Produtoras”, “Revista O Cruzeiro”, “O 

Jornal do Brasil”, “Correio da Manhã”, “Diário da Noite”, o jornal “A Noite”, entre 

outros, enriqueceram e facilitaram a análise proposta na pesquisa. Como ênfase, no que 

concerne as atividades de doutrina e mobilização da opinião pública pautada pelo IPÊS-

SP, as ações de grupos como, por exemplo, o Movimento Popular Jânio Quadros, o 

Rearmamento Moral e a Sociedade de Estudos Interamericanos (SEI). Já a “Revista das 

Classes Produtoras” foi uma fonte bastante rica para a análise da articulação do 

empresariado paulista no período anterior a década de 1960, principalmente, no que 

versa sobre a Associação Comercial de São Paulo e o Conselho Superior das Classes 

Produtoras (CONCLAP). O acervo eletrônico do periódico “O Estado de São Paulo” 

também foi mobilizado neste trabalho, em especial, porque o jornal em questão tem 

grande relevância para a investigação aqui proposta. 

Como dito anteriormente, a pesquisa esbarrou em limites documentais. O caso 

da FIESP é um exemplo. Na análise da ação empresarial empreendida por ipêsianos 

paulistas, a FIESP se configura como um elemento de grande relevo. No entanto, houve 

a opção de não abordar a Federação num tópico específico. Tal escolha se justifica pela 

questão documental. Não é o caso de afirmar a inexistência de fontes sobre a FIESP no 

                                                             
45

 Além da citada análise de Dreifuss, cito: OLIVEIRA, Raphael Alberti Nóbrega de. O ‘caso José 

Nogueira’: silenciamentos e autoritarismo no pré-1964 e na redemocratização. Dissertação Mestrado em 

História). Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2018. 
46

 O material também foi disponibilizado de modo organizado e resumido pela comissão no site da 

Companhia Editora de Pernambuco. Ver em: http://www.cepedocumento.com.br/comissao-verdade.html. 

A cópia do processo foi obtida, em 2016, pelo deputado Pedro Eugênia e pela deputada Luiza Erundina.  

http://www.cepedocumento.com.br/comissao-verdade.html
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período aqui abordado
47

, porém, não haveria avanço no que concene às relações entre a 

FIESP e o IPÊS
48

. Dessa forma, no âmbito das associações empresariais, a ênfase da 

análise foi sobre a Associação Comercial de São Paulo.  

Outra escolha importante remete ao segmento militar articulado no IPÊS. Nas 

fontes analisadas no presente trabalho há poucas menções aos nomes de militares 

envolvidos nas ações do IPÊS-SP. Dessa forma, devido às limitações imposta por tais 

ausência, a participação de membros das Forças Armadas na mobilização empreendida 

pelo IPÊS de São Paulo não será aprofundada no presente trabalho. Ademais, os 

diferentes segmentos militares que compuseram o movimento que culminou no golpe de 

1964, construíram complexas relações tanto com os “civis” como no âmbito da própria 

corporação, o que exigiria um exame mais específico e detalhado
49

. 

O corpus documental sobre a SEI, além do acervo Paulo Ayres, foi encontrado 

no Arquivo da Polícia Política do Arquivo Público Mineiro e também no The National 

Archives Britânico. Os arquivos da embaixada dos EUA digitalizados e disponibilizados 

no Open Archives pela Brown University também contribuíram para reflexão sobre o 

empresariado paulista e a relação com o capital privado norte-americano. Ainda no 

CPDOC da FGV, os arquivos General Edmundo de Macedo, Ulhoa Cintra e Paulo 

Egydio Martins foram consultados e tiveram grande relevância para pensar as relações 

estabelecidas por ipêsianos paulistas. Os arquivos digitais dos boletins produzidos pelo 

Grupo Romi Ltda também foram pesquisados durante a realização do presente trabalho. 

Além do levantamento de informações realizados em trabalhos anteriores sobre a 

temática do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais
50

. 

                                                             
47

 Os “Boletins Informativos” da entidade estão disponíveis para a pesquisa no acervo da Biblioteca 

Roberto Simonsen no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP. 
48

 René Dreifuss fez diversos apontamentos sobre a relação IPÊS-FIESP. E, na presente pesquisa, seguirei 

a abordagem do autor. Assim como de trabalhos historiográficos recentes que trataram da FIESP no 

período em questão, cito: LOUREIRO, Felipe Pereira. Empresários, Trabalhadores e Grupos de 

Interesse: A política econômica nos governos Jânio Quadros e João Goulart (1961-1964). Tese 

(Doutorado em História Econômica). Universidade de São Paulo. USP. 2012. 
49

 Essa complexidade na relação entre segmentos militares e o golpe de 1964. foi abordada em trabalhos 

como, por exemplo: CHIRIO, Maud. A Política nos Quartéis. Revoltas e protestos de oficiais na ditadura 

militar brasileira. Rio de Janeiro: Zahar, 2012./MARTINS FILHO, João Roberto. O Palácio e a 

Caserna: a dinâmica militar das crises políticas na ditadura (1964-1969). São Carlos: Editora da 

UFSCar, 1995. No que tange à relação entre IPÊS e militares, Hernán Ramiro Ramírez abordou 

importantes informações ao analisar o Instituto, ver em: RAMÍREZ, Hernán Ramiro. Os Institutos de 

Estudos Econômicos de Organizações Empresariais e sua Relação com o Estado em Perspectiva 

Comparada: Argentina e Brasil (1961-1996). Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 2005. 
50

 DREIFUSS, René Armand. Op. Cit./BORTONE, Elaine de Almeida. O Instituto de Pesquisa e Estudos 

Sociais (IPES) e a Ditadura Empresarial-Militar: O caso das empresas estatais federais e das indústrias 

farmacêuticas (1964-1967). (Tese de Doutorado). Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. UFRJ. 2018./ RAMÍREZ, Hernán Ramiro. Op. Cit. 
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Estrutura da tese 

 

 No capítulo 1, o objetivo é analisar a formação do partido, ou seja, situar a 

criação do IPÊS no momento no qual as vontades comuns do empresariado estavam 

organizadas no sentido de conquistar a hegemonia. Como o presente trabalho trata da 

ação empresarial articulada através do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais de São 

Paulo, a atenção estará voltada para a forma como o empresariado paulista se organizou 

no âmbito da sociedade civil, da segunda metade da década de 1950 até a renúncia do 

presidente Jânio Quadros em 1961. 

 Já o Capítulo 2 tratará do IBAD, da relação deste organismo com outros 

movimentos da sociedade civil e as estratégias de intervenção político-ideológica 

pautadas pela entidade. Serão examinadas neste capítulo as ligações estabelecidas pelo 

IBAD com o chamado “Sindicalismo Livre”, a Federação dos Círculos Operários, o 

Centro Dom Vital, o Rearmamento Moral e o Movimento Popular Jânio Quadros.  

O capítulo 3 versará sobre a organização do IPÊS, de um modo em geral, e do 

IPÊS-SP em particular. Apesar do tema central desta tese ser o IPÊS-SP, é preciso 

salientar que nos momentos iniciais de ação do Instituto, a despeito das diferenças, as 

histórias do Instituto do Rio de Janeiro e de São Paulo estavam imbricadas na 

construção de uma intervenção empresarial coletiva. A investigação tratará do 

lançamento do IPÊS, da relação entre IPÊS-GB e IPÊS-SP e, por fim, examinará o 

Instituto paulista, considerando um breve perfil sociológico dos integrantes e a relação 

entre o empresariado analisado e a ideologia. 

Por fim, o capítulo 4 tratará especificamente do IPÊS de São Paulo e a ação 

empresarial na construção do consenso. As atividades da Sociedade de Estudos 

Interamericanos em São Paulo também serão abordadas. A SEI, no caso particular de 

São Paulo, contribui de modo relevante com as ações do Instituto de Pesquisa e Estudos 

Sociais, em especial, naquelas relacionadas ao consenso pedagógico e saneador. Nesta 

parte final da tese, além da SEI, o capítulo tratará do “comitê revolucionário”, da 

organização para a ação do ipêsianos paulistas e da análise dos grupos de ação do IPÊS-

SP: Grupo de Estudo da Conjuntura (GEC), Grupo de Doutrina e Estudos (GDE) e 

Grupo de Opinião Pública (GOP), ou seja, células diretamente ligadas as atividades de 

convencimento.



 

 
 

 

 

 

 

 

Dessas primeiras reuniões que tiveram, surgiu a 

idéia de se fundamentar a reação democrática na 

total coordenação dos esforços já em 

desenvolvimento em São Paulo e no Rio de Janeiro, 

como base para um trabalho que, pouco a pouco, se 

estendesse no país todo. Surgiu então o primeiro 

grupo organizado para a luta pela liberdade. Esse 

grupo reunia empresários e profissionais liberais 

plenamente conscientes de suas crescentes 

responsabilidades sociais num país como o Brasil e 

decidiu fundar o IPES [...] 

 

AYRES FILHO, Paulo. A Revolução Brasileira. 

1964. CPDOC/FGV, Arquivo Paulo Ayres Filho, 

PAF pi AYRES FILHO 1964.07.00 

 

 

 

 

Flôres, se os cariocas fazem uma organização no 

Rio presidida por um carioca, os paulistas não 

entram. Nós precisamos dos paulistas’. Então, reuni 

a turma toda e disse: ‘Eu fico de vice-presidente e 

proponho que se vá a São Paulo oferecer a 

presidência a São Paulo’. Fomos cinco a São Paulo, 

e eles indicaram um presidente ótimo, João Batista 

Leopoldo Figueiredo, que era primo-irmão do 

futuro presidente, mas muito superior a ele. Na 

ocasião, era presidente do Banco Itaú, presidente da 

Scania Wabis e presidente de uma companhia de 

navegação. Então, fizemos essa diretoria, metade 

Rio, metade São Paulo. Nos reuníamos uma vez no 

Rio, uma vez em São Paulo, e ficamos assim durante 

algum tempo. 

 

FLORES, Jorge Oscar de Mello. Jorge Oscar de 

Mello Flores II (depoimento, 1996/1997).  Rio de 

Janeiro, CPDOC, 1998, p. 41-42. 
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Capítulo 1- “Quando homens de empresa viraram revolucionários”

: A articulação 

do empresariado de São Paulo e a formação do IPÊS 

 

Na revista Fortune, em 1964, Philip Siekman ressaltava a “estória até agora 

inédita” de “como homens de negócio paulistas conspiraram para derrubar um govêrno 

brasileiro infestado de comunistas”
51

. Clarence Hall em novembro do mesmo ano, no 

artigo especial “The Country That Saved Itself” da revista Seleções do Reader’s Digest, 

destacava como as mulheres de São Paulo construíram, ao lado de seus maridos, “a 

maior demonstração de um movimento na história do Brasil”, a grande marcha com 

Deus pela família, cuja força influenciara outras mulheres a se organizarem e 

marcharem contra o perigo vermelho
52

.  

Na mesma reportagem, Hall dava ênfase à fala do empresário paulista Paulo 

Ayres Filho que, segundo o autor, “expressava a nova atitude de muitos líderes 

empresariais brasileiros”:  

 Nós agora sabemos que nós, os homens de negócio, não devemos 

pensar apenas nos lucros. Mas também sobre os problemas sociais do nosso 

país. Nós agora temos que provar que a livre iniciativa pode fazer o melhor 

trabalho para todos
53

.   

 

 Hall enfatizava a participação de “líderes da classe média brasileira”, as 

mulheres reunidas nas “Marchas da Família com Deus pela Liberdade”, a atuação dos 

militares, a imprensa, os grupos que reuniam empresários como, por exemplo, o 

Conselho Superior das Classes Produtoras (CONCLAP), a Federação das Indústrias de 

São Paulo (FIESP) e, principalmente, a organização empresarial em torno do Instituto 

de Pesquisa e Estudos Sociais (IPÊS). Ressaltando, sempre, um forte viés moral e 

anticomunista presente nos discursos e nas ações das organizações citadas.   

                                                             
 

Título traduzido de uma conhecida reportagem realizada por Philip Siekman, em 1964, na qual 

ressaltava o protagonismo empresarial no golpe civil-militar.  
51

 SIEKMAN, Philip. “Quando Homens de Empresa Viraram Revolucionários”. Tradução. Originalmente 

publicado em:  Fortune, setembro de 1964.  
52

 No original: “One bystander called the São Paulo women's march ‘the most moving demonstration in 

Brazilian history’. Days later, similar marches were scheduled for several of the nation's major cities. 

Efforts by the government to discourage them, and threats by police to break them up, fàiled to halt the 

crusading women.” [tradução minha, de alguns trechos]. HALL, Clarence W. “The Country That Saved 

Itself”. In: Reader’s Digest, EUA, novembro de 1964, p. 133-158. (reportagem especial). Existe uma 

edição traduzida e publicada pela Biblioteca do Exército, em 31 de março de 1978 (décimo quarto 

aniversário do golpe de 1964), sob o título de a “Nação que se Salvou a Si mesma”. Para a edição 

traduzida pela Biblioteca do Exército: A Nação que se Salvou a si mesma. Editora da Biblioteca do 

Exército, 1978. 
53

 No original: “Expressing the new attitude of many of Brazil’s business leaders, Paulo Ayres Filho, a 

pharmaceutical manufàcturer, says, ‘We now know that we businessmen must think not only about profits 

but about the social problems of our country. We've got to prove that free enterprise can do the best job 

for all the people’”. [Tradução minha]. Cf. HALL, Clarence W. Op. Cit., [s/p]. (reportagem especial) 
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 Se Hall levou em consideração as diversas instituições e organizações que 

agiram no sentido de derrubar o governo de João Goulart e conquistar o Estado, 

Siekman partiu sua análise do que seria o protagonismo de São Paulo na construção da 

“revolução vitoriosa”. Na epopeia narrada pelo autor, os empresários paulistas foram os 

responsáveis diretos, os pioneiros, na articulação do golpe civil-militar de 1964. O IPÊS 

seria resultado da iniciativa da elite de São Paulo. Nesta versão, havia algo arraigado 

naqueles homens de negócio que representava ou era inerente ao espírito dos “grandes 

paulistas”.   

 Nas palavras de Siekman: 

 

Ferrenhamente individualistas e orgulhosos de uma tradição de 

independência e trabalho árduo, os paulistas sempre olharam qualquer 

governo central com desconfiança — mesmo quando o controlavam nos 

primeiros dias da República. A certa altura, sua atitude para com as questões 

políticas radicava singelamente na idéia de que o que era bom para o 

mercado de café era bom para o Brasil. Os homens de negócios e 

profissionais liberais que entraram em cena depois da 2a. Guerra mundial 

estão muito mais preocupados que seus antecessores com as tensões sociais e 

injustiças individuais [...]. Eles crêem que o Brasil precisa de uma mudança 

radical — pelo funcionamento dos conceitos de governo limitado, emprêsa 

privada e liberdade individual
54

. 

 

 Nesse discurso, numa espécie de continuum, os “homens de negócio” foram 

responsáveis pelas mudanças ditas fundamentais para o país. Ou seja, tinham a força e a 

iniciativa necessárias para uma “transformação radical”. Os salvadores da pátria. Como 

na fala de Paulo Ayres, eram os responsáveis pelo que diziam ser uma nova mentalidade 

e novidade na política nacional. Para Siekman, São Paulo unia a força da tradição e a 

modernidade. Desse modo, a elite paulista era apontada como a mais bem preparada 

para comandar uma “revolução”. 

Pode-se dizer que nesse discurso comemorativo, o golpe de 1964 aparecia como 

um novo tempo no qual os projetos de uma nova elite com espírito liberal, mas sem 

deixar de lado as tradições – Deus, pátria e família −, conseguiriam colocar o Brasil no 

“rumo certo”. Enfatizava a vitória das liberdades individuais e dos valores tradicionais 

que deveriam constituir o Brasil enquanto nação. Ordem e Progresso. Nas palavras de 

Hall, “o Brasil emergia de seu mergulho profundo rumo ao caos” e “dava passos para a 

realização de seu grande potencial”
55

.  
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 SIEKMAN, Philip. Op. Cit., p. 3. 
55

 No original: “Brazil can indeed come back from its deep plange toward chaos, and makes strides 

toward realization of this great potential”. [Tradução minha]. Cf. HALL, Clarence W. Op. Cit., [s/p]. 
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A revolução estava em processo e em ambos os textos, o Instituto de Pesquisa e 

Estudos Sociais aparecia como o grande articulador e catalisador das vontades coletivas 

rumo à vitória. Na abordagem de Philip Siekman, no entanto, o otimismo e o 

pioneirismo estavam associados ao espírito da elite de São Paulo. O ser paulista havia 

contagiado o país. Para o autor, essa era a imagem a ser comemorada e o IPÊS era o 

resultado urgente dessa tal ousadia. Sabe-se que Siekman redigiu seu famoso artigo na 

revista Fortune com informações passadas pelo empresário paulista e ipêsiano Paulo 

Ayres Filho. René Dreifuss chegou a destacar que essa reportagem gerou problemas 

entre os integrantes do IPÊS, especialmente, entre Rio de Janeiro e São Paulo
56

.  

São Paulo era, de fato, o grande centro econômico do Brasil e teve influência 

direta na articulação de empresários, de militares e de outros grupos para apresentar um 

projeto de sociedade liberal-conservador, confrontar as reformas de base propostas por 

João Goulart, derrubar o governo e substituir o regime político vigente. Porém, a 

construção de um projeto hegemônico de sociedade não ocorre de uma forma mecânica. 

É produto das relações e condições em que se encontra situado. Depende da correlação 

de forças que impulsiona a organização dos aparelhos de hegemonia. Diante do risco de 

aceitar o discurso comemorativo de Clarence Hall e Philip Siekman e reafirmar 

tradições inventadas, faz-se necessário analisar os caminhos que levaram à construção 

do IPÊS-SP.  

No Brasil, um país de industrialização tardia, até o final da década de 1950, o 

empresariado ainda estava pautado numa solidariedade de interesses que se expressava 

no interior de um crescente bloco multinacional e associado, ainda pouco organizado no 

sentido de defender um projeto hegemônico
57

. O IPÊS começou a ser articulado em 

paralelo ao fortalecimento de uma elite orgânica que se encontrava em condições de 

estabelecer estratégias, fomentar a ação política de classe e disputar o poder. Sabe-se 

que o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais não era formado somente por empresários, 

no entanto, é necessário pontuar o protagonismo destes na articulação da entidade em 

questão.  

O objetivo do presente capítulo é situar a criação do IPÊS no momento no qual 

as vontades comuns do empresariado estavam organizadas no sentido de conquistar a 

hegemonia, ou seja, ao suplantar os níveis da consciência econômico-corporativa e da 
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 DREIFUSS, René Armand. 1964: A Conquista do Estado. Ação política, poder e golpe de classe. 

Petrópolis: Vozes, 1981.  
57

 Em algumas partes o trecho está em paráfrase. Cf. Ibidem, p. 84.  
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solidariedade de interesses. Devido à forma como o empresariado paulista se organizou 

no âmbito da sociedade civil, da complexidade desses aparelhos privados de hegemonia, 

do modo como capitaneou as relações da elite orgânica no estado e porque sediava o 

núcleo mais importante e dinâmico do capitalismo brasileiro, São Paulo é um lócus 

privilegiado de análise do processo anteriormente citado.  Nesse sentido, o capítulo será 

norteado pela seguinte questão: Qual foi a trajetória traçada pelo empresariado paulista 

da segunda metade da década de 1950 até o momento da articulação do Instituto de 

Pesquisa e Estudos Sociais?     

Para tal, cumpre salientar que, em muitos momentos, este capítulo terá um cunho 

bastante bibliográfico cujo objetivo é dar historicidade ao trabalho e trazer elementos, 

questões e debates que auxiliarão na compreensão da história do empresariado nacional 

e, em particular, na trajetória do empresariado paulista a partir da segunda metade dos 

anos 1950. Desse modo, o primeiro tópico versará sobre o engajamento do 

empresariado na política nacional, o segundo momento, sobre a organização dos 

empresários de São Paulo em diferentes entidades da sociedade civil, a relação com a 

sociedade política e o caminho que levou a articulação do IPÊS ainda durante o governo 

de Jânio Quadros. Por fim, a última parte abordará o empresariado articulado no IPÊS 

enquanto dirigente. 

 

1.1- Uma breve abordagem sobre o empresariado e a política nacional 

  

 Em fevereiro de 1962, mês e ano da apresentação pública do Instituto de 

Pesquisa e Estudos Sociais, o empresário anticomunista Ivan Hasslocher escreveu: 

 

A cobiça de lucros imediatos obtidos de qualquer forma e de qualquer fonte, 

é uma característica fundamental de uma minoria de capitalistas que ainda 

sobrevive no mundo moderno como remanescentes das trágicas opressões do 

século XIX. Mais importante ainda é a ignorância política que prevalece 

entre as classes produtoras do século XX. Não seria um fator grave se 

não estivesse aliada ao prestígio e à influência política de que desfrutam 

essas classes produtoras em função do seu poder econômico
58

. 

   

 As palavras de Hasslocher eram um conclame contra o que reclamava ser a 

conjunção ganância e ignorância das classes produtoras. A “questão social” era vista 

como uma questão a ser enfrentada e cuja negligência, advertia, poderia ser catalizadora 

de um processo revolucionário – tal como ocorrera em Cuba (1959). A Concepção do 
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 HASSLOCHER, Ivan. “As Classes Produtoras Diante do Comunismo”, Revista Ação Democrática, 

suplemento especial, fevereiro de 1962, p. 3. [Grifo meu].  
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empresário, dotada de um fatalismo eminente diante da dita crescente ameaça comunista 

no Brasil, traz à baila um ponto de interesse para o presente capítulo: a relação entre a 

ação coletiva empresarial e a política brasileira. Questão que despertou o interesse de 

um núcleo relevante de pesquisadores ainda na primeira metade dos anos 1970. Assim, 

ao longo deste tópico, a participação do empresariado no âmbito político nacional será 

analisada a partir de um balanço de estudos pertinentes ao tema. Pretende-se abordar 

trabalhos cujo recorte privilegiou, em especial, o pós-Segunda Guerra Mundial. 

Momento em que a elite orgânica transnacional começou a se constituir enquanto grupo 

e a estreitar laços de solidariedade.    

 De um modo geral, diferentes autores analisaram a formação do empresariado 

brasileiro situando os anos 1930 como um importante marco temporal no que tange ao 

desenvolvimento industrial
59

. A industrialização não é o elemento central da análise 

aqui tratada. Além de fugir ao tema, seria demasiado arriscado tentar resumir em poucas 

linhas um amplo debate no bojo das ciências sociais e da historiografia. Ademais, ao 

tratar da ação coletiva empresarial faz-se necessário compreendê-la para além da fração 

industrial, ou seja, considerando diferentes setores empresariais da economia brasileira: 

o comércio, o ramo financeiro, entre outros. Mesmo que este trabalho não aprofunde o 

exame de cada uma dessas parcelas individualmente ou proporcionalmente, cumpre 

destacar a pluralidade abarcada pelo termo empresariado. 

  Se o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais surgiu como o articulador de um 

projeto de sociedade na década de 1960 tendo o empresariado como força 

preponderante, é preciso perscrutar os caminhos anteriormente trilhados por essa fração 

da burguesia. Dito isto, cumpre destacar que serão tratados os trabalhos cujas 

abordagens não estavam restritas somente às perspectivas economicistas ou à imagem 

do empresário entendida apenas sob o viés da concorrência e da busca pelo lucro. Serão 

privilegiados aqueles que se voltam para as particularidades que perpassaram a história 

do empresariado nacional. Nas palavras de Álvaro Bianchi: 

 

Muitos empresários, vários interesses, múltiplas associações indicam uma 

pluralidade sobre a qual é importante refletir. Quem diz vários, diz também 

diferentes. A pluralidade encerra a possibilidade da heterogeneidade [...]. A 
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existência de uma heterogeneidade empresarial não parece ser algo que possa 

ser questionado [...]
60

.  

 

 Se, por um lado, é um ponto a não ser questionado, por outro, no Brasil, essas 

diferenças suscitaram análises diversas e divergentes sobre a ação coletiva do 

empresariado no âmbito da política e na relação com o aparelho estatal. Durante algum 

tempo, a burguesia empresarial foi entendida como limitada e pouco ativa/interessada 

na política nacional. Percepção que começou a ser suplantada por estudos que voltaram 

a atenção para a organicidade e o engajamento das diferentes parcelas empresariais.   

Num artigo recente, Virgilius Albuquerque buscou traçar um panorama da 

formação do empresariado como ator político
61

. De acordo com o autor, na década de 

1950, essa fração da burguesia ainda apresentava um padrão bastante heterogêneo e 

segmentado no que tange à organização objetiva para a defesa dos próprios interesses. 

Nas palavras de Albuquerque, “a heterogeneidade da classe empresarial dificultava a 

formação de uma ideologia que pressupusesse unicidade de padrão de comportamento 

político e a coesão de interesses”
62

. 

 A consideração de Virgilius Albuquerque, de certa forma, remonta à clássica 

análise sociológica de Fernando Henrique Cardoso. Ainda na década de 1960, o 

sociólogo examinou a intervenção dos empresários industriais no processo de 

desenvolvimento da indústria no Brasil. Em linhas gerais, Cardoso defendia a ideia de 

que o empresariado brasileiro não tinha a origem influenciada por uma tradição 

industrial fortemente arraigada. Nas palavras do autor: 

 

A burguesia industrial constituiu-se como camada social muito rapidamente 

[...], duas gerações de industriais constituem a média entre os “industriais de 

tradição”. [...] a origem não-industrial recente dos industriais brasileiros 

dificulta que se orientem como empresários e que atuem como classe
63

. 

 

 Para o sociólogo, o desenvolvimento da indústria, em especial a partir da década 

de 1950, contribuiu para uma lenta conscientização de classe da burguesia industrial. 

Num processo em que o discurso ideológico começou a se fortalecer em confluência 
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com a passagem do “homem de indústria”, diga-se, restrito a interesses segmentados, 

para o empresário, a saber, o “homem de empresa” que de modo progressivo passou a 

pensar e a agir na defesa da “iniciativa privada”. Cardoso, contudo, enfatizou que esse 

desempenho foi um evento bastante recente
64

. O que dificultou, para além da 

pluralidade e da segmentação, a descoberta de um denominador comum capaz de 

estabelecer a coesão dos objetivos de classe efetivos. 

No que tange às formas de organização de classe, Fernando Henrique Cardoso 

observou: 

No plano das “Associações de Classe” a heterogeneidade da camada 

industrial e as condições concretas de sua atuação refletem-se da mesma 

forma, impedindo a definição clara e coerente dos interesses de classe [...]. 

Na realidade, as condições sociais impregnam a todos, líderes ou não, de 

ideais de ação que fazem o êxito a qualquer custo do empreendimento 

pessoal o objetivo dominante de cada um
65

. 

 

 Heterogeneidade que denotava diversificação de interesses e implicava numa 

intervenção política, muitas vezes, fracionada e caracterizada por ações 

individualizadas. Essa variedade de pautas estava calcada num ponto interessante: as 

diferenças regionais, geracionais e de origem. Como será visto adiante, mesmo sem 

partilhar de total concordância com o sociólogo, cumpre observar que essa 

diversificação acena para um olhar menos homogeneizado do empresariado, ainda que 

seja voltado para representar o que seria uma falta de coesão e influência na vida 

política. 

Nessa abordagem, o estabelecimento do que chamou de “situação comum de 

classe” esbarrava na ausência de uma raiz unificadora. Expressada, inicialmente, pela 

origem dividida entre as atividades empreendedoras dos imigrantes e os segmentos 

tradicionais da agricultura e da exportação. Ampliada com o crescimento industrial que 

agregou descendentes de antigas famílias, filhos de imigrantes, entre outros. Para o 

autor, por exemplo, as práticas de um industrial oriundo de uma “família tradicional” da 

região Nordeste guardavam diferenças significativas quando comparadas às ações de 

um industrial descendente de alemães na região Sul do Brasil. Na visão de Cardoso, 

assimetrias que se encontravam num ponto: 

 

Por isso, ainda eram limitados os grupos empresariais capazes de postular 

uma política agressiva de desenvolvimento que aumentasse o controle 

político econômico da burguesia industrial. Preferiam, em geral, reagir às 
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dificuldades dentro dos limites heterogêneos permitidos pela tradição dos 

grupos de que provinham [...]
66

.  

  

Em suma, segundo o sociólogo, essa ausência de uma ideologia hegemônica no 

âmbito do empresário industrial, bem como a falta de coesão e a fraca organização, 

foram elementos que desembocaram numa ação coletiva restrita e, muitas vezes, 

desconexa. Não é o caso de uma visão a-histórica, na qual tais características seriam 

inerentes à ação coletiva dos empresários e dos industriais. Entretanto, o exame do autor 

aponta para um modelo analítico que não privilegiou a relação entre as particularidades 

do empresariado e as contradições históricas intrínsecas ao processo de 

desenvolvimento industrial brasileiro. Aspecto representado na percepção desta fração 

da burguesia enquanto passiva perante ao Estado e ainda bastante apática na defesa dos 

próprios interesses
67

. 

Num estudo empreendido nos anos 1970, Renato Boshi e Eli Diniz acentuaram 

os limites e os problemas em pensar o empresariado nacional como politicamente fraco 

e pouco engajado na relação com o aparelho estatal
68

. Interessante notar que ambos, 

assim como Cardoso, entendiam que a burguesia empresarial brasileira teve uma origem 

diversificada e uma participação política segmentada. O olhar também perpassava a 

fração industrial e o processo de organização de um pensamento de empresa. As 

semelhanças entre os três autores se encerram neste ponto. 

Nesse sentido, é interessante apontar uma questão levantada por Boshi e Diniz: 

 

[...] no caso dos chamados países de desenvolvimento tardio parece-nos que a 

tentativa de captar a complexidade do processo político subjacente à 

consolidação do capitalismo industrial não se furtou a um certo viés, na 

medida em que, invariavelmente salientou-se o papel determinante do Estado 

como matriz geradora dos processos sociais. Embora historicamente esta 

preponderância do Estado como núcleo vital do sistema seja 
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inquestionável, questionável é, isto sim, o pequeno espaço que as análises 

conferiram à possibilidade de atuação autônoma de grupos sociais
69

.      

 

Essa crítica traz uma percepção importante sobre a ação política empresarial. 

Renato Boshi e Eli Diniz buscaram superar a visão que compreendia o empresariado 

brasileiro a partir do viés determinante da passividade perante ao Estado ou no que toca 

à defesa de questões específicas. Os autores estabeleceram um recorte temporal, cujo 

início foi anterior aos anos 1930, no qual salientaram os primeiros sinais de uma 

atuação em defesa dos interesses comuns da então burguesia industrial
70

. Exame que 

pretendiam “situar dentro da perspectiva da própria burguesia, fugindo ao jargão do 

equacionamento da não hegemonia em termos de passividade política”
71

. 

Diniz, inclusive, salientou: 

 

[...] na década de vinte, os industriais já haviam alcançado um grau de 

independência de pensamento suficiente pelo menos para questionar a 

posição secundária que até então tinham ocupado [...]. Se, por um lado, não 

tinham um programa industrialista, por outro lado, a mudança de suas 

demandas denotava maior consciência de seus interesses enquanto grupo 

específico. [...] se as fronteiras ideológicas do grupo tornaram-se mais 

nitidamente definidas na consciência de seus membros, em termos de 

aquisição de poder os ganhos seriam bastante restritos [...]
72

.  

 

Constata-se que muito embora a burguesia industrial ainda não tivesse um peso 

na economia que se igualasse ou fosse superior ao setor agro-exportador, desde antes da 

década de 1930, já possuía diferenciação e dimensão que lhe possibilitava expressar 

algumas posições perante a esfera estatal. O mesmo pode ser atribuído ao segmento 

comercial. Posição também apontada por Maria Antonieta Leopoldi, cujo trabalho 

observou a intervenção pontual de industriais no sentido de interferir e pautar alguns 

projetos no âmbito das políticas governamentais – ainda que bastante segmentados
73

. 

Como é possível observar, o olhar estava bastante centrado no setor da indústria. 

Apesar de ter o empresariado industrial como objeto central de estudo, Diniz 

também buscou salientar os embates e as definições de limites entre os interesses e as 

prioridades divergentes dos comerciantes e dos industriais. Iniciados ainda nos 1920, no 

bojo das Associações Comerciais, especialmente em São Paulo, e que perduraram em 

diversos momentos no pós-Segunda Guerra Mundial. Ao abordar esse tema, a análise da 
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autora enfatizou, com maior relevância, o período anterior a 1945. Mas, essa percepção 

é interessante justamente por apontar a presença de pautas fragmentadas e da 

heterogeneidade empresarial. Sem perder de vista que tais características não eram 

sinônimo de apatia ou de passividade, inclusive, envolviam conflitos de interesses. 

Para além, essa linha de análise demonstrou de modo muito pertinente que o 

desenvolvimento de uma consciência coletiva do empresariado nacional não se deu 

balizado na inércia ou puramente delimitado pela agência estatal, apesar de inicialmente 

restritos ao nível dos laços econômicos e corporativos. Reflexões cuja importância 

reside no fato de situarem historicamente a organização e a ação coletiva empresarial, 

superando a imagem de subalternidade que parece perpassar alguns trabalhos que se 

debruçaram sobre o tema.  

Ao sublinhar a importância dessa concepção, não se trata aqui de diminuir a 

força do intervencionismo estatal no processo de desenvolvimento industrial 

brasileiro
74

. Mas, pôr acento na participação política do empresariado. Ou seja, 

considerando o fazer-se
75

 classe empresarial de diferentes segmentos da burguesia. 

Marcados por suas diferenças regionais, geracionais, mas ainda assim capazes de agir 

coletivamente na defesa dos interesses específicos e mais gerais.     

 Importante destacar que Eli Diniz buscou estabelecer uma periodização para 

abordar a formação e a organização do empresariado brasileiro. Entre as três fases 

delimitadas, a autora definiu o período compreendido entre 1945-1964 como um 

momento de participação ativa do empresariado, através das entidades representativas, 

no desenvolvimento de um projeto industrial
76

.  A esquematização da autora permite 

localizar permanências e modificações da ação empresarial ao longo do século XX, em 

especial no que tange ao empresário industrial, mas o aprofundamento nessa questão 

fugiria ao objetivo do presente trabalho.   
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À vista disso, a partir desse ponto, o estudo estará centrado mais especificamente 

na relação entre a ação organizada do empresariado e a política nacional no período do 

pós-Segunda Guerra Mundial. De acordo com Álvaro Bianchi, a defesa da ideia da 

escassez de participação política do empresariado perde força quando confrontada com 

o exame do papel político desempenhado, nos anos 1960, por essa fração da burguesia, 

cujos sinais de fortalecimento, é preciso destacar, começaram a aparecer lentamente na 

segunda metade da década anterior
77

.   

 

1.1.1- Notas sobre a ação coletiva do empresariado nos anos 1950 

 

A década de 1950 foi marcada pela participação ativa das entidades empresariais 

e de uma intervenção fragmentada do empresariado. No âmbito da sociedade civil, 

antigas organizações como a Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP) ganharam 

projeção nacional. Outrossim, esse foi um momento de modificações e de acelerado 

crescimento industrial em alguns setores
78

. Entende-se aqui, principalmente a segunda 

metade dos anos 1950, como uma fase na qual a ação coletiva empresarial começou a 

demonstrar renovado vigor em confluência com o próprio crescimento econômico.  

Para Maria José Trevisan, inclusive, a “ideologia desenvolvimentista de 

Juscelino Kubitschek” tinha “suas raízes na práxis empresarial” e as dinâmicas 

econômicas do governo exprimiam “de ponta a ponta o projeto industrial”. Ou seja, para 

a autora era possível afirmar que: 

 

[...] a proposta desenvolvimentista de J.K. [Juscelino Kubitschek] e os 

pressupostos em que se apoiava identificavam-se em gênero, número e grau 

com o pensamento, as aspirações e os interesses da classe empresarial, à qual, 

sintomaticamente, aparece sobretudo como resposta
79

. 

  

As reflexões de Trevisan foram balizadas na ação da FIESP durante o governo 

de Kubitschek. O que, de certo modo, informa mais sobre a importância daquela 

Federação do que realça um protagonismo empresarial comparável à força dos 

mecanismos estatais. Tal observação não parte de uma concepção demiúrgica do 
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Estado, mas de um olhar para organização ainda fragmentária do empresariado na 

sociedade civil e da relação desta fração da burguesia com o aparelho estatal. Aliás, 

além dos industriais, havia outros segmentos empresariais. Cabe considerar uma 

observação pontual de Eli Diniz ao examinar as organizações empresariais brasileiras e 

suas formas de ação comparadas às sociedades de capitalismo avançado: 

 

[...] naquele contexto [capitalismo avançado], o setor empresarial definiu sua 

identidade via partidos políticos, defrontando-se com um setor operário 

aguerrido, autônomo, que se desenvolveu num contexto de afirmação das 

instituições e procedimentos democráticos. Para o empresariado brasileiro, o 

estilo de incorporação via estruturas estatais teve ganhos e custos
80

. 

 

Se, por um lado, é problemática a reflexão que confere uma característica 

passiva à fração empresarial da burguesia frente ao Estado, por outro, é interessante 

realçar que a burguesia enquanto fração da classe dominante, no período aqui 

compreendido, além de fragmentada não possuía condições para conduzir a direção do 

aparelho estatal. O que não quer dizer ausência de pautas e de participação política. 

Ainda compartilhando da análise de Diniz, as estratégias do empresariado de relação 

com as agências do Estado estrito foram uma forma de defender demandas 

empresariais, mas também um limitador da própria autonomia.       

Fernando Henrique Cardoso, muito embora tenha considerado a relação 

empresariado e política nacional em termos de passividade e subalternidade ao Estado, 

fez uma observação interessante referente ao modo como a própria fração industrial – 

nas palavras do autor, os capitães de indústria − enxergava a função do Estado, por um 

lado protetor, por outro, intervencionista:  

 

[...] mesmo quando são contrários às intervenções estatais, acreditam e 

desejam firmemente que o Governo desempenhe uma ação supletiva que lhes 

garanta possibilidades mais fáceis de êxito econômico: “O Estado deve 

secundar a iniciativa privada, criando condições para que a indústria possa 

desenvolver-se plenamente no regime de liberdade”. [...]. A representação 

correspondente e oposta à do ‘Estado-protetor’ aparece quando pensam no 

Estado-intervencionista [...]: “A intervenção estatal é a pior possível porque 

suas consequências são imprevisíveis. O Estado é mau patrão e mau 

administrador; os empreendimentos estatais têm problemas que jamais 

surgiriam nos particulares”
81

. 

 

Pode-se dizer que a passagem ilustra menos uma atitude passiva e muito mais 

uma estratégia de posicionamento perante às políticas de Estado. Posição, em muitos 

momentos, compartilhada pelo setor comercial e industrial, por vezes, motivo de 
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conflito entre setores voltados para a economia nacional e parcelas ligadas ao capital 

estrangeiro, especialmente, no que tange à relação importação/exportação. Para Eli 

Diniz, esse problema entre os industriais estrangeiros e o capital externo não era uma 

divergência. Todavia, não deixou de ser um obstáculo para uma ação mais unificada do 

empresariado, especialmente, o industrial.  E essa não foi a única barreira na construção 

de uma ideologia unificadora do empresariado no momento em questão. 

Segue-se no presente trabalho, a perspectiva que entende o intervalo do pós-30 

até o final da década de 1950 como um momento de crise de hegemonia
82

. Não há 

pretensão de aprofundar nesse tema que traz consigo uma longa discussão, mas sim 

acentuar que a relação entre as parcelas da classe dominante não ocorria sem enfrentar 

conflitos e divergências. Havia disputas de interesses intraclasse
83

. O próprio histórico 

de formação do empresariado não ocorreu sem conflitos. Numa breve retrospectiva às 

primeiras décadas do século XX, Diniz destacou: 

 

A história deste período está marcada por derrotas e conquistas da fração 

industrial emergente, pela alternância de fases defensivas e ofensivas e pelo 

acirramento dos conflitos com a elite rural, o comércio importador e até 

mesmo com membros da elite governante
84

. 

  

Todas essas diferenças podiam ser percebidas na ausência de um órgão de 

cúpula abrangente e capaz de representar o conjunto dos interesses do empresariado em 

seus diversos segmentos
85

. No entanto, tal lacuna não pressupunha falta de 

representação. Diniz, inclusive, realçou que houve um “fortalecimento do sistema dual 

de representação de interesses, que se implantou no início do processo de 

industrialização”
86

. Dualidade ilustrada pela existência da estrutura corporativa oficial e 

em paralelo as associações setoriais e privadas de caráter nacional.  

Como ensina a teoria social, modelos e tipologias são aproximações que ajudam 

a pensar determinada realidade − ou realidades − e, tal como tipos ideais, são passíveis 
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de críticas ou de modificações. Nesse sentido, se Diniz buscou, num olhar mais vertical, 

salientar diferentes momentos da participação empresarial, numa perspectiva mais 

horizontalizada é possível perceber que essa organização possuía alguns matizes
87

. 

Pluralidade que, só no final da década de 1950, começou a dar indícios de uma 

organização mais direcionada à solidariedade de interesses afins. Mesmo sem possuir 

ainda a organicidade de um projeto classista partilhado.  

A atenção de Eli Diniz estava voltada para o setor da indústria. Numa pesquisa 

recente, Felipe Loureiro ampliou a análise sobre as associações empresariais e realçou 

que a organização do empresariado não ocorreu restrita apenas aos sindicatos oficiais. 

Estrutura, como enfatizou o autor, na qual as organizações setoriais e de caráter 

particular também possuíam lugar de importância entre a burguesia empresarial. E cuja 

ação fora mantida mesmo com o advento da legislação sindical durante o governo de 

Getúlio Vargas
88

. O que demonstra uma estratégia de intervenção política e de 

manutenção da autonomia dos próprios interesses empresariais. Se os sindicatos 

patronais sofressem alguma intervenção dos governos, as associações setoriais 

garantiriam a liberdade de ação fora da agência e dos mecanismos do Estado. 

Ademais, cumpre considerar que no presente trabalho entende-se que a 

sociedade civil vivia um momento de ocidentalização. Nas palavras de Gramsci: 

 

No Oriente, o Estado era tudo, a sociedade civil era primordial e gelatinosa; 

no Ocidente, havia entre o Estado e a sociedade civil uma justa relação e em 

qualquer abalo do Estado imediatamente descobria-se uma poderosa estrutura 

da sociedade civil. O Estado era apenas uma trincheira avançada, por trás da 

qual se situava uma robusta cadeia de fortalezas e casamatas; em medida 

diversa de Estado para Estado [...]
89

. 

  

Isto é, começava a apresentar contornos mais complexos e estruturados, entre 

outros, com o aumento das entidades representativas tanto dos trabalhadores quanto de 

frações da burguesia. Sobre o empresariado, a Confederação Nacional das Indústrias 
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(CNI) e a Confederação Nacional do Comércio (CNC) eram exemplos de órgãos de 

cúpula de caráter oficial. Esses órgãos tinham poder de participação em espaços 

consultivos e fórum deliberativos do governo, mas não detinham uma superioridade 

absoluta. A CNI, por exemplo, não conseguiu abarcar os interesses das federações dos 

estados com maior produto industrial, como era o caso da FIESP
90

. Alguns autores, 

nesse sentido, destacaram a influência preponderante da Federação das Indústrias de 

São Paulo, ainda que voltada para os empresários da indústria
91

.  

Ante esse florescimento da sociedade civil, alguns setores ainda demonstravam 

uma organização bastante limitada, como era a categoria dos bancos
92

. Ademais, ao 

longo dos anos 1950 e 1960, houve a criação de diversas associações setoriais, tais 

como: A Associação Brasileira de Indústrias de Base (ABDIB), Associação Brasileira 

de Indústrias de Máquinas (ABIMAQ), Associação Brasileira de Indústria Elétrica e 

Eletrônica (ABINEE), entre outros
93

. Também foi um momento no qual as Associações 

Comercias ganharam espaço frente a CNC. 

Por um lado, a intervenção empresarial ainda se dava sob forte influência dos 

órgãos de assessoria articulados pelo executivo, a saber, os “grupos executivos” 

formados durante a presidência de Kubitschek por empresários e membros do governo 

federal
94

.  Para Maria Antonieta Leopoldi: 

 

[...] formam-se arenas decisórias específicas: a da indústria de automóveis e 

autopeças; a da indústria petrolífera combinada à indústria de equipamentos; 

a de energia elétrica combinada a indústria de material elétrico pesado, para 

citar apenas alguns. No governo Kubitschek, essas arenas tomariam a forma 

de grupos executivos
95

. 

   

Grupos executivos pensados em termos de “anéis burocráticos”. Conceito 

trabalhado por Fernando Henrique Cardoso, em 1975, cujo significado compreendia de 

um modo mais horizontal a relação entre organizações burocráticas atuantes públicas e 

privadas. Um mecanismo no qual a burocracia estatal vinculava-se às empresas 

privadas, no caso, aos interesses dos grandes conglomerados empresariais. Formando 
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um canal de comunição direta entre representantes destas empresas com maior poder de 

intervenção e técnicos/agentes governamentais
96

. Como observou Martina Spohr 

Gonçalves, foi René Dreifuss que considerou o uso da expressão em termos de 

empresariado, mais especificamente anéis burocráticos-empresariais com alto grau de 

conexões regulares e não somente marcados pela burocracia ou “por efêmeras e 

eventuais ligações econômicas”
97

. 

No entanto, por outro viés, pode-se dizer que o empresariado conseguia se 

posicionar de forma crítica perante a certas medidas e programas de governo como, por 

exemplo, foi o caso da realização de uma sensível campanha contra a estatização de 

empresas
98

. Apesar de existir a divergência entre o intitulado empresariado nacional e o 

internacional, era crescente a influência do capital externo na economia brasileira. No 

âmbito empresarial, inclusive, aqueles que concordavam com a nacionalização de 

empresas, defendiam que tal ação não deveria pressupor a ausência do capital de 

cooperação estrangeiros
99

.  

A instrução 113 da Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC)
 100 

foi 

um exemplo dessas divergências entre empresários industriais e o governo, pois, em 

linhas gerais, facilitava a entrada de investimento estrangeiro direto sem a
 
necessidade 

de cobertura cambial. Em outras palavras, ao realizar a importação de bens, o investidor 

de fora do país não tinha mais que arcar com o ônus de uma operação monetária que 

envolvia o câmbio de moedas. Essa situação abriu conflitos entre os empresários 

nacionais com o executivo.
 
A FIESP, apoiada pela CNI, entrou em debate direto com o 

governo federal, com maior afinco, após o anuncio da vinda da fábrica de lataria norte-

americana American Cam. Sobre esse acontecimento, o jornal “Correio da Manhã” 
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anunciava no título de uma matéria “o verdadeiro atentado à economia nacional” e o 

protesto dos industriais paulistas
101

.   

É preciso destacar, entretanto, que a FIESP não era um monólito. Dentro da 

Federação havia setores com forte ligação com o capital privado externo. Assim como 

em outras associações. Isso não quer dizer que o sindicato não fez uma leitura 

aprofundada do tema. A questão da instrução 113 se estendeu até o governo de Jânio 

Quadros com o desdobramento da instrução 204
102

. Mesmo com toda a divergência, a 

medida incentivou a entrada de investimento estrangeiro no país e impulsionou o Plano 

de Metas do governo Kubitschek.  

Essas observações trazem um panorama importante para pensar nas formas de 

organização do empresariado no bojo da sociedade civil ainda na década de 1950 e na 

passagem para os anos 1960, cuja ação coletiva já mostrava sinais de efetividade e 

também de complexidade das relações e das demandas. Mesmo que ainda 

apresentassem interesses fragmentados e intervenções ainda pouco perenes. Sobre esse 

momento, René Dreifuss fez uma interessante apreciação: 

 

A maioria das associações de classe existentes, como a Confederação 

Nacional das Indústrias – CNI, Associações Comerciais e Federações das 

Indústrias de vários estados, achavam-se sob nova direção em meados da 

década de cinquenta, à medida que as oligarquias de antigos comerciantes, 

banqueiros comerciais e industriais locais viam-se substituídos por um 

grupo mais jovem e agressivo de empresários que não se achavam tão 

ligados a interesses de exportação e comércio exterior. Ao contrário, eles 

representavam as novas formas de interesse financeiro-industriais 

multinacionais e associados. E mais, a existência de tais associações de 

classe expressava o alto nível de consciência coletiva atingido pelos 

interesses empresariais
103

.  

 

Dreifuss, apesar de voltar a reflexão para a consolidação de uma internacional do 

empresariado e o golpe de 1964, nesse trecho trouxe aspectos bastante pertinentes para 

pensar a ação política empresarial ainda nos anos 1950. Dentre os exemplos citados pelo 

autor, numa rápida passagem pelos pleitos eleitorais das Associações Comerciais 
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(ASCOM), pode-se perceber debates no sentido de promover mudanças na composição 

das executivas. As ASCOMs, por vezes, conseguiram se impor em termos de 

importância à Confederação Nacional de Comércio
104

. Interessante notar que as eleições 

de diretores do final da segunda metade da década de 1950 trouxeram chapas com 

nomes de futuros ipêsianos e, entre esses, empresários do que pode ser considerada uma 

crescente nova geração
105

.  

O caso da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) é bastante ilustrativo 

desse processo. A chapa composta por alguns empresários que mais a frente se tornaram 

membros do IPÊS, incluindo o futuro presidente do instituto João Batista Leopoldo 

Figueiredo, disputou as eleições da ACSP no ano de 1954. Foram derrotados. As 

informações e diálogos contidos nas atas da Associação dão conta de que as 

divergências de pautas entre as chapas não estavam relacionadas somente às questões 

administrativas, mas também de âmbito nacional. Demandas que perpassavam 

reivindicações de outras associações empresariais: a questão tributária, os “direitos 

trabalhistas”, o capital externo, as emendas econômicas do governo e etc.  

No que tange à organização da ACSP, no Jornal “O Estado de São Paulo”, José 

Facciolla, comerciante conhecido em São Paulo e membro ativo da ACSP
106

, publicou 

um texto no qual reclamava da existência de apenas uma chapa a disputar as eleições, se 

colocava contra “qualquer continuidade administrativa” e ressaltava que a unicidade não 

compreendia a pluralidade de ideias da Associação: 

  

Como se vê, os atuais diretores da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO 

PAULO não compreendem o que seja o valor de um pronunciamento 

democrático e livre em torno de nomes, de LIVRE ESCOLHA, de 

candidatos, tendo em vista seus programas previamente anunciados, como 

fez o candidato da oposição nas eleições anteriores, o conceituado e 

respeitável Dr. LEOPOLDO BATISTA FIGUEIREDO!
107

 

 

 Numa rápida observação pelos nomes que compuseram as chapas vitoriosas dos 

pleitos de 1956 e 1958, existiram poucas modificações no que tange aos integrantes. 

Mas, é possível perceber a entrada de novos nomes na direção executiva da entidade
108

. 

Mesmo que assinado individualmente, o discurso de Facciolla – que escreveu outras 

críticas ao processo eleitoral da ASCP ao longo do mês de janeiro daquele ano – não 
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expressava uma atitude isolada. No início da década de 1950, a Associação Comercial 

passou pelo rotineiro processo de eleição da diretoria com uma chapa única que, no 

referendo de 1954, se dividiu em dois grupos
109

. 

Interessante notar que entre os nomes da chapa vencedora de 1952 e a derrotada 

em 1954, há a presença de integrantes fundadores do IPÊS-SP. Entre esses, é bastante 

exemplar a trajetória de João Batista Leopoldo Figueiredo nos pleitos eleitorais da 

ACSP. Em 1952, o empresário foi eleito diretor da entidade, função que dividiu com 

outros membros. Em meados de década de 1950, Figueiredo aparecia como um quadro 

em ascensão não só na Associação, mas também no âmbito empresarial
110

.  

Na eleição de 1954, porém, liderou o grupo de oposição à direção da qual fez 

parte. A cisão na ACSP ganhou as páginas de alguns jornais e revistas de ampla 

circulação nacional e do estado de São Paulo
111

. A Revista Manchete acompanhou o 

processo que intitulou como “as classes comerciais em luta eleitoral”: 

 

Grande batalha se realizará em São Paulo no próximo dia 20, com a eleição 

da nova diretoria da Associação Comercial. Os grupos estão arregimentando 

eleitores numa luta competitiva que tomou um caráter surpreendente. Os dois 

candidatos à presidência são os Srs. João di Pietro e João Batista Leopoldo 

Figueiredo. [...]. Os círculos comerciais da paulicéia estão emprestando 

grande significação política a essa próxima eleição, porque se diz que o 

govêrno do Estado vem se manifestando abertamente em favor do Sr. J. B. 

Leopoldo Figueiredo. Comenta-se que o Brasílio Machado Neto, presidente 

da Confederação Nacional do Comércio, apoia Pietro
112

. 

  

João Batista Leopoldo Figueiredo, considerado uma figura da alta sociedade 

paulistana, era sobrinho do General udenista Euclides Figueiredo. Já João di Pietro era 

um antigo diretor com forte histórico na ACSP. O primeiro ligado ao setor dos bancos, 

armazéns e também ao capital estrangeiro. O segundo, famoso comerciante dono de 

uma grande rede de calçados. O processo eleitoral da Associação também refletia 

relações complexas e divisões da política paulista e nacional. De um lado, a chapa 

liderada por di Pietro tendia para os interesses de nomes ligados ao Partido Social 

Progressista (PSP), do outro, o grupo de Leopoldo Figueiredo angariava apoio de 

setores do governo federal, da União Democrática Nacional (UDN) e do Partido Social 

Democrático (PSD). No entanto, o governador de São Paulo ligado ao PSP e futuro 
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ipêsiano paulista, Lucio Garcez era apontado como apoiador da chapa encabeçada por 

Figueiredo – apesar de manter uma imagem de neutralidade durante o processo
113

. 

 A chapa de Pietro foi vitoriosa no pleito eleitoral. No entanto, nas eleições 

seguintes dos anos 1950, nomes do grupo derrotado de 1954 começaram a integrar as 

direções executivas da ACSP. Alguns, vale salientar, chegaram até mesmo aos cargos 

de vice-presidente e secretário da Associação, respectivamente, como foi o caso de 

Hélio Cássio Muniz de Souza e Daniel Machado de Campos – ambos futuros 

integrantes do IPÊS de São Paulo, sendo o segundo um dos seus fundadores
114

. É 

possível apreender que uma parcela de ipêsianos, especialmente no caso do IPÊS 

paulista, foi de uma geração que começou a crescer e a disputar espaço ainda na década 

de 1950, cujas atividades desdobravam-se em uma gama variada de segmentos 

empresariais.  

Desse modo, pode-se dizer que na Associação Comercial de São Paulo já era 

possível observar o encontro de um pequeno grupo – porém, influente – integrado por 

futuros fundadores do IPÊS. Nesse momento, todavia, é importante considerar dois 

pontos relevantes no processo eleitoral da ACSP: Primeiro, a presença de nomes que 

tinham diferentes áreas de atuação empresarial. Segundo, a relação daqueles que 

perderam o pleito de 1954 com o capital estrangeiro. 

 As organizações empresariais de São Paulo são objetos de análises interessantes 

sobre as características acima apontadas. Em particular no que tange ao impulso inicial 

de estreitar os vínculos da solidariedade de classe. Cabe observar que tal recorte não 

significa estreitar o olhar sobre a ação do empresariado na política nacional, mas sim 

apresentar elementos que são basilares para a compreensão das peculiaridades atreladas 

ao Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais de São Paulo. Aliás, movimento que 

possibilita o enlace de uma discussão de cunho mais bibliográfico com o histórico-

empírico que compõe o objeto de estudo. 

 

1.2- O empresariado paulista e os laços de solidariedade  

 

Em 1964, Philip Siekman, a partir dos relatos do empresário ipêsiano Paulo 

Ayres Filho, afirmou: 
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Nos primeiros anos da passada década [anos 1950], Paulo Ayres foi ficando 

cada vez mais preocupado com a demagogia e o esquerdismo que infestavam 

a política brasileira. A essa altura, conheceu o trabalho da “Foundation for 

Economic Education”, de Irvington-on-IIudson, Nova York. Sobretudo 

através da livretes e folhetos, a fundação estadunidense faz proselitismo pela 

causa do govêrmo limitado e da livre empresa, como antídoto para o que 

chama da filosofia de “alguma coisa em troca de coisa alguma”. Ayres leu 

grande número de publicações da fundação [...] e começou a distribuir seus 

folhetos, bem como excertos traduzidos de outras obras, entre dezenas de 

amigos
115

.   

 

Essa passagem traz elementos que também podem ser encontrados nos pleitos da 

ACSP. Paulo Ayres, cumpre destacar, integrou a chapa derrotada em 1954. Nesse 

momento, mais do que centrar na figura de Ayres Filho, é relevante pensar nos três 

pontos anteriormente elencados: a confluência de atividades de diferentes segmentos 

empresariais, a relação com o capital privado externo e o enfrentamento aos direitos 

trabalhistas. No final da década de 1950, esses aspectos tornavam-se cada vez mais 

notáveis. Cumpre destacar que tais questões estavam conectadas entre si e favoreceram 

o estreitamento das relações de solidariedade estabelecidas entre o empresariado 

paulista. 

O pós-Segunda Guerra Mundial no Brasil, com maior relevo, o final da década 

de 1950 e ao longo dos anos 1960, marcou o processo inicial de formação dos grandes 

conglomerados empresariais e a ligação destes com o investimento estrangeiro, 

principalmente, com o capital privado norte-americano
116

. Numa análise clássica sobre a 

concentração do capital e as transformações estruturais do capitalismo, Paul Baran e 

Paul Sweezy destacaram “o processo de substituição progressiva da concorrência entre 

um grande número de produtores pelo controle monopolista ou semimonopolista dos 

mercados por um pequeno número de grupos”
117

.  

Ou seja, o domínio das grandes sociedades anônimas, com alta taxa de 

centralização de capital e expansão das bases produtivas no mercado mundial, cujo 

poder político e econômico passavam progressivamente ao controle da administração 

dos tecnocratas-executivos. À nível de capitalismo mundial, significou a transformação 

do capital internacionalizado para o transnacional. Processo este marcado por uma nova 

Divisão Internacional do Trabalho, sobre a qual Eric Hobsbawn observou: 
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A empresa alemã Volkswagen instalou fábricas de automóveis na Argentina, 

Brasil (três), Canadá, Equador, Egito, México, Nigéria, Peru, África do Sul e 

Iugoslávia – como sempre, sobretudo após meados da década de 1960.  

Novas indústrias do Terceiro Mundo abasteciam não apenas os crescentes 

mercados locais, mas também o mercado mundial [...]
118

. 

  

A inserção da economia brasileira nesse processo, um país de industrialização 

tardia e dependente, ocorreu a partir de um bloco multinacional capitaneado, 

principalmente, pelo capital privado norte-americano
119

. Uma rápida atenção nas 

empresas das quais os integrantes do IPÊS faziam parte – como acionistas, diretores, 

associados ou colaboradores – é possível perceber uma presença maior das sociedades 

anônimas em comparação com os demais tipos de empresas
120

.  

Interessante observar que, no caso de São Paulo, numa pesquisa realizada com 

empresários no ano de 1962, Luiz Carlos Bresser Pereira salientou a homogeneidade do 

empresariado paulista, especialmente, no que toca às origens sociais. No entanto, o 

autor partiu de um amplo universo de empresas
121

, num período em que os monopólios 

começaram a avançar na economia brasileira. Se Bresser Pereira trouxe elementos que 

permitem pensar na raiz da constituição do empresariado paulista, por outro lado, não 

considerou a força do capital estrangeiro e da organização dos grandes conglomerados 

empresariais que se estabeleceram na região.  

 Entende-se aqui que a homogeneidade destacada pelo autor não estava 

necessariamente ancorada na origem, mas sim num processo de consolidação do 

“homem de empresa” e do raciocínio em termos de iniciativa privada.  O crescimento 

dos grandes conglomerados e das multinacionais elevou a figura do empresário ao 

status de grupo empresarial. Uma mesma Sociedade Anônima abarcava diferentes 

parcelas do empresariado. Um mesmo empresário passou a alargar seu campo de 

atuação para outros segmentos empresariais.  

A partir da segunda metade dos anos 1950, portanto, a relação interna do 

empresariado começou paulatinamente a extrapolar os limites da ação corporativa-

econômica. Seguindo a percepção de René Dreifuss e de acordo com o que foi 
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alinhavado neste capítulo, no governo de Juscelino Kubitschek houve considerável 

participação empresarial para a abertura ao investimento estrangeiro e marcou um 

momento no qual as companhias multinacionais buscaram promover suas demandas 

através das associações classistas já existentes e daquelas entidades ligadas diretamente 

ao capital externo que foram recém-criadas.  

A presença dos grupos estrangeiros na economia brasileira antecedia àquele 

período
122

. Como salientou René Dreifuss, o empresariado brasileiro não era 

necessariamente nacionalista
123

. Nessa direção, ao resgatar o processo eleitoral da 

ACSP percebe-se que ali já havia um forte grupo relacionado ao comércio exterior. Em 

1958, durante a Segunda Conferência Brasileira de Comércio Exterior, estavam 

presentes os nomes de integrantes das chapas que concorreram aos pleitos eleitorais da 

Associação na época citada. Entre esses, futuros ipêsianos. 

 

Nome IPÊS Entidade 

José Ulpiano de Almeida Prado Sim (SP) Bolsa de Mercadorias de SP 

Giullio Lattes Não Câmara de Comércio Italiana de SP 

Henri J. Colinvaux  Não Câm. Com. Belgo-Luxembruguêsa de SP 

Alcides Guerreiro Não Bolsa de Cereais de SP 

Guilherme Borghoff Sim (RJ) Câm. Com. Teuto-Brasileira do RJ 

Hélio de Araújo Gomide Sim (RJ) Assoc. Nac. de Máq., Veículos e Peças  

Emílio Lang Júnior Não Associação Comercial de SP 

Antônio Delfim Neto Sim (SP) Associação Comercial de SP 

Raimundo Schnoremberg Não Associação Comercial de SP 

Boaventura Farina Não Associação Comercial de SP 

Paulo de Almeida Barbosa Sim (SP) Associação Comercial de SP 

Nivaldo Ulhôa Cintra Sim (SP) Associação Comercial de SP 

Ernesto Barbosa Tomanik Sim (SP) Associação Comercial de SP 

Quadro 1.5- Nomes de associados da ACSP e futuros membros do IPÊS na 2ª Conferência Brasileira de 

Comércio Exterior. 

Fonte: Revista da Associação Comercial. 30 de junho de 1958, p. 15. 
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Os nomes de ipêsianos , que compõem o quadro acima, foram figuras de relevo 

no instituto. No caso da Associação Comercial de São Paulo é perceptível que foi a 

entidade a enviar mais representantes ao evento e, entre esses, futuros membros do 

IPÊS
124

. Ainda em 1952, João Batista Leopoldo Figueiredo foi o responsável por 

presidir as reuniões do Conselho das Câmaras de Comércio Estrangeiras
125

. Não há 

dúvidas de que a relação com o capital privado norte-americano foi um dos elementos 

basilares para a formação do IPÊS nos anos de 1960 e que São Paulo foi a porta de 

entrada desse investimento
126

. Num olhar retrospectivo, no início do século XX, em 

1919, ocorreu a fundação da filial brasileira da American Chamber of Commerce 

(AMCHAM) na capital do estado
127

. Como será visto adiante, importante aparelho 

privado de articulação da elite orgânica paulista. 

Ainda sobre a questão do capital privado estrangeiro, ao lado das associações de 

classe e dos chamados grupos de ação, René Dreifuss salientou a existência dos 

escritórios de consultoria empresarial. Estes, de um modo geral, estabeleciam a ligação 

entre as empresas multinacionais e o Brasil, através de estudos sobre a realidade 

brasileira e análises técnicas. O autor observou, seguindo a teoria de Gramsci, que essa 

estrutura estava localizada nos dois primeiros níveis da consciência, ou seja, nos 

estágios corporativos e da solidariedade de interesses
128

.  

O autor também pontuou o início de uma predominância dos “interesses 

financeiro-industriais multinacionais e associados” sobre os “interesses de exportação e 

comércio exterior” na segunda metade dos anos 1950
129

. De acordo com a reflexão 
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realizada neste capítulo, já havia ligação de posteriores integrantes do IPÊS de São 

Paulo com o capital privado estrangeiro, seja na Associação Comercial de São Paulo ou 

na AMCHAM. Ao compartilhar das observações de Dreifuss, é bastante pertinente o 

movimento de olhar a participação de ipêsianos nesses espaços citados de consultoria 

técnica.  

René Dreifuss tomou a CONSULTEC e o Consórcio Brasileiro de Produtividade 

(CBP) como dois principais exemplos desses escritórios. Nesse sentido, chamou 

atenção o fato de terem poucos nomes de ipêsianos paulistas nestes espaços de 

consultoria. Entre esses, no CBP constavam os nomes dos empresários Herbert Victor 

Levy (UDN), José Hermírio de Moraes (Grupo Votorantim S.A.) e Cesar Catanhede, 

ligado à Valentin Bouças, cujo filho Victor Bouças representou os interesses da família 

no Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais de São Paulo. Na CONSULTEC havia uma 

prevalência de integrantes do IPÊS-GB comparado ao IPÊS-SP. Deste último, apenas 

Roberto Campos – que, apesar de não ter sido um associado direto do Instituto, foi um 

importante colaborador e apoiador das atividades ipêsianas
130

.  

Felipe Loureiro, sobre este tema, apontou que havia fortes indícios de uma 

representação maior dos interesses estrangeiros nas Associações Comerciais do Rio de 

Janeiro (ACRJ), considerando principalmente a força do CONCLAP no estado em 

questão
131

. ACRJ não cabe no recorte desta tese. Todavia, uma observação se faz 

necessária. Comparando os nomes dos ipêsianos paulistas nos escritórios acima citados 

com os da AMCHAM, ficou evidente uma preponderância destes empresários na 

American Chamber. A AMCHAM, a Associação Comercial de São Paulo, o CIESP e a 

FIESP, além de outras organizações da sociedade civil, foram aparelhos privados de 

articulação do empresariado paulista ligado ao capital privado externo. Pelo menos, no 

que concernia àqueles que viriam a ser membros do IPÊS.  

René Dreifuss, por seu turno, ao analisar a consolidação e a expansão das pautas 

político-econômicas do que intitulou como a “vanguarda dos novos interesses” do bloco 

de poder multinacional e associado, observou que: 

 

Três dos mais importantes focos de pressão política onde predominavam os 

interesses multinacionais e associados eram a então renovada Federação das 
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Indústrias de São Paulo – FIESP, e sua organização idêntica CIESP, Centro 

das Indústrias do Estado de São Paulo (às quais estava ligado o fórum de 

debate Roberto Simonsen), a Federation of the American Chambers of 

Commerce do Brasil [AMCHAM] e o CONCLAP, Conselho Nacional das 

Classes Produtoras
132

.     

 

No que se refere ao CONCLAP, o autor salientou que foi um importante 

instrumento na consolidação da autonomia do recém-formado bloco multinacional
133

. A 

questão que aqui será levantada não passa pela crítica ao diagnóstico de Dreifuss. 

Apreciação com a qual há concordância e é bastante importante para o presente 

trabalho. Mas, no caso de São Paulo, faz-se necessário uma diferenciação. No processo 

de construção do IPÊS, ao lado da FIESP/CIESP e da AMCHAM, estava a Associação 

Comercial. Para além, cumpre pontuar que uma organização potente como o Conselho 

Superior das Classes Produtoras (CONCLAP) não conseguiu se estabelecer em São 

Paulo como ocorreu no Rio de Janeiro. 

 

1.2.1- O empresariado paulista e as organizações da sociedade civil 

 

Sobre a relação do empresariado paulista com o capital estrangeiro e o caminho 

que desembocou na formação do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais na região é 

importante compreender que no âmbito da sociedade civil, a ACSP, a FIESP, o CIESP e 

o Rotary Clube funiconaram como importantes aparelhos privados de hegemonia. No 

entanto, antes adentrar no exame das organizações acima citadas, faz-se necessário 

abordar o lugar do CONCLAP nesse processo. Visto que, muitas vezes, ocorre uma 

associação direta entre o Conselho Superior das Classes Produtoras e a organização do 

IPÊS. De fato, existe uma ligação relevante entre as duas entidades. No entanto, 

tomando o Instituto como um dispositivo que se articulou em diferentes regiões do país 

e com uma gama bastante ampla de integrantes, cumpre fazer algumas considerações. 
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CONCLAP 

 

 Em 1955, em São Paulo, um grupo de empresários paulistas – de diferentes 

segmentos – formou o que intitularam de CONCLAP-SP. No entanto, este não pode ser 

confundido com o CONCLAP-RJ, articulado no Rio de Janeiro, em 1959. Nas palavras 

de Dreifuss, este último era “uma organização guarda-chuva nacional com o intuito de 

proporcionar um fórum militante para o bloco de poder modernizante-conservador”
134

. 

Uma primeira questão a ser levantada é a escassez de fontes e de trabalhos sobre o tema, 

em particular, sobre o dito CONCLAP paulista
135

. Apesar de ter existido interações em 

diferentes momentos entre Rio e São Paulo dentro do conselho fluminense, havia 

peculiaridades e diferenças entre as duas organizações
136

. O Conselho Superior das 

Classes Produtoras que se estabeleceu em São Paulo não tinha a mesma posição, não foi 

um órgão de centralidade deliberativa tal como o do Rio de Janeiro e nem era uma 

entidade nos moldes do CONCLAP-RJ. 

 Havia diferenças marcantes. O Conselho do Rio de Janeiro (CONCLAP-RJ) era 

formado apenas por entidades associativas de caráter privado (pode-se citar Associação 

Comercial do Rio de Janeiro). Já o Conselho Superior das Classes Produtoras de São 

Paulo abarcava um limite maior de organizações, o que incluía associações privadas 

(por exemplo, ACSP e o CIESP) e também as de caráter oficial – tal como a FIESP
137

. 

Nesse caso, pode-se dizer que as associações de classe e fóruns estrangeiros 

fomentaram diretamente a criação de uma espécie de Conselho naquela região
138

.  

 Em 1956, durante o discurso realizado na posse de Eduardo Saigh na presidência 

da ACSP, João di Pietro – presidente que na ocasião deixava o cargo executivo – 

salientou: 

 

É conveniente ressaltar, nessa oportunidade, que os vínculos que unem as 

classes produtoras do país, se tornam cada vez mais vigorosos [...] A 

compreensão melhor de que os problemas são comuns e o ideal o mesmo, 

reforçou a união entre os homens de emprêsa de todos os setores e de todas 
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as regiões do país. A antiga aspiração de um Conselho das Classes produtoras 

em São Paulo, capaz de unificar nossas vozes e imprimir diretrizes coerentes 

aos nossos esforços, constitui hoje esplêndida realidade e a mim foi reservada 

a ventura de colaborar nessa obra de união e de fraternidade entre a lavoura, a 

indústria e o comércio dêste Estado. Graças ao Conselho, ao nos dirigirmos à 

Nação ou aos governos, pode agora um de nós dizer, como alguém dizia, “eu 

não sou eu, eu somos nós”
139

.      

 

Apesar das palavras de Pietro ressaltarem a união das classes produtoras e 

apresentarem o Conselho Superior como o ponto máximo dessa convergência, cabem 

algumas ponderações. O primeiro aspecto a ser observado remonta à eleição de 1954 da 

ACSP. Naquela ocasião, duas chapas disputaram de modo bastante acirrado a 

presidência da entidade, na qual o grupo de José di Pietro saiu vitorioso. Além do mais, 

em 1956, a única chapa a disputar o processo eleitoral da Associação sofreu críticas 

como a realizada por José Facciola − citada neste capítulo. Nesse sentido, o discurso do 

presidente ao entregar o cargo trazia uma necessidade de reforçar o sentimento de 

unidade e pertencimento à ACSP. 

Dito isto, a data de fundação é um elemento interessante para a diferencição do 

CONCLAP do Rio de Janeiro e do Conselho em São Paulo, assim como o grau de 

influência na articulação do IPÊS. A tentativa criação do chamado CONCLAP-SP 

ocorreu na metade da década de 1950, fase ainda bastante inserida no bojo dos conflitos 

intraclasse que envolviam frações da classe dominante. Aspecto que fragiliza a 

afirmação de João di Pietro sobre a “união e a fraternidade entre a lavoura, a indústria e 

o comércio”. Ao que tudo indica, Pietro fez um discurso estratégico para 

amenizar/evitar cisões na ACSP. Tal momento ainda estava marcado pela fragmentação 

do empresariado.   

No caso do Conselho no Rio de Janeiro, os quatro anos posteriores do Conselho 

das Classes Produtoras em São Paulo, já colocaram a fundação do CONCLAP-RJ numa 

fase de estreitamento dos laços de interesses e de encaminhamento para a construção de 

um projeto classista, como se deu na década de 1960. A “Revista da Associação 

Comercial”, que viria a mudar o nome para “Revista das Classes Produtoras”, 

reproduziu a fala do presidente da ACRJ sobre a fundação do Conselho no Rio de 

Janeiro: 

 

“O CONCLAP é um órgão de política no mais alto sentido da expressão: 

visamos à construção de uma política econômica para qual possam convergir 
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todos quantos aspiram a prosperidade do país. O objetivo do CONCLAP [...] 

é a defesa da iniciativa privada dentro dos princípios do bem comum [...]”
140

.   

   

No mesmo periódico, Raul de Góes
141

 definiu de modo muito interessante a 

importância daquela entidade: 

 

Hoje em dia não há mais lugar para a luta de classes. Se a luta de classe era 

um imperativo fatal em épocas passadas, quando tudo se negava ao 

operariado [...] já não existem hoje, com as conquistas da política social, as 

causas que justificam êsse postulado básico do marxismo. Não há, portanto, 

no Brasil antagonismos que separem operários e patrões. As relações, cada 

vez mais humanas, entre homens de emprêsa e de trabalhadores [...] inspiram, 

em vez da luta preconizada por Marx, uma identificação perfeita de interesses 

no campo da produção. É na defesa desses interesses comuns que se 

fundamenta o CONCLAP, como expressão e definição do pensamento e do 

roteiro da iniciativa privada no Brasil
142

.  

 

  O CONCLAP-RJ era apresentado como um espaço de união em defesa das 

demandas e das pautas da “iniciativa privada”, assim como uma unidade engajada na 

luta contra o comunismo. No entanto, tais ações eram caracterizadas como de interesse 

tanto dos trabalhadores quanto dos empresários. Havia no discurso a intenção de 

desconstruir a noção de lutas de classes, tratada como uma concepção ultrapassada. Ou 

seja, se a filosofia de Marx preconizou a luta de classes, o homem de empresas 

representava a união entre os “operários e patrões”. Argumento, como será visto ainda 

neste trabalho, pautado estrategicamente pelo IPÊS.     

Interessante notar que, numa pesquisa aos jornais de ampla circulação da 

época
143

, há pouca referência ao nome CONCLAP na fase anterior ao ano de 1959. O 

que corrobora com a ideia de que em São Paulo não houve uma entidade nos moldes 
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daquela fluminense. Nesse sentido, é importante considerar que uma das principais 

diferenças na tentativa de centralização de um CONCLAP paulista residia na conjuntura 

do período. Se João de Pietro, no discurso da ACSP, entendia o Conselho de São Paulo 

como um centro capaz de unificar as vozes do empresariado paulista, o momento da 

fundação do CONCLAP-RJ salientava muito mais tal característica no aparelho 

fluminense.  

Além desta, havia outra característica fundamental para diferenciar o 

CONCLAP-RJ do Conselho Superior das Classes Produtoras em São Paulo. Sobre o 

mesmo problema abordado na citação anterior, em 1958, ao passar o comando da 

Associação Comercial paulista para o empresário Emilio Lang, o discurso de Eduardo 

Saigh trouxe informações que sinalizam para o modo como o Conselho agia no âmbito 

do empresariado de São Paulo:  

  

Simultâneamente com as condições econômicas adversas e grande parte 

devida a elas, eclodiu em São Paulo uma greve operária de extensão e 

violência inédita, prognosticada, aliás, com dois meses de antecedência pelo 

Conselho das Classes Produtoras Paulistas, no importante documento que 

focalizou a depressão que se verificava em nosso estado
144

. 

 

Pode-se dizer que tinha o aspecto de uma organização de análise da realidade 

político-econômica das classes produtoras paulistas, tal como um espaço de discussão e 

deliberativo que reunia diferentes áreas do empresariado paulista – principalmente, a 

indústria, o comércio e o setor agrícola. Mas que não tinha a força e nem a estabilidade 

que o CONCLAP Rio viria a ter na organização de frações da burguesia no Rio de 

Janeiro. Em agosto de 1958, o documento citado na fala de Eduardo Saigh foi publicado 

numa nota do periódico “O Estado de São Paulo” na qual era anunciada a solicitação de 

uma audiência com o presidente Juscelino Kubitschek sobre “a gravidade da situação 

econômica e financeira que atravessava as forças da produção de São Paulo”
145

.   

Chamou atenção o fato da nota vir assinada não só pelo Conselho das Classes 

Produtoras de São Paulo, mas também por cada entidade partícipe do manifesto 

discriminada especificadamente com nome e presidente, no caso: a FIESP, o CIESP, a 

Associação Comercial de São Paulo, a Associação Comercial de Santos, a Bolsa de 

Cerais de São Paulo, a Bolsa de Mercadorias de São Paulo, a Federação das 

Associações Rurais de São Paulo, a Federação do Comércio de São Paulo, a Sociedade 
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Rural Brasileira e a União das Cooperativas do Estado de São Paulo
146

. Pode-se 

depreender desses indícios que o Conselho paulista conseguia articular essas entidades 

diante de uma demanda em comum, mas não tinha a independência consolidada para 

falar por essas organizações.  

Nesse sentido, outro ponto importante a ser notado, reside no fato da força das 

entidades associativas de São Paulo. Nesta mesma fase, por exemplo, a FIESP se 

firmava como uma entidade de peso no meio do empresariado e à nível nacional. Como 

foi apontado anteriormente, a Federação das Indústrias de São Paulo também começava 

a aparecer no âmbito do empresariado paulista como um aparelho articulador de 

empresários ligados ao capital privado externo. Assim como a Associação Comercial de 

São Paulo e a AMCHAM.  

Nos fóruns de Comércio Exterior realizados no período, enquanto houve a sólida 

participação do CONCLAP do Rio de Janeiro, o Conselho das Classes Produtoras de 

São Paulo não se fez representar. Outras organizações da burguesia empresarial paulista 

estavam presentes nesses aparelhos privados de hegemonia. De acordo com o que foi 

abordado neste tópico, é importante sublinhar que o CONCLAP-RJ já se estabeleceu 

num momento de maior coesão da elite orgânica, diferente do que aconteceu na tentiva 

de centralização do caso paulista. 

Sobre a organização e a estrutura do Conselho, existem muito mais informações 

relacionadas ao CONCLAP-RJ. Ainda que este não seja o tema da presente pesquisa, 

tecer algumas notas sobre essa entidade é um movimento enriquecedor na compreensão 

de aspectos ligados à articulação do empresariado no período em questão. Sobre o 

CONCLAP fluminense, a nota abaixo é bastante elucidativa: 

 

O conselho será constituído de entidades civis representativas das fôrças 

econômicas, no âmbito do capital e do trabalho. A iniciativa de sua criação 

partiu do Centro Industrial do Rio de Janeiro e a ela já deram seu apoio a 

Associação Comercial, bancos, emprêsas de seguro e a Associação dos 

Empregados do Comércio. Cada uma das instituições presidirá e orientará o 

CONCLAP durante um ano. Atualmente, é a Associação Comercial que 

preside [...]. E a sede provisória está na sede da Associação Comercial do Rio 

de Janeiro
147

.   

  

A despeito dessa composição plural, as Associações Comerciais tinham bastante 

força tanto no CONCLAP-RJ como no Conselho de São Paulo. No caso da entidade 

paulista, há poucas informações sobre a estrutura e funcionamento das atividades. Uma 
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pequena nota publicada no periódico “O Estado de São Paulo”, em maio de 1955, 

trouxe uma rápida referência à fundação do Conselho Superior da Classes Paulistas: 

 

Já há muito tempo que as classes produtoras de São Paulo vêm cogitando a 

fundação de um órgão que reúna as diversas entidades representativas do 

comércio, da indústria e da lavoura, a fim de estudar em conjunto os 

problemas comuns e praticar juntos as autoridades, com mais eficiência, as 

medidas aconselháveis para a sua solução. Essa medida está preocupando 

novamente os homens da produção e, na próxima semana, deverá ocorrer 

uma reunião de representantes das principais entidades para examinar as 

possibilidades de fundação do “Conselho Superior das Classes 

Produtoras”
148

.  

   

De acordo com os apontamentos levantados anteriormente, a entidade em São 

Paulo tinha uma característica mais voltada para o estudo e a criação de espaços de 

diálogo com o executivo – às vezes de tensão, a exemplo da solicitação de audiência no 

ano 1958, como foi citado neste tópico. De acordo com Schimitter − que entendia o 

Conselho de São Paulo como uma entidade semelhante ao CONCLAP-RJ −, o aparelho 

paulista mantinha uma postura mais conciliatória com governo de Kubitschek do que o 

Conselho fluminense
149

. No âmbito do Conselho Superior das Classes Produtoras de 

São Paulo, as deliberações ocorriam por meio de assembleias nas quais votavam os 

delegados representantes de cada organização partícipe
150

. Ao que parece a estrutura 

organizativa do CONCLAP fluminense foi inspirada no funcionamento do Conselho 

paulista. No entanto, apesar das semelhanças não tinham a mesma função e 

centralidade. Não havia um CONCLAP-SP tal como no Rio de Janeiro. 

A fundação do Conselho Superior das Classes Produtoras de São Paulo ocorreu 

em 13 de outubro de 1955 em cerimônia presidida pelo então presidente da FIESP, 

Antonio Devisate. Ficou decidido que o Conselho funcionaria sob o regime de rodízio 

entre as entidades que o compunham. A primeira gestão foi dirigida pela Associação 

Comercial de Santos, na figura de Geraldo Mello Peixoto, já que esta era a mais antiga 

das organizações presentes na reunião
151

. No entanto, é perceptível que essa confluência 

de associações paulistas no Conselho ainda estava situada num nível econômico da ação 

coletiva, os temas em debate eram, principalmente, voltados para questões cambiais e 

do incentivo da produção em diferentes áreas. Pode-se, inclusive, afirmar que a 

instrução 113 funcionou como uma mola propulsora da criação do Conselho paulista. 

                                                             
148

 O Estado de São Paulo, quarta-feira, 11 de maio de 1955, p. 9. 
149

 SCHIMITTER, Philippe. Op. Cit. 
150

 O Estado de São Paulo, domingo, 18 de dezembro de 1955, p. 13. 
151

 “São Paulo e a Reforma Cambial”. O Estado de São Paulo, sexta-feira, 14 de outubro de 1955, p. 10. 



72 
 

 No ano de 1961, o Conselho das Classes Produtoras de São Paulo também foi 

um organismo no qual o embaixador norte-americano Lincoln Gordon discursou sobre a 

“importância da Aliança para o Progresso”. No entanto, antes de tratar deste evento 

específico, vale pontuar algumas questões. De acordo com Martina Spohr Gonçalves, 

em novembro daquele ano, durante o governo do presidente norte-americano John F. 

Kennedy foi instituída a carreira de “especialista em comércio”, cujos integrantes foram 

enviados às embaixadas no estrangeiro. Entre esses e integrando uma equipe do 

Departamento de Comércio do EUA, Gordon veio para o Brasil.  Das diversas funções 

do especialista, constava a responsabilidade de: 

 

[...] promover a exportação de produtos norte-americanos; buscar 

oportunidade de investimentos e negócios para o empresariado dos EUA; 

promover o investimento privado; manter contato com homens de negócios 

estrangeiros e membros de governos no exterior com o propósito de estimular 

produtos, investimentos e interesses internacionais norte-americanos; e 

proteger seus interesses no exterior
152

. 

 

Outro importante elemento elencado pela autora foi a relação entre a ação do 

especialista em comércio e o incentivo à promoção, no meio empresarial dos EUA e 

estrangeiro, de bibliotecas e arquivos voltados para economia, balizados na perspectiva 

da iniciativa privada norte-americana. Além do fomento e estímulo à participação do 

empresariado dos Estados Unidos em eventos e feiras de negócios locais
153

.  

No Brasil, o Conselho de São Paulo participou e apoiou iniciativas com tais 

características. Ainda nos anos 1950, em 1956, integrou uma comissão mista formada 

pelo governador Jânio Quadros, pelo prefeito da cidade de São Paulo e pelo conhecido 

empresário Francisco Matarazzo Sobrinho (presidente da comissão) se reuniram para 

realização do que seria uma “Feira Internacional Permanente” no espaço Ibirapuera
154

. 

Referiam-se à Bienal de São Paulo. Inaugurada, em 1951, por Matarazzo Sobrinho na 

Companhia de Nelson Rockefeller, presidente da Standard Oil e um elemento crucial de 

ligação entre o “o expansionismo cultural” do governo dos EUA no pós-Segunda 

Guerra Mundial, o capital privado norte-americano e o empresariado nacional
155

. A 
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inauguração reuniu um grande número de proeminentes empresários paulistas. 

Inclusive, foi marcada por manifestações “anti-imperialistas”
156

.  

No final da década de 1950, junto a Matarazzo, o Conselho das Classes 

produtoras paulista foi o responsável por contatar outras entidades do empresariado de 

São Paulo e estabelecer contato com a AMCHAM para realização da feira 

internacional
157

. Não há muitas informações posteriores sobre a relação entre o 

Conselho e a feira. No entanto, em 1961, após a realização da 6ª Bienal Internacional de 

Arte de São Paulo, ocorreu a criação da Fundação Bienal de São Paulo, com sede no 

Ibirapuera, associação que começou a ser projetada pela comissão em 1956. Importante 

destacar que a Fundação e o evento foram importantes na articulação entre empresários 

brasileiros e estrangeiros
158

. Tanto que, em 1961, Lincoln Gordon ressaltou a 

importância cultural de São Paulo, em específico, da Bienal: 

 

Tenho sido um visitante frequente de São Paulo nos últimos três anos, e em 

cada nova visita renova-se a sensação de vigorosa mas disciplinada energia 

de expansão de uma já grande cidade [...]. Ao mesmo tempo, São Paulo é um 

famoso centro mundial de cultura, não apenas durante a temporada da Bienal 

[...]. É um centro de desenvolvimento educacional e de viva atividade em 

todos os aspectos da vida intelectual e artística
159

.  

 

Apesar do elogio, este tema não foi o elemento central da visita de Gordon ao 

Conselho Superior das Classes Produtoras paulista. O embaixador, assim como fizera 

no Rio de Janeiro, visitou São Paulo com intuito de estreitar os laços da Aliança para o 

Progresso no Brasil. Como destacou Martina Spohr Gonçalves, a eleição de John F. 

Kennedy (1960) marcou uma fase de mudança nas políticas externas norte-americanas 

voltadas para a América Latina. A Aliança para o Progresso foi articulada nesse novo 

momento. Em linhas gerais, a ALPRO era apresentada como uma política de ajuda para 

a economia latino-americana. Porém, seguindo a abordagem da autora, os interesses do 

programa eram mais amplos e envolviam a entrada de capital norte-americano nos 

países da América Latina, aspecto que perpassava tanto o governo dos EUA como os 

interesses da empresa privada, ou seja, da elite orgânica transnacional
160

.  

                                                                                                                                                                                   
MAM/SP. Cf. OLIVEIRA, Rita Alves. “Bienal de São Paulo. Impacto na cultura brasileira”. São Paulo 

em Pesrpectiva, 15 (3), 2001, p. 18-28. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/spp/v15n3/a04v15n3. 
156

 Para uma abordagem mais específica da Bienal, ver em: OLIVEIRA, Rita Alves. Op. Cit. 
157

 O Estado de São Paulo, sexta-feira, 19 de outubro de 1956, p. 27. 
158

 OLIVEIRA, Rita Alves. Op. Cit. 
159

 “Discurso do Embaixador Lincoln Gordon, no Conselho das Classes Produtoras, em São Paulo, a 19 

de dezembro de 1961”.  Revista das Classes Produtoras, 1962, ano XXIV, n. 937(3), p. 41. 
160

 Para uma análise aprofundada da Aliança Para o Progresso, ver em: GONÇALVES, Martina Spohr. 

Op. Cit. 2016.  

http://www.scielo.br/pdf/spp/v15n3/a04v15n3


74 
 

Imerso nessa conjuntura, o discurso de Gordon ocorreu no momento em que no 

Rio de Janeiro e em São Paulo começou a ganhar corpo o Instituto de Pesquisa e 

Estudos Sociais. Os empresários João Batista Leopoldo Figueiredo e Alberto Byington 

Jr., ipêsianos, foram se firmando como os elementos de ligação entre o Conselho, o 

empresariado norte-americano e as demais entidades empresariais paulistas. Vale 

ressaltar, que ao comparar os nomes que compunham o Conselho Superior das Classes 

Produtoras de São Paulo, o CONCLAP-RJ e o IPÊS, contando apenas aqueles 

apresentados por Dreifuss como “membros proeminentes” do Instituto, há um destaque 

do autor para indivíduos que integravam o aparelho do Rio de Janeiro: Gilbert Huber 

Jr., Jorge Behring Mattos e Jorge Oscar de Mello Flores, por exemplo
161

. 

Ainda que marcado por essas diferenças, nesse mesmo momento, por meio do 

CONCLAP-RJ e do Conselho das Classes Produtoras de São Paulo, alguns empresários 

paulistas e fluminenses se uniram para apresentar um documento de compromisso ao 

então eleito presidente da república Jânio Quadros
162

. Porém, a relação entre São Paulo 

e Rio de Janeiro ainda não tinha uma interseção duradoura e centralizada. O 

posicionamento do empresariado paulista diante da Instrução 204
163

, durante o governo 

de Jânio Quadros, é um exemplo relevante dessas diferenças apontadas. Felipe Loureiro, 

ao analisar a visão dos trabalhadores e dos empresários sobre a “reforma cambial”, 

apresentou um panorama muito pertinente para pensar na relação entre empresários de 

São Paulo e os CONCLAP-RJ.  

De acordo com o autor, a Instrução foi muito elogiada por algumas entidades 

empresariais paulista, como foi o caso da FIESP e da Associação Comercial. Entretanto, 

o Conselho Superior das Classes Produtoras de São Paulo ficou ao lado da Federação da 

Agricultura do Estado de São Paulo (FARESP), cuja crítica residia na exigência por 

unificação do câmbio, ou seja, igualdade nas taxas de importação e exportação. Posição 

que divergiu do CONCLAP-RJ. Este último encontrava-se em conjunto com a 

Federação das Indústrias da Guanabara (FIEGA), a Sociedade Rural Brasileira (SRB), a 

CNI, a CNC e as demais entidades citadas no grupo satisfeito com a Instrução 204. Na 

qual não viam empecilhos para os empreendimentos empresariais
164

. 

Ainda há muito que perscrutar sobre a relação entre o CONCLAP-RJ e o 

Conselho Superior das Classes Produtoras de São Paulo. Mas, é possível relativizar a 

                                                             
161

 Ver em: DREIFUSS, René Armand. Op. Cit. [1981], p. 501-573. 
162

 Que será analisado num ponto específico ainda no presente capítulo. 
163

 Ver nota 79. 
164

 LOUREIRO, Felipe Pereira. Op. Cit., p. 97-99.  



75 
 

ideia de que “a maioria do CONCLAP fundou o IPÊS”
165

. De fato, o IPÊS foi uma 

organização de cunho nacional e a seção do Rio de Janeiro teve forte peso na 

conformação do Instituto, todavia, em termos de dinâmicas regionais, tal afirmação se 

refere com maior especifidade ao IPÊS Guanabara. No que concerne à São Paulo, essa 

definição não se encaixa diretamente, pois, no período da segunda metade da década de 

1950, no bojo da sociedade civil paulista não havia uma entidade que reunisse forças e 

funcionasse de modo semelhante ao CONCLAP-RJ. As entidades ainda caminhavam 

nesse sentido.  

O Conselho Superior das Classes Produtoras de São Paulo foi um organismo de 

reunião e um fórum deliberativo do empresariado paulista. Se, por um lado, foi um 

avanço no sentido de tentar unir diferentes parcelas do empresariado numa ação 

unificada, por outro lado, ainda era pouco eficiente na união que pretendia, em 

particular, pela força que outras entidades possuíam na sociedade civil. É preciso, 

porém, destacar que essa característica não imprimia uma primazia na relação entre a 

ACRJ e o capital externo e nem ao IPÊS do Rio de Janeiro perante à São Paulo. De 

acordo com o sublinhado anteriormente, em São Paulo essa ligação ocorreu relacionada 

também a outras entidades. Uma dessas foi a Associação Comercial. Por vezes, não 

mencionada ou entendida como coadjuvante no processo de formação do IPÊS e na 

organização daquele empresariado.  

 

Associação Comercial de São Paulo 

 

 Ao longo desse capítulo, a Associação Comercial de São Paulo foi citada 

algumas vezes. Principalmente, no que concerne aos processos eleitorais realizados nos 

anos 1950. A ACSP foi criada em 1894 e, até a década de 1920, englobava uma gama 

variada de segmentos – comerciantes, manufatores e fazendeiros, por exemplo. De 

acordo com Eli Diniz, no início do século XX, após absorver o Centro de Comércio e da 

Indústria de São Paulo, o comércio exterior – no caso, importador – se firmou como a 

pauta hegemônica da organização, inclusive, fornecendo quadros dirigentes para a 

entidade
166

.  

                                                             
165

 Trecho em paráfrase. Cf. Jorge Oscar de Mello Flores II (depoimento, 1996/1997).  Rio de Janeiro, 

CPDOC, 1998, p. 42. 
166

 DINIZ, Eli. Op. Cit. [1978], p. 237. 



76 
 

 Na segunda metade da década de 1950, como foi apontado anteriormente, houve 

um grande crescimento no fluxo do capital estrangeiro no Brasil. Na ACSP, o processo 

não foi diferente. Ocorreram, no período,  diversas reuniões do Conselho das Câmaras 

de Comércio Estrangeiro, capitaneados por membros da Associação Comercial. Apesar 

de René Dreifuss destacar o crescimento dos “interesses financeiro-industriais 

multinacionais e associados” sobre os “interesses de exportação e comércio exterior”, é 

preciso ressaltar que muitos dos empresários ligados a ACSP não se restringiam 

somente ao ramo do comércio, mas também a outros segmentos relacionados ao 

empresariado e ao capital estrangeiro
167

.  

Sabe-se que a ACSP e a AMCHAM eram entidades relacionadas ao comércio 

exterior e, de acordo com o destacado acima, nesses aparelhos privados de hegemonia 

circulavam indivíduos que possuíam vínculos com outras associações, grupos e 

conglomerados empresariais, tal como elementos de ligação
168

. Nesse ponto, vale 

retomar o exemplo de João Batista Leopoldo Figueiredo. Numa rápida passagem pela 

trajetória do empresário é possível perceber que Figueiredo circulou entre diversas 

organizações, tais como: a Associação Comercial de São Paulo, a AMCHAM, o 

Conselho das Classes Produtoras, o CIESP, a FIESP, entre outras. Entre as empresas 

das quais fez parte, compartilhou o espaço com outros indivíduos que viriam a integrar 

e, até mesmo, a fundar o IPÊS.  

 

Integrante do IPÊS Companhia ou Grupo 

Hélio Cássio Muniz L. Figueiredo S/A 

Ernesto Teixeira de Almeida L. Figueiredo S/A 

José Luís Moraes de Barros Banco Itaú 

Manoel José Carvalho Banco Sul-Americano do Brasil S/A 

Hermann Moraes Barros Banco Sul-Americano S/A 

Jorge de Souza Resende Pirelli S/A 

Haroldo Levy Companhia Industrial Brasileira 

Leopoldo Figueiredo Jr. (IPÊS-GB) L. Figueiredo S/A 

José Rubem Fonseca (IPÊS-GB) Light S/A  

Antônio Galloti (IPÊS-GB) Light S/A 

Luiz Carlos Mancini Light S/A 
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João da Silva Monteiro Light S/A 

Eudoro Villela Banco Itaú 

Oswaldo Breyne da Silveira  L. Figueiredo S/A 

Quadro 1.7- Nomes ligados à João Batista Leopoldo Figueiredo 

Fonte: DREIFUSS, René. Op. Cit. [1981], p. 501-575. 

 

Assim como Figueiredo, é possível observar esse movimento com outros futuros 

quadros do IPÊS.  Muitos desses ligados à Associação Comercial de São Paulo. Nomes 

de ipêsianos paulistas como, por exemplo, Paulo Ayres Filho, Othon Barcellos Corrêa, 

Paulo de Almeida Barbosa Paulo Reis de Magalhães, Eudoro Villela, Nivaldo Ulhôa 

Cintra, Fernando Edward Lee, entre outros, tinham um amplo leque de ligações
169

.  A 

trajetória de Ayres Filho também é bastante interessante para pensar nesse processo, em 

especial, pelo fato de ser um empresário cuja carreira começou a ganhar impulso no 

final dos anos 1950 e se estabeleceu nos anos 1960 e 1970, durante a ditadura
170

. 

Paulo Ayres de Almeida Freitas Filho teve uma ampla passagem por 

organizações empresariais. Num currículo do empresário, possivelmente datado de 

1967, estas aparecem elencadas: Sindicato da Indústria Farmacêutica do Estado de São 

Paulo (presidente), seção brasileira do Conselho Interamericano de Comércio e 

Produção (vice-presidente), Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (diretor), 

Associação Comercial de São Paulo (diretor) e Câmara Americana de Comércio de São 

Paulo (diretor e presidente do Comitê de relações brasileiro/americana). Além de 

associações de classe, profissionais e culturais
171

. Apesar das atividades não estarem 

datadas no documento, estas denotam um extenso campo de relações do empresário. 

Assim como João Batista Figueiredo, Paulo Ayres Filho fazia parte do pequeno 

grupo que começou a se articular na Associação Comercial de São Paulo, cuja primeira 

ação foi a chapa montada para disputar a eleição da ACSP em 1954. Ao longo dos anos 

1950, alguns indivíduos que compunham este grupo integraram as direções eleitas da 

entidade
172

. Não é o caso aqui de afirmar uma ligação automática entre integrantes da 

ACSP com a fundação do IPÊS, ou seja, como se já existisse uma ideia previamente 

partilhada pelos indivíduos que se organizaram em torno da chapa eleitoral citada. De 
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acordo com o que foi examinado anteriormente, havia outras fortes organizações do 

empresariado paulista. Ademais, nem todos os nomes ipêsianos que disputaram o pleito 

de 1954 seguiram participando das disputas e executivas da ACSP, como foi o caso de 

Ayres Filho e Leopoldo Figueiredo
173

.  

O que está em questão é entender a Associação Comercial de São Paulo como 

uma organização da sociedade civil no qual futuros integrantes do IPÊS-SP 

estabeleceram alianças ainda na década de 1950. O que denota uma afinidade de 

interesses já existente e a constituição de uma ação coletiva que buscou assumir 

associações do empresariado paulista, pautados numa perspectiva de defesa da iniciativa 

privada, anticomunista e aliada ao capital estrangeiro. A partir da década de 1960, 

especialmente no ano de 1962, esse grupo se tornou hegemônico dentro da Associação. 

Uma rápida passagem pelos pleitos eleitorais realizados na ACSP, é possível perceber 

que nomes ligados ao IPÊS conseguiram alcançar cargos de comando na organização 

comercial. 

Desse modo, a Associação Comercial de São Paulo é um objeto privilegiado 

para a observação desse processo de fortalecimento de uma parcela do empresariado 

que viria a formar o IPÊS. Grupo que se tornou mais forte diante da “crise do pacto 

populista” e da chegada de João Goulart à presidência. Um exemplo desse processo foi, 

mais uma vez, um pleito eleitoral para o cargo executivo da Associação, no caso, o 

realizado em 1962 − período já posterior a fundação do Instituto de Pesquisa e Estudos 

Sociais. Tal eleição foi dividida por duas chapas. No discurso, o presidente eleito, Paulo 

de Almeida Barbosa afirmou: 

 

Acabamos de concluir um pleito de extraordinária significação para a prática 

do regime democrático. Há oito anos, não se procediam a eleições 

disputadas na Associação Comercial. Arregimentavam-se candidatos 

únicos e as urnas traduziam, apenas, um simulacro de escolha, com um 

comparecimento insignificante. Desta feita, depois de uma campanha 

árdua, mas em têrmos de luta democrática e de homens educados, chegamos 

ao fim de uma belíssima luta, com o comparecimento, senão extraordinário, 

entretanto bastante significativo [...]
174

.   

           

A crítica levantada por Almeida Barbosa remonta àquela realizada por José 

Facciolla em 1956 e também à cisão no processo eleitoral de 1954. Ao que parece, o 

elemento divisor de águas na eleição de 1962 estava localizada nas discussões 

envolvendo a “Instrução 204”, de 1961. Segundo Felipe Loureiro, num primeiro 
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momento, a ACSP – assim como a FIESP, por exemplo – aplaudiu a decisão que 

parecia colocar o câmbio em benefício de todos os segmentos empresariais. Numa nota, 

o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Camilo Ansarah, agradeceu ao 

governo e destacou que os membros da ACSP estavam “jubilosos” pelo conteúdo da 

Instrução:  

 

A Associação Comercial de São Paulo não poderia deixar de manifestar 

publicamente seu aplauso às recentes e profundas alterações introduzidas no 

sistema cambial em vigor pela Instrução n. 204 [...]. Nossa entidade, em 

sucessivas conferencias das classes produtoras vinha preconizando a 

realização de uma reforma cambial que eliminasse os diversos artificialismos 

do sistema [...]. Baixando a Instrução 204 da SUMOC o governo federal vem 

ao encontro, pois, das aspirações do comércio [...]. Nos congratulamos com o 

sr. presidente da República [...], bem como de seus auxiliares, em especial, 

do ministro da fazenda, sr. Clemente Mariani, do sr. João Batista Leopoldo 

Figueiredo, digníssimo presidente do Banco do Brasil e do diretor executivo 

da SUMOC, sr. Otávio Gouveia Bulhões
175

.   

 

Não obstante, como ressaltou Loureiro, após a euforia inicial, parcelas do 

empresariado se colocaram com reserva perante à “reforma cambial”. Principalmente, 

na questão das letras de importação e suas consequências para o mercado de crédito
176

. 

Essa tensão marcou uma divisão relevante no âmbito da Associação Comercial de São 

Paulo. Houve intenso debate envolvendo empresários tradicionais na ACSP que viriam 

a compor as chapas opostas no pleito de 1962. De um lado, nomes como os de Nivaldo 

Ulhoa Cintra e Paulo de Almeida Barbosa, do outro lado, o presidente da entidade, 

Camilo Ansarah e Guilio Lattes. Nesse mesmo momento, João Batista Leopoldo 

Figueiredo, presidente do Banco do Brasil, foi convidado à FIESP para falar sobre os 

desdobramentos da Instrução. O evento contou com a participação não só dos 

industriais ligados à Federação, foi aberto ao empresariado de um modo geral
177

.  

Após a apresentação de João Batista Leopoldo Figueiredo, a situação seguiu 

conturbada na Associação Comercial de São Paulo. Mesmo entre empresários com 

longa parceria na ACSP, como era o caso de José Ulpiano de Almeida Prado e Nivaldo 

Ulhoa Cintra. Paulo de Almeida Barbosa, numa posição quase que de arbitragem, 

buscou canais de diálogo com governo para tratar sobre a situação. Esse quadro 

desenhado na Associação também ocorreu na FIESP. De um modo geral, a cúpula das 

organizações do empresariado paulista não se sentiu contempladada pelo Instrução 204 
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e as outras seguintes que aprofundavam as mudanças cambiais e de crédito numa 

tentativa de contemplar a maior parte do empresariado nacional. 

Todavia, num olhar mais específico, é preciso sublinhar que as entidades 

associativas do empresariado paulista também tinham grupos cujas pautas 

relacionavam-se ao capital externo. Como destacou Loureiro, Paulo de Almeida 

Barbosa era ligado ao grupo ESSO S. A. do Brasil e mantinha frequentes contatos com 

empresários de outros países e com o embaixador norte-americano Lincoln Gordon
178

. 

Muitas das visitas de Gordon passaram pelo contato com o empresário brasileiro – 

inclusive aquela realizada com o Conselho Superior das Classes Produtoras de São 

Paulo. O elo de ligação de Almeida Barbosa perpassava empresários e empresas 

atreladas ao investimento estrangeiro, em acordo com a análise realizada neste tópico, 

tal como ocorria com outros empresários associados à ACSP, muitos desses, ipêsianos. 

Durante o processo da campanha para a eleição de 1962, as falas dos candidatos 

se encontravam na defesa da propriedade privada, do homem de empresa e no discurso 

anticomunista. No entanto, a chapa liderada por Paulo de Almeida Barbosa, mantinha 

uma postura mais enfática no que concernia a esses pontos. Numa breve comparação, o 

candidato Camilo Ansarah ao analisar a situação política do Brasil, durante a II Plenária 

das Classes Produtoras, no final de 1961, afirmou que acreditava estar “assistindo ao 

começo do fim do comunismo no Brasil em que pese o seu aparente êxito”. Ansarah 

também ressaltou a necessidade de um olhar mais otimista e ação coletiva dos 

empresários no sentido de uma política anti-inflacionária
179

. 

No que toca à questão do anticomunismo, é preciso sublinhar que a despeito de 

um movimento de articulação do empresariado – assim como de militares, profissionais 

liberais, religiosos, entre outros – representado pelo surgimento de uma organização tal 

como o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, a ideia de que a política comunista 

estava em processo de derrota, não era um discurso unânime no meio empresarial e 

muito menos da elite orgânica que se fortalecia neste período. Ia no sentido contrário 

aos diagnósticos da Aliança para o Progresso na região. A Revolução Cubana era um 

evento recente na América Latina. 

O grupo liderado por Paulo de Almeida Barbosa, no qual muitos integrantes 

fundaram e compunham o então recém-criado Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, 

pautava um discurso muito mais agressivo em relação ao governo de João Goulart. A 
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palavra de ordem da chapa de Almeida Barbosa era “renovação”. Slogan que já integrou 

a campanha do grupo do qual o empresário fazia parte no pleito eleitoral de 1954, ao 

lado de nomes como Paulo Ayres Filho e João Batista Leopoldo Figueiredo. Em 1962, 

Almeida Barbosa atualizava as demandas da década de 1950, por uma associação “mais 

direta, mais firme e mais decidida na vida econômica e política do país”. Nessa 

concepção, não havia mais espaço para diálogos com o governo no sentido de pensar e 

debater a economia. Na década de 1960, a bandeira das reformas de base encampada 

por movimentos sociais de trabalhadores do campo e da cidade, elevou as demandas da 

ACSP ao nível do projeto político. 

Para além, numa análise dos dispositivos utilizados para a campanha eleitoral, 

foi perceptível a presença de um aparato externo à ACSP muito mais forte no grupo de 

Paulo de Almeida Barbosa. A chapa de Camilo contava com uma base localizada na 

própria Associação, com o apoio de ex-presidentes da entidade. Sintomático do 

momento e das relações que eram estabelecidas por aqueles empresários que integravam 

o grupo capitaneado pelo ipêsiano Almeida Barbosa. Este, em 16 de março de 1962, foi 

entrevistado na TV Tupi para falar sobre as propostas para o empresariado do comércio 

e para a Associação. A TV Tupi, como ainda será analisado neste trabalho, estava 

elencada entre os grupos associados ao IPÊS em São Paulo
180

. 

 A chapa ipêsiana foi a vencedora, mas o discurso do presidente eleito salientava 

a necessidade de união do empresariado, nas palavras de Paulo Barbosa: “Não houve 

vencidos e nem vencedores. Todos pertencem a uma só família”
181

. Apesar do tom 

conciliador ser um elemento bastante comum ao término de pleitos eleitorais, no caso de 

1962, o momento exigia mais do que uma cerimônia. Após o grupo representante dos 

interesses do capital estrangeiro e ligado ao IPÊS assumir o comando da entidade, era 

necessário estreitar os laços político para a consolidação de um projeto de sociedade 

comum. A associação entre o homem de empresa, a iniciativa privada, o capital externo 

e o anticomunismo era o amálgama unificador. 

 Diante do exposto, a Associação Comercial de São Paulo é ilustrativa de como 

um grupo foi crescendo e adquirindo força dentro empresariado. Para além, exemplifica 

o processo de unificação das ações empresariais e de formação de uma identidade 

política entre diferentes segmentos. A relação entre os pleitos eleitorais percorre tanto 
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um momento de estreitamento dos laços de solidariedade, bem como uma fase de 

superação da infraestrutura econômica para a esfera das superestruturas complexas. 

Caminho cujo ápice levou a formação do IPÊS. Contudo, ao lado da Associação 

Comercial de São Paulo, outros aparelhos organizativos da fração empresarial paulista 

também expressaram essas modificações, como ocorreu na American Chamber of 

Commerce.       

   

American Chamber of Commerce 

 

Na antiga página virtual da AMCHAM apareciam as seguintes informações: 

 

 A Amcham (American Chamber of Commerce for Brazil) foi fundada 

em 1919 por nove empresas e instituições: Brazaço-Mapre, Citibank, Esso, 

General Electric, Goodyear, Indústrias Matarazzo, Lion, Singer e 

Universidade Presbiteriana Mackenzie – e funcionou inicialmente só na 

cidade de São Paulo. O rascunho inicial do estatuto foi escrito em julho 

daquele ano no tradicional Grand Hotel de la Rotisserie Sportsman, no centro 

paulistano. Ali também foi realizada a primeira eleição de diretoria em 

1920
182

. 

  

De acordo com René Dreifuss, a AMCHAM era o principal fórum político das 

corporações multinacionais no Brasil. Tinha abrangência mundial, com preponderância 

norte-americana. Nas listas de membros, encontravam-se diretores de empresas dos 

EUA, europeias e brasileiros. Se para o autor, o CONCLAP era “a expressão mais 

sofisticada da presença política da classe dominante no período anterior a 1964”, no 

caso de São Paulo, essa força residia, de modo peculiar, na relação das diversas 

associações de classe. Entre elas, a American Chamber of commerce funcionava como 

um importante aparelho privado de hegemonia articulador dos interesses 

transnacionais
183

. 

A AMCHAM se instalou em São Paulo logo no pós-Primeira Guerra Mundial. 

Período no qual a influência cultural dos Estados Unidos da América acompanhava a 

emergência, ainda que fragmentada, de uma burguesia industrial que começou 

lentamente a aumentar a própria capacidade organizativa. Segundo Moniz Bandeira, foi 

esse o momento em que o primeiro banco norte-americano chegou ao Brasil, The First 
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National City Bank e que os EUA, pela primeira vez, conseguiram a liderança de todo o 

comércio exterior brasileiro, tanto na importação quanto na exportação
184

. 

Período no qual as companhias oriundas das nações imperialistas, entre elas os 

Estados Unidos, se instalaram no Brasil. Foi nessa conjuntura que os grupos apontados 

como fundantes da AMCHAM se estabeleceram em São Paulo. No caso das Indústrias 

Matarazzo, marcava uma forte aliança com o grupo Rockefeller e a Standard Oil. As 

fundações Rockefeller e Ford, por exemplo, eram responsáveis por fornecer cursos de 

formação e bolsas de estudos nos EUA, em diferentes áreas, para brasileiros. A 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, cujo nome da família Mackenzie está 

relacionada à expansão da empresa canadense Light & Power em São Paulo e no Brasil, 

recebeu recursos para consolidação da faculdade de engenharia associada ao 

protestantismo norte-americano que, através de missões, penetrava no país. 

A história da AMCHAM em São Paulo, contudo, começou a ganhar força na 

década de 1930. Um evento bastante relevante para compreender as ações da American 

Chamber no estado paulista foi a chamada “revolução constitucionalista de 1932”. 

Futuros ipêsianos paulistas ligados à AMCHAM tiveram participação central no 

levante. Alberto Byngton Jr. é um exemplo. Junto à Câmara de Comércio, teve ligação 

direta com a articulação e o financiamento da sublevação de São Paulo durante o 

Governo Provisório de Getúlio Vargas. Ao investigar as ações do imperialismo norte-

americano no Brasil, Moniz Bandeira enfatizou as ações da American Chamber of 

Commerce, em 1932, na tentativa de conseguir apoio “para que o Governo de 

Washington reconhecesse a beligerância de São Paulo”: 

 

 A American Chamber of Commerce of São Paulo, por sua vez, não se 

conformava com o fechamento do porto de Santos, decretado pelo Governo 

Vargas, o que, segundo argumentava, feria o direito internacional. E, como 

nada se fazia para melhorar a situação, resolveu pedir ao Departamento de 

Estado que protestasse contra o bloqueio junto ao Governo do Brasil e 

tomasse medidas para garantir os direitos integrais dos interesses 

americanos. A colônia americana estava apreensiva ante a possibilidade de 

que elementos radicais provocassem desordens em São Paulo, até que as 

autoridades assumissem o controle da situação, caso vencessem as forças do 

Governo. Cameron sugeriu que o Governo americano despachasse alguns 

navios de guerra para as proximidades. O Departamento de Estado não 

aquiesceu à solicitação da American Chamber of Commerce, para protestar 

contra o bloqueio de São Paulo [...]
185

. 

  

 Essa passagem retrata os telegramas trocados entre o Cônsul-Geral dos Estados 

Unidos em São Paulo, Cameron, e o governo norte-americano. É bastante ilustrativa das 
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formas de intervenção e da influência política da Amcham no Brasil e, em particular, 

em São Paulo. A American Chamber participava diretamente de ações que defendessem 

a entrada de capital norte-americano no Brasil, mesmo que representasse o apoio e 

financiamento a movimentos armados contrários ao governo federal e de tomada do 

poder. Posicionamento que seus membros mantiveram no período em que João Goulart 

assumiu a presidência do Brasil. 

 É importante salientar que Byngton Junior não foi o único nome ligado ao 

empresariado paulista, à AMCHAM e futuramente ao IPÊS, que teve participação ativa 

no levante de 1932. Ao lado da Byington & Co., as firmas Almeida Prado & Cia, Hard 

Rand & Co., Tropical e o Instituto do Café, financiaram e remeteram dinheiro ao 

exterior para a compra de armamentos, de munições e de aviões que seriam usadas 

pelos paulistas envolvidos na sublevação
186

. Todas as empresas elencadas eram ligadas 

à American chamber e posteriormente articuladas ao Instituto de Pesquisa e Estudos 

Sociais.  

Outro aspecto marcante da AMCHAM foi o anticomunismo presente na 

entidade, cuja trajetória perpassou diferentes momentos da primeira metade do século 

XX. Elemento que se manifestou de modo bastante claro em momentos específicos da 

história do Brasil e, de modo mais particular, de São Paulo. A começar pelo movimento 

que derrubou o presidente Washington Luís, no qual o “entusiasmo popular” era visto 

com suspeita. Assim como o governo norte-americano, a AMCHAM também destacava 

a necessidade de conter operários e até militares nos limites da ordem burguesa
187

. 

Posicionamento que se refletiu no levante paulista de 1932 e que viria a ganhar força na 

década de 1960 durante o governo do presidente João Goulart.   

 Apesar da estreita ligação entre a American Chamber of Commerce e a 

Associação Comercial de São Paulo, havia empresários de diferentes ramos ligados à 

AMCHAM, numa relação que abarcava parcelas empresariais do comércio, da área 

financeira, dos diferentes segmentos industriais, entre outros. Característica 

representativa das mudanças na forma organizativa do empresariado, tanto no que se 

referia a uma maior polivalência dos homens de empresa ligados aos grandes grupos 

empresariais, bem como a consolidação do bloco transnacional financeiro-industrial. Ao 
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longo dos anos 1950 e 1960, a AMCHAM foi um aparelho que reuniu importantes 

nomes da burguesia empresarial paulista, entre esses, muitos ipêsianos
188

.  

No início dos anos 1960, foi na AMCHAM que o embaixador Lincoln Gordon 

proferiu palestras sobre a Aliança para o Progresso e a importância do investimento dos 

Estados Unidos no Brasil. As ideias da elite orgânica norte-americana eram 

apresentadas aos empresários lá reunidos e estes mesmos eram os responsáveis por 

estabelecer a ligação e o convencimento de outros representantes da burguesia 

empresarial. Também ocorreu na AMCHAM, ainda na década de 1950, o contato de 

Paulo Ayres Filho com a Foundation for Economic Education (FEE), exemplo citado 

no início desse tópico. 

A Foundation for Economic Education foi criada em 1946 por Leonard E. Read. 

A fundação, voltada para a “formação de líderes”, tinha como base a defesa do livre 

mercado, da intervenção mínima do Estado e da empresa privada. A FEE teve sua 

origem logo no pós-guerra e contrapunha os valores norte-americanos às ideias 

socialistas. Ao logo da história da entidade, teóricos do neoliberalismo como Ludwig 

Von Mises e Milton Friedman escreveram artigos para integrar o “Leonard Reed 

Journal”, publicação de cunho liberal e que servia para a apresentação das ideias 

defendidas pela FEE
189

. Possivelmente, o primeiro contato de Paulo Ayres Filho com a 

organização foi através deste periódico. 

Paulo Ayres Filho se encaixava no perfil de líderes formados pela fundação. 

Jovem empresário que ascendia no meio empresarial e que circulava por grupos ligados 

ao capital transnacional. Essa foi uma estratégia utilizada por empresários ligados à 

AMCHAM, principalmente no final dos anos 1950 e na primeira metade da década de 

1960, para compartilhar as ideias defendidas no interior da entidade. Paulo Ayres Filho 

foi um exemplo militante dessa relação. De acordo com a citação que abriu este tópico, 

era o responsável por distribuir os folhetos produzidos pela FEE e materiais 

semelhantes. Nas palavras do empresário: 

 

[...] vou me reportar a 1950. Nessa época [...] lia, e diversas publicações, o 

que algumas entidades já estavam fazendo mundo afora. O primeiro trabalho 

que realmente me empolgou foi o de uma entidade norte-americana sediada 

perto de Nova Iorque chamada Foundation for Economic Education. O livro 

por eles editado me entusiasmou tanto que depois consegui com amigos 

editá-lo em português. Daí em diante fui, de uma certa maneira, me 

tornando um panfletário. Recebia de amigos, de organizações também 

indicadas por amigos, muitas delas dos Estados Unidos principalmente, 
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mas também algumas da Europa, sobretudo uma de Londres, que foi, e 

é, espetacular. Todas essas literaturas e [sic] as imprimia numa pequena 

tipografia que tínhamos no Instituto Pinheiros ou tirava alguns trechos, 

ou slogans, e ia distribuindo pelos amigos. Fiz isso de 1950 ou 1952 em 

diante [...]
190

.    

 

Essa relação de Paulo Ayres Filho com os Estados Unidos estava diretamente 

ligada às ações da AMCHAM no Brasil. Em 1957, o empresário era o chairman do 

Committee on Brazilian-American Relations da American Chamber of Commerce for 

Brazil (São Paulo). Ou seja, uma espécie de presidente do comitê. Em diversos 

documentos localizados no Arquivo Paulo Ayres Filho, pode-se observar nomes e ações 

estabelecidas entre empresários brasileiros e norte-americanos em São Paulo no âmbito 

da AMCHAM ainda na década de 1950
191

. Nessas fontes, são bastantes significativas as 

referências à necessidade de constituição de espaços coletivos voltados para a formação 

de grupos permanentes de estudos, palestras e seminários com objetivo de estreitar as 

relações entre organizações representantes da iniciativa privada norte-americana e o 

empresariado brasileiro.  

Num contexto de Guerra Fria, estava em questão a formação de um 

empresariado ideologicamente alinhado aos interesses do capital privado norte-

americano. Muitos dos documentos relacionados a Paulo Ayres e a AMCHAM são 

anteriores à Revolução Cuba (1959). Num paralelo com as publicações do IPÊS na 

década de 1960, é perceptível que o tema do comunismo passou a ganhar a força com a 

derrubada do ditador cubano Fulgêncio Baptista – aliado dos EUA –, com o 

crescimento das demandas por Reformas de Base no Brasil e com a articulação da 

Aliança para o Progresso. No final da década de 1950, apesar da presença do 

anticomunismo no que tange à política para os trabalhadores, a postura da AMCHAM 

era, principalmente, de defesa da iniciativa privada e do cristianismo como o símbolo 

máximo de uma sociedade evoluída e civilizada. 

Em 1956, numa reunião do Committee on Brazilian-American Relations na 

AMCHAM, o vice-presidente da entidade Arthur Bennett reportou aos presentes que o 

Comitê estava discutindo diferentes estratégias para construção de um trabalho de base 

entre o empresariado paulista. A primeira ação elencada foi a discussão sobre a 

repercussão do texto “Por que os Estados Unidos da América perde amigos” – Why the 
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USA Lose Friends – publicado na revista voltada para o público empresarial “Visão”
192

.  

A ideia, no âmbito da AMCHAM, foi organizar uma carta assinada por empresários 

brasileiros na qual refutavam o conteúdo crítico aos EUA que fora tratado no artigo 

citado. Outro ponto analisado foi a proposta de Paulo Ayres Filho com o objetivo de 

fortalecer os espaços de encontro entre organizações norte-americanas e brasileiras em 

São Paulo: 

   

O Sr. Bennett disse que o presidente [Paulo Ayres Filho] também tinha se 

referido a um panfleto recebido da American Management Association, 

associação que estava em processo de organização de uma Associação 

Internacional, e foi sua sugestão [Paulo Ayres Filho] que fosse aconselhado 

do imenso campo que uma área como São Paulo pode oferecer para 

conferências, seminários, etc [...]
193

.  

 

As discussões sobre as ações da American Management Association (AMA) no 

Brasil seguiram ao longo do ano de 1957. Em março daquele ano foi realizado um 

almoço na sede do Automóvel Club contando com a presença do diretor da AMA 

Frederic E. Pamp Jr, de Paulo Ayres Filho e de representantes das seguintes 

organizações: Associação Comercial de São Paulo, Instituto de Organização Racional 

do Trabalho (IDORT), FIESP e do Clube Executivo de Vendas de São Paulo. A ocasião 

também possibilitou, num novo encontro, a exibição de um filme intitulado 

Management Swops its Knowhow para mais empresários paulistas
194

. Na exibição havia 

entre cem e duzentos presentes.  O intuito foi semelhante ao do almoço, tornar 

conhecida as ideias, os planos e as atividades da AMA, bem como aproximar a elite 

transnacional norte-americana do empresariado brasileiro. 

Após os encontros, Frederic Pamp escreveu a Arthur Bennett agradecendo o 

convite e fazendo um balanço da visita. Entre os diversos pontos, Pamp salientou: 

 

[...] o encontro que ele [Paulo Ayres Filho] arranjou para mim resultou em 

algumas conclusões muito gratificantes para o meu conhecimento da situação 

e das possibilidades em São Paulo. Acredito que ele tenha lhe dito que as 

duas câmaras de comércio brasileiras representadas em nosso almoço se 

comprometeram a atender os custos dos seminários em cruzeiro que 

estabeleceríamos em São Paulo. Percebemos, é claro, que estamos longe de 
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 “Minutes of the meeting of the board of directors held August 16, 1956”. CPDOC/FGV. Arquivo 
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193

 No original: “Mr. Bennett said the chairman has also referred to a pamphlet received from the 

American Management Association, which Association was in the processo f organizing an International 

Association, and that it was his suggestion that the Association be advised of the immense field na área 

like São Paulo has to offer for conference, seminare, etc [...]”. Cf. Idem. [tradução minha]. 
194

 “Extrato da ata de reunião de 21/03/1957, sôbre as atividades do Committee on Brazilian-American 

Relations”. CPDOC/FGV. Arquivo Paulo Ayres Filho. American Chamber of Commerce. PAF vp 
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estar no caminho das operações reais, mas me sinto muito encorajado com as 

possibilidades [...]
195

  

 

Pamp também salientou que seria bastante complexo construir sozinho este 

projeto e também destacou que a American Chamber (tanto do Rio de Janeiro quanto de 

São Paulo) poderia ser representada pelas empresas que a compunham. Tal situação 

aponta para um momento em que se estreitavam os interesses e as demandas do 

empresariado paulista. O início de um processo de unificação das pautas, cujo caminho 

passava diretamente pela relação com grupos transnacionais ligados ao capital privado 

norte-americano. Em 1959, a International Management Association Inc. (IMA) – 

ligada à American Management Association −, decidiu por estabelecer um Centro de 

Treinamento em Gestão no exterior e escolheu São Paulo como o lugar para tal 

instalação.  

Frederic Pamp, presidente da IMA, relacionou o estabelecimento do Centro em 

São Paulo aos encontros realizados por intermédio de Ayres Filho e Bennett na 

AMCHAM. Ressaltou também a necessidade de tornar do conhecimento de empresas e 

de escritórios, além daqueles já articulados à American Chamber, a existência do novo 

espaço de treinamento em gestão. A ideia era que em 1960 o Centro já estivesse 

inaugurado no estado em questão.  

A instalação dos Centros tinha como objetivo principal educar, treinar e fornecer 

as informações necessárias para o desenvolvimento do homem de empresa, no caso, o 

gestor. Mas, não só. Servia como um espaço de propaganda e agência da elite orgânica 

transnacional norte-americana no Brasil. Era um Centro de formação de quadros 

alinhados à ideologia da livre empresa e do estado mínimo, tomando o EUA como o 

exemplo a ser seguido. De acordo com Pamp: 

 

Esses centros serão preparados para informar a AMA nos EUA sobre novos 

desenvolvimentos em gestão no exterior, para que a troca entre membros na 

qual a AMA é fundada possa ser mundial. Eles serão centros administrativos 

autossuficientes, formados por quadros nacionais, se possível procurando 

instrutores qualificados nas subsidiárias dos EUA na América Latina [...]
196

. 
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Antes da instalação do Centro de Treinamento em Gestão, em contato com a 

International Cooperation Administration (ICA)
197

, Ayres Filho organizou um 

seminário baseado nas ideias contidas no livreto Management Seminars – Seminários 

sobre Gestão −, publicado por escritórios norte-americanos de consultoria junto com o 

ICA
198

. Para a realização do evento, o empresário solicitou parceria com a FIESP, a 

Associação Comercial de São Paulo, a Federação de Comércio do Estado de São Paulo, 

IDORT, CIESP, Escola de Administração de Empresas de São Paulo e União Cultural 

Brasil-Estados Unidos e Associação dos Diretores de Venda do Brasil. A ideia era 

conseguir financiamento do governo e abarcar o empresariado paulista de um modo 

geral.   

Nesse sentido, foi expressiva a presença, ainda na década de 1950, de nomes de 

indivíduos fundadores do IPÊS participando ativamente das reuniões na AMCHAM 

cujo objetivo voltava-se para a construção de um projeto de formação do empresariado 

ancorado no estreitamento das relações entre Brasil e Estados Unidos. Como já foi 

apresentado neste tópico, organizados no Committee on Brazilian-American Relations. 

Eram esses: Paulo Ayres Filho, João Batista Leopoldo Figueiredo, Fernando Edward 

Lee, Trajano Pupo Neto e Paulo Reis Magalhães. Fernando Lee foi o responsável por 

estreitar os laços com a Câmara Americana do Rio de Janeiro. Em 1958, houve um 

encontro com intuito de elaborar um material contendo as ideias do almoço realizado 

em São Paulo, no de 1956, para ser distribuído no meio empresarial. Interessante que 

entre os trechos destacados pelos integrantes da Câmara do Rio e de São Paulo, estava o 

discurso proferido pelo então governador paulista Jânio Quadros, cuja candidatura à 

presidência foi apoiada por futuros ipêsianos
199

. 

É relevante salientar que, a despeito da Câmara Americana ser voltada para o 

comércio exterior, empresários ligados ao segmento financeiro ganhavam força no 

âmbito da entidade, tais como: João Batista Leopoldo Figueiredo (L. Figueiredo S/A), 

Teodoro Quartim Barbosa (Banco do Comércio e Indústria de São Paulo), Eudoro 
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Villela (Itaú), José Withtaker Penteado (Banco Comercial do Estado de São Paulo S. 

A.), Herman de Moraes Barros (Banco Sul-Americano do Brasil). Nomes ilustrativos 

desse processo e que viriam a integrar o IPÊS.  

No início dos anos 1960, a proximidade da AMCHAM com o capital privado 

norte-americano englobava não só o setor do comércio exterior, mas também nomes da 

crescente elite orgânica transnacional. E era um aparelho privilegiado para ação da 

Aliança para o Progresso no Brasil, a exemplo das constantes visitas do embaixador 

Lincoln Gordon. No que tange à São Paulo, em 1963, Gordon fez um discurso que 

expressa a visão da ALPRO sobre o estado em questão: 

 

 São Paulo é também a área mais importante de concentração de 

investimento industrial estrangeiro no Brasil, ou, realmente, na América 

Latina. Os investidores estrangeiros não são apenas norte-americanos, mas 

também canadenses, japoneses, alemães, italianos, inglêses e de outras 

origens europeias. Parece-me evidente que a relação entre o surgimento da 

modernização industrial de São Paulo e a presença aqui de tantas emprêsas 

privadas estrangeiras não é mera coincidência
200

. 

 

Tanto não era coincidência que no ano anterior, em 1962, a “Missão Draper”
201

, 

foi bastante ilustrativa desse lugar histórico da American Chamber e dos empresários de 

São Paulo. Interessante notar que entre os nomes dos “líderes empresariais” que 

participaram dos encontros, constavam proeminentes empresários paulista ligados ao 

IPÊS: Teodoro Quartim Barbosa, Fernando Edward Lee, Paulo Reis Magalhães, Gastão 

Bueno Vidigal, Vicente de Paula Sobrinho, Humberto Monteiro e Paulo Ayres Filho
202

. 
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Outro ponto muito relevante, levantado pela historiadora Martina Spohr Gonçalves, foi 

o caráter sigiloso da missão. Mesmo com a presença de representantes da imprensa 

periódica, pouco se falou dos encontros nestes noticiários.   

 Spohr Gonçalves também ressaltou um aspecto muito importante da Missão 

Draper, a proximidade do discurso da American Chamber of Commerce com o do IPÊS. 

A autora chamou atenção para a fala do presidente da AMCHAM de São Paulo, John 

Richards, em confluência com a visão desenvolvida pelos integrantes do IPÊS. Nesse 

sentido, cumpre destacar o discurso Richards, receoso da conjuntura nacional, trazia à 

baila elementos que historicamente já estavam presentes nas ações da Câmara de 

Comércio em São Paulo, a saber, o fatalismo anticomunista, a defesa de medidas de 

proteção ao investimento privado estrangeiro e, em caso de considerada extremidade, o 

conclame às armas. Se em 1932, membros ligados à AMCHAM importavam 

armamentos para o levante paulista, na década de 1960, os militares eram a figura 

salvadora da vez: 

 

[...] sugeriu que o governo dos Estados Unidos forçasse o colapso econômico 

do Brasil [...]. Neste ponto os militares poderiam vir a intervir e corrigir a 

condição existente. [...] Em resumo, Richards foi muito pessimista a respeito 

do futuro dos negócios no Brasil
203

. 

  

 Assim como Richards, outros nomes participantes da missão opinaram sobre o 

que entendiam serem os problemas do governo Goulart. Os encontros abordaram desde 

política econômica até o problema do comunismo no meio estudantil e possíveis 

soluções doutrinárias articuladas com a Aliança para o Progresso. Nesse campo 

ideológico, foram discutidas com então reitor da USP, Antonio de Barros Ulhoa Cintra, 

possíveis intercâmbios entre estudantes financiados por agências ou entidades ligadas à 

ALPRO, bem como a modernização da Universidade de São Paulo
204

. 

 Em resumo, durante a primeira metade do século XX, a AMCHAM foi um 

importante aprelho de articulação do então crescente empresariado paulista. Se durante 

a década de 1930, a intervenção ainda se dava num nível bastante ligado ao econômico-

corporativo, essa situação começou a se modificar no pós-Segunda Guerra Mundial, 

principalmente, com a interação de diferentes segmentos do empresariado em grandes 
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grupos/companhias e com o aumento do fluxo de capital externo no país. O que 

favoreceu gradativamente uma intersecção maior de interesses e o alargamento do 

campo de contato e de ação da AMCHAM. De acordo com o exame realizado neste 

tópico, a American Chamber teve profunda ligação com a formação do IPÊS em São 

Paulo e permaneceu articulada ao Instituto ao longo dos anos 1960. Inclusive, com o 

Know-how de como construir um golpe de Estado.  

 De um modo geral, a Associação Comercial de São Paulo, a FIESP, o CIESP e a 

AMCHAM foram aparelhos privados de hegemonia cujas trajetórias e ações 

privilegiaram a articulação do empresariado paulista e a relação com o capital 

estrangeiro. O Conselho Superiror das Classes Produtoras pode ser entendido como uma 

tentativa de unificar as demandas da burguesia empresarial de São Paulo. No entanto, 

no final da primeira metade da década de 1950, a ação política do empresariado ainda 

começava a caminhar no sentido de estreitar interesses em comum. Algo que só 

ganharia força no final dos anos 1950 e início dos 1960, processo acelerado 

principalmente após João Goulart chegar à presidência do Brasil e com a criação da 

Aliança para o Progresso.  

A análise dessas associações elencadas expressa a trajetória dos empresários 

paulistas em direção à construção de um partido da burguesia. Caminho este que não 

estava dado desde o princípio, mas que foi sendo moldado segundo as modificações da 

conjuntura político-econômica brasileira e as transformações à nível mundial. Além 

dessas entidades da sociedade civil, outros aparelhos foram “espaços” de encontro do 

empresariado de São Paulo, a exemplo do Rotary Club.  

  

Rotary Club 

 

Num documento do Rotary Club de São Paulo, em 1958, o então presidente da 

entidade, Oscar Pereira Machado agradecia: 

 

Aos cuidadosos estudos para a elaboração de seu programa e a constância, 

acuidade, zêlo, carinho e dedicação com que Paulo Ayres Filho e seus 

companheiros enfrentaram suas funções, foram largamente recompensados 

com uma das melhores folhas-de-serviço no gênero, dificilmente 

ultrapassada, proporcionando-nos inúmeras ocasiões de recebermos 

contínuos elogios pelas magníficas palestras produzidas, mérito que não nos 

pertencia
205

.  
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Entre aqueles que proferiram as palestras acima citadas, havia importantes 

nomes que, anos mais a frente, viriam a integrar o IPÊS de São Paulo. Foram esses: 

Nicolau Filizola, João Batista Leopoldo Figueiredo, Roberto de Oliveira Campos e o 

próprio Paulo Ayres Filho. As conferências foram realizadas ao longo de 1958 e 

contavam com temas variados que iam desde assuntos religiosos até questões 

específicas de economia e política
206

. Abordagem característica da entidade. O Rotary 

Club foi fundado nos EUA em 1905, na cidade de Chicago e chegou à São Paulo em 

1924
207

.  

Nos anos 1950, num quadro no qual a elite orgânica e o capital privado norte-

americano começavam a expandir a participação no Brasil, o clube de serviço 

funcionava como uma organização tradicional da sociedade civil na qual a elite orgânica 

se reunia, realizava debates e pensava sobre saídas políticas para a realidade brasileira, 

um aparelho privado de hegemonia. De acordo com Martina Spohr Gonçalves, na 

década de 1960, as ações do Rotary tornaram-se mais objetivas no sentido de disputar 

socialmente um projeto de sociedade
208

. É importante enfatizar que esta entidade esteve 

envolvida diretamente com o golpe civil-militar de 1964. 

O Rotary Club iniciou sua história no Brasil a partir do Rio Janeiro, em 1922. 

Contudo, a seção de São Paulo teve bastante influência na consolidação do clube no 

país
209

. Na gestão de 1957-1958, os nomes de futuros ipêsianos que compunham os 

quadros administrativos eram os de Paulo Ayres Filho e Luis Reid. Ambos integravam a 

Comissão de Programas, na qual Ayres Filho era o presidente. O empresário, vale 

destacar, foi o responsável pela organização de um ciclo de palestras, apontado pelo 

presidente da entidade como um divisor de águas nas atividades rotarianas.  

Ao que parece, a Comissão de Programas tinha por objetivo estabelecer eventos 

e formações tanto para os membros do clube quanto para categorias consideradas afins 

aos interesses da entidade, tal como: religiosos, empresários e etc. A ação do Rotary foi 

forjada ao longo dos anos a partir da defesa de alguns valores específicos: o direito à 

propriedade, a ordem e a filantropia como forma de caridade e auxílio àqueles em 

condição de miséria. Em contraponto à luta de classes, os rotarianos defendiam que boa 
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relação entre os empregados e os empregadores eram elementos fundamentais para a 

harmonia social.  

Durante o ciclo de palestras realizado em 1958, os temas religiosos dividiam 

espaço com as discussões ligadas à economia, a exemplo das conferências proferidas 

por João Batista Leopoldo Figueiredo, Nicolau Filizola e Roberto de Oliveira Campos. 

O primeiro abordou o “trabalho e a solidariedade humana”, Filizola discursou sobre a 

história do Rotary, Campos tratou do “desenvolvimento econômico”
210

. Os assuntos 

abordados eram confluentes com as orientações da AMCHAM, especialmente no que 

tange ao Committee on Brazilian-American Relations do qual Paulo Ayres Filho era 

presidente. Ao também presidir a Comissão de Programas, o empresário estabeleceu um 

elo de ligação entre as ideias pautadas no Comitê e o ciclo de palestras rotariano. 

Entre os palestrantes também constava a presença de Leonard E. Read da 

Foundation for Economic Education, cuja comunicação abordou o tema da liberdade e 

as relações humanas
211

. Como foi visto anteriormente, Paulo Ayres Filho teve contato 

com a entidade através do “Leonard Reed Journal” e foi o propagador das ideias da FEE 

entre o empresariado paulista. Além de Read, o governador de São Paulo Jânio Quadros 

esteve presente no evento para realizar uma reunião com membros do Rotary. O teor do 

encontro não foi especificado no documento que versa sobre a organização das 

palestras
212

.  

A presença de Jânio Quadros nesses aparelhos – AMCHAM e Rotary Club, por 

exemplo – além de fazer parte das relações públicas de um governador, também denota 

uma proximidade relevante com os empresários paulistas que viriam a articular o IPÊS. 

Como será abordado no próximo tópico, muitos empresários paulistas apoiaram a 

candidatura de Quadros à presidência. Alguns desses futuros ipêsianos chegaram a 

assumir cargos técnicos e administrativos no governo do presidente em questão. Os 

temas abordados no ciclo de palestras é outro ponto a ser considerado. Os assuntos 

debatidos tratavam da livre empresa, do cristianismo como fonte de harmonia e de 

filantropia, do desenvolvimento econômico a partir do capital privado, da solidariedade 

do trabalho em contraponto à luta de classes, formação de jovens e, para além, 
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 Os títulos das palestras foram: João Batista Leopoldo Figueiredo “Trabalho, expressão da 

solidariedade humana”, Nicolau Filizola “Um pouco do Rotary” e Roberto de Oliveira Campos 

“Problemas do desenvolvimento econômico”. Cf. “Extrato do relatório do presidente Oscar Pereira 
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212
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destacavam a importância dos espaços de cultura no processo de tornar públicas tais 

ideias. 

Algumas palestras tratavam exclusivamente da “opinião pública”, como pode ser 

notado nos títulos a seguir: “Rádio e Televisão – duas forças orientadoras da opinião 

pública”, “Imprensa, Política e Civilização”, “Teatro como Expressão de uma 

Civilização” e “Cinema Brasileiro: problema de inteligência”. Outras conferências 

também versaram sobre temas ligados à educação de jovens e ao ensino técnico, 

mudanças no sistema eleitoral, formação de líderes, o conceito religioso de autoridade, 

entre outros
213

. Interessante notar que estes foram aspectos muito caros ao IPÊS e à 

Paulo Ayres Filho, já que o empresário foi o responsável pela organização do evento e 

um dos mais militantes na formação do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais.  

Numa breve análise sobre o Rotary Club, Maria da Graça J. Setton apresentou 

um dado bastante expressivo para a compreensão das formas de ação da entidade e do 

empresariado lá organizado. Segunda a autora, o Rotary Club não era constituído apenas 

por um segmento social. Ao pesquisar em alguns clubes da capital paulista, Setton 

percebeu a presença maciça de profissionais liberais e pequenos/médios empresários
214

. 

Porém, se essa era uma característica da maior parcela dos membros rotarianos, a 

cúpula administrativa do clube tinha outra origem social, pelo menos, no caso da fração 

empresarial, a exemplo de Paulo Ayres Filho, ligada ao capital estrangeiro e integrante 

de grandes companhias.  

Nesse sentido, Águeda Uhle compreendeu o Rotary Club de São Paulo como um 

“grupo de pressão” no qual os membros seriam agentes políticos defensores de uma 

visão de mundo capitalista. Perspectiva expressa como parte de um projeto 

modernizante-conservador e num trabalho ideológico inicialmente voltado para a classe 

dominante e depois para a população de um modo geral
215

. Essa percepção de Ulhe é 

bastante significativa para pensar na ação rotariana no bojo do empresariado paulista. 

Cumpre sublinhar que entende-se aqui, assim como observou Martina Spohr Gonçalves, 

o Rotary Club como um aparelho privado de hegemonia. 

Ao entrecruzar as análises de Setton, Uhle e Spohr Gonçalves com as fontes 

examinadas neste tópico, é possível afirmar que o trabalho de base era um aspecto 
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fundamental da ação do clube de serviço. Primeiro, entre os próprios rotarianos e, 

depois, a partir da ligação com outros organismos associativos de São Paulo, voltado 

para um público mais geral e para a “opinião pública”. Já nos anos 1960, o Rotary foi 

um parceiro de ação do IPÊS e uma entidade militante na articulação do golpe de 1964. 

Pretendeu-se nesses pequenos tópicos mapear alguns dos principais aparelhos 

privados de hegemonia daqueles empresários paulistas que tiveram papel fundamental 

na construção do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. O olhar perpassou a ligação 

destes com organizações relacionadas ao capital privado estrangeiro, bem como os 

vínculos estabelecidos por esses indivíduos, em especial, sobre aqueles que exerceram 

um papel chave de ligação entre nomes associados à diferentes parcelas do 

empresariado paulista. Ainda que alguns membros do IPÊS já tivessem um histórico 

político no sentido de ocuparem cargos eletivos, como foi o caso de Lucas Nogueira 

Garcez
216

, ou posições relevantes em partidos, a exemplo de Herbert Levy e Roberto 

Levy, ambos da UDN, o governo do presidente Jânio Quadros foi um momento no qual 

muitos desses empresários paulistas ocuparam espaços na sociedade política. 

 

1.2.2- O empresariado paulista, o governo de Jânio Quadros e a articulação do 

IPÊS  

 

Durante o governo de Juscelino de Kubitschek os “grupos executivos” e os 

“anéis burocráticos” eram, respectivamente, o lugar e a forma de relação entre o 

empresariado e a sociedade política. Espaço ligado à alta administração pública, no qual 

a ação empresarial fazia valer os próprios interesses. Nesse processo, a elite orgânica 

ascendente se organizava tal como uma “administração paralela”, cada vez mais 

corporificada numa intelligentsia empresarial que estreitava os laços entre os oficiais 

militares, agentes de corporações oficiais, administradores de empresas privadas, 

técnicos e executivos estatais
217

.   

Em acordo com a reflexão de René Dreifuss, pode-se dizer que no governo de 

Kubitschek, tal administração paralela permitia às companhias multinacionais 

“contornarem os canais corporativistas de articulação de interesses” e “promoverem 
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suas demandas gerais através de novas associações de pressão classista”
218

.  Por outro 

lado, apesar do controle governamental das ações do campesinato e da manutenção da 

clandestinidade do Partido Comunista Brasileiro (PCB), também havia espaço para a 

integração das classes trabalhadoras urbanas e para um certo sentimento de satisfação 

das classes médias balizadas pelo slogan da modernização “50 anos em 5”.  

A candidatura de Jânio Quadros, porém, se dá num momento de crise no qual as 

contradições dessa conciliação de interesses se tornavam cada vez mais agudas. Ainda 

compartilhando da análise de Dreifuss, o nome de Quadros expressou uma última 

tentativa de conciliação entre a crescente elite orgânica e as pautas do empresariado 

multinacional com as políticas representadas pelo pacto populista, este último ancorado 

nos binômios “pluralismo e limitação, força e autoridade, coerção e consentimento”
219

.  

Interessante observar, seguindo o exame de Dreifuss, que não se tratava de 

enxergar Jânio Quadros como um representante direto do empresariado ligado ao capital 

privado estrangeiro. O cerne da questão estava na análise da conjutura na qual, em 

termos constitucional, o nome de Quadros figurou como a melhor opção para a elite 

orgânica chegar ao poder e viabilizar as reformas necessárias para aprofundar os 

interesses e a inserção política do bloco multinacional e associado
220

. O empresariado 

paulista interviu de forma bastante significativa na articulação da candidatura citada.  

Para René Dreifuss
221

, o CONCLAP foi o grande articulador da candidatura de 

Jânio Quadros. Nas palavras do autor:  

 

O papel do CONCLAP foi vital na escolha de Jânio Quadros para candidato 

das classes empresariais às eleições nacionais de 1960, escolha esta feita 

tendo em vista os compromissos ideológicos e o posicionamento político do 

candidato quanto às questões sócio-econômicas cruciais. A decisão tornou-se 

clara para o CONCLAP após terem os seus membros apresentado ao então 

candidato Jânio Quadros um questionário [...]. O apoio que Jânio Quadros 

recebeu da classe empresarial [...] foi condicionado às respostas positivas que 

ele daria ao questionário
222

.    

  

De fato, o CONCLAP-RJ teve participação de relevância na consolidação do 

nome de Quadros como o representante dos interesses das classes produtoras. 

Especialmente, no que tange à relação com o grupo Matarazzo
223

. No entanto, o 

financiamento da campanha do futuro presidente também contou com fundos de amplos 
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segmentos do empresariado paulista, abaixo seguem alguns nomes de empresários, 

companhias/grupos e associações às quais estavam ligadas: 

  

Representante Grupo/Companhia Associação 

Lélio Toledo Piza e Almeida Filho Volkswagem do Brasil S/A  

João Batista Leopoldo Figueiredo Scania Vabis do Brasil S/A  

Nivaldo Coimbra de Ulhôa Cintra Valmet do Brasil S/A  

Oscar Augusto Camargo Valmet do Brasil S/A  

- Willys Overland do Brasil S/A  

José Ermírio de Moraes Filho Grupo Votorantim  

Ernesto Lema Moinho Santista  

Sálvio de Almeida Prado - FARESP/ACSP 

Quadro 1.10- Financiamento da campanha presidencial de Jânio Quadros em São Paulo. 

Fonte: Cruzamento das informações apresentadas por René Dreifuss e a Revista das Classes 

Produtoras. Cf. DREIFUSS, René. Op. Cit. [1981], p. 147, nota 5./ Revista das Classes Produtoras, ano 

XXXI, n. 1006, ano 1968, p. 43. 

 

É notável a forte presença da indústria automobilística e da Associação 

Comercial de São Paulo. O Quadro acima representa apenas um fragmento do 

financiamento da campanha de Jânio Quantos. Muitos desses nomes e sobrenomes 

tiveram ligação direta com o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais de São Paulo. 

Nesse sentido, cumpre observar que Jânio Quadros já era uma figura com certo 

reconhecimento e relevo entre o empresariado paulista.   

De acordo com o que foi examinado sobre as organizações do empresariado de 

São Paulo, Jânio Quadros percorria esses diferentes aparelhos e mantinha relações para 

além da posição de figura pública. Na Associação Comercial, na FIESP, no CIESP, na 

American Chamber of Commerce, até mesmo no Rotary Club, Quadros era um nome 

que tinha um espaço de fala que não se restringia apenas à função de representante 

político do estado. Ademais, nomes ligados à UDN, como Herbert e Roberto Levy, 

mantinham ligações com essas dierentes associações empresariais.    

Em outubro de 1960, a “Revista da Associação Comercial” trazia a seguinte 

análise sobre o futuro governo de Quadros: 

 

 Outro aspecto do programa econômico do presidente Jânio Quadros, 

que lhe valeu a plena adesão das Classes Produtoras foi o seu modo de 

conceber o verdadeiro nacionalismo que está na consciência do povo 

brasileiro: um nacionalismo sem deformações ideológicas, circunstanciais e 

táticas do “nacionalismo” alimentado pelos comunistas na América Latina, 

com o objetivo de afastá-la dos Estados Unidos para lança-la nos braços da 
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Rússia, a exemplo do que já conseguiram em Cuba. Por essas razões de 

ordem econômica que interessam especialmente às Classes Produtoras, e 

pelas de natureza política, baseada em normas éticas na condução da coisa 

pública, tôda a Nação entrevê, neste momento, amplas e radiosas 

perspectivas com o Govêrno que terá a partir de 31 de Janeiro de 1961
224

. 

 

O governo de Jânio Quadros teve início com amplo apoio popular, assim como 

de empresários, de comerciantes, de industriais e de setores das Forças Armadas. No 

tempo em que foi governador de São Paulo, o discurso do presidente já demonstrava 

confluência com uma pauta fundamental para o empresariado: a defesa da propriedade 

privada. “Eu tenho pavor de todo empreendimento industrial que o Estado dirija. É um 

mau patrão. Desinteressado dos resultados econômicos e demagógico na administração 

da empresa”, essas foram as palavras de Quadros publicadas na Revista da Associação 

Comercial, em junho de 1957
225

. Discurso que precisou moldar ao longo do processo 

eleitoral. 

Jânio Quadros tinha diretrizes políticas que eram compatíveis com as aspirações 

e recomendações do empresariado em geral. Ademais, a defesa do enfrentamento às 

pautas trabalhistas, à esquerda e à herança de Getúlio Vargas, conseguiu uma 

repercussão positiva entre os militares da Escola Superior de Guerra (ESG). Na época 

da eleição presidencial de 1960, um dos editoriais da “Revista da Associação 

Comercial” destacou a vitória de Quadros como “auspiciosa para as classes produtoras”, 

em particular, devido à identificação com a “concepção de economia política do futuro 

Chefe da Nação”
226

.    

Ainda durante o pleito eleitoral, Jânio Quadros foi sabatinado por integrantes do 

CONCLAP-RJ. As respostas do presidente eleito foram bem recebidas por promoverem 

“um entrosamento racional do Estado com a iniciativa privada”, pelo menos, de acordo 

com avaliação dos empresários, dos produtores rurais, dos comerciantes e dos 

industriais reunidos no CONCLAP-RJ e nas Associações Comerciais
227

:  

 

[...] não era apenas um político que lhes falava. Regozijaram-se em constatar 

que tinham diante de si um autêntico economista que, sem volver a obsoletos 

e ultrapassados princípios da Escola Clássica, se mantém na posição 

Keynesiana de aceitação do intervencionismo estatal para suprir omissões da 

iniciativa privada, sem descambar, no entanto, para teorias socialistas ou 

comunizantes de estatização total da economia. O respeito que S. Exa. 

proclamou, naquela oportunidade,  pela liberdade de iniciativa, pela livre 
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concorrência e, ao mesmo tempo, o seu repúdio aos monopólios, oligopólios, 

cartéis e trustes, situaram-no na escala mais alta e evoluída da democracia 

econômica dos tempos modernos
228

.  

  

Com o entusiasmo mais comedido, porém, também expressando um 

posicionamento amistoso, o periódico “O Estado de São Paulo”, numa edição de 

fevereiro de 1961, trouxe uma consideração sobre o apoio dos industriais paulistas ao 

governo iniciante de Jânio Quadros: 

 

Denunciando os perigos do estatismo crescente, o Centro das Indústrias de 

São Paulo contribui poderosamente para definir a nova política econômica do 

Brasil. Não há dúvida que a vigilância nesse campo tem de ser grande. O 

apoio que a indústria paulista pretende prestar ao presidente Jânio Quadros 

revela-se auspicioso para o futuro da nossa economia. Esse apoio deve ir até 

à aceitação consciente dos sacrifícios que se impõe. As repostas do governo 

às louváveis intenções dos industriais não poderá decepcionar, portanto, aos 

que tanto fizeram para o progresso do Brasil
229

.  

 

Apesar da advertência, de um modo geral, o presidente iniciou o governo com 

amplo apoio da burguesia empresarial. O executivo formado por Jânio Quadros também 

agradou, em específico, ao empresariado paulista e, de um modo geral, a crescente elite 

orgânica. Em 1961, sobre o iniciante governo, a Revista Manchete salientou: 

 

[...] o novo presidente Quadros levou consigo para Brasília uma equipe de 

paulistas jovens e trabalhadores, que conhecia bem de perto, e com os quais 

estava em contato desde os seus tempos de vereador, deputado, prefeito e 

governador. Os mineiros começaram a ceder lugar para os paulistas, 

distribuídos por diversos postos, segundo as qualidades e as aptidões de cada 

um. [...]
230

.   

 

 Entre os variados nomes ligados ao empresariado paulista que assumiram cargos 

no governo de Quadros, é interessante notar o modo como foi descrita a escolha de João 

Batista Leopoldo Figueiredo para ocupar a presidência do Banco do Brasil. Figueiredo 

fora indicado por Hélio Cássio Muniz de Souza, os empresários já se conheciam da 

Associação Comercial de São Paulo e da AMCHAM
231

. Inclusive, ambos compuseram 

juntos a chapa derrotada, em 1954, na disputa eleitoral pela executiva da ACSP. Outro 

nome que integrou a chapa citada e que era um importante elo de ligação entre o 
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empresariado de São Paulo, Paulo Ayres Filho também assumiu um cargo técnico no 

governo de Quadros. 

 Interessante observar como Paulo Ayres descreveu esse processo: 

 

Como Deus é brasileiro, eleito Jânio Quadros, ele convida o João Batista 

Leopoldo Figueiredo, outro grande brasileiro e, também, grande “amigão” 

meu, para presidente do Banco do Brasil. João me levou à força para ser 

Diretor da Carteira de Crédito do Banco do Brasil [...]
232

. 

  

 Se foi à força ou não, essa não é a questão. Mas, sim, realçar como nas 

organizações anteriormente citadas – ACSP, AMCHAM, FIESP, CIESP e CONCLAP-

RJ – alguns empresários já se articulavam e estreitavam os interesses, independente do 

segmento empresarial do qual faziam parte. Para além dos vínculos associativos, Hélio 

Cássio Muniz de Souza e João Batista Leopoldo Figueiredo, por exemplo, tinham 

ligações de cunho econômico dentro da holding L. Figueiredo S/A e da Light S/A. 

Situação que não era um caso isolado e pode ser comprovada ao olhar as relações 

estabelecidas dentro das companhias e dos grupos empresariais por empresários 

paulistas (do Rio de Janeiro também) que viriam a fundar e compor o IPÊS
233

.  

Uma demonstração do amadurecimento do empresariado de São Paulo e do Rio 

de Janeiro no que tange à defesa das próprias demandas de classe e no sentido da 

construção de um projeto de sociedade partilhado, foi o documento entregue, via 

CONCLAP-RJ, por empresários dos dois estados, com orientações para a política 

nacional. Intitulado “Sugestões para uma Política Nacional de Desenvolvimento”, o 

texto foi dividido em cinco eixos: Governo e finanças, comércio exterior, transportes, 

política trabalhista e uma advertência sobre a situação da habitação popular
234

. 

Em São Paulo, atitude que também se refletiu na relação entre o governador 

Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto (UDN)
235

 e o Conselho das Classes Produtoras. 

Mesmo não se tratando de um documento formulado conjuntamente para ser entregue à 

executiva do estado, ocorreram reuniões para que propostas fossem apresentadas à 
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Carvalho Pinto. Apesar desta ser uma prática comum, no caso do período em questão, 

ganhou novos contornos diante das sugestões coletivas, em nome do empresariado, 

apresentado ao presidente e também diante da ocupação de cargos importantes por 

empresários tanto no âmbito federal quanto no estadual. No caso paulista, Gastão 

Eduardo Bueno Vidigal, ligado a AMCHAM e ACSP, foi escolhido para secretário da 

fazenda.  

A UDN não era um partido com forte histórico eleitoral em São Paulo. No 

entanto, para além do carisma de Jânio Quadros e das alianças que foram estabelecidas 

com outros partidos, Herbert Levy e Roberto Levy eram figuras da UDN que 

circulavam no meio das associações empresariais de São Paulo e foram elementos de 

suma importância na articulação desse empresariado em torno das pautas de Quadros. 

Além dos Levys, Antonio Carlos Pacheco e Silva, conhecido professor, médico 

psiquiatra e empresário de São Paulo, e Oscar Klabin, empresário paulista udenista com 

forte atuação no Rio de Janeiro, foram importantes na constituição do apoio empresarial 

ao candidato em questão. Outros nomes de grande relevância nesse processo de 

convencimento foram os de João Batista Leopoldo Figueiredo, Hélio Cássio Muniz de 

Souza e Gastão Eduardo Bueno Vidigal, além daqueles que financiaram diretamente a 

candidatura do futuro presidente
236

.   

Outro ponto a ser notado e que extrapola os limites do empresariado paulista, 

como obervou René Dreifuss, é em relação aos militares ligados à ESG e ao IBAD
237

 

colocados em postos de comando ou de formação de opinião de outros militares durante 

o governo de Jânio Quadros. Posição alcançada, especialmente, por apoiarem líderes de 

direita das Forças Armadas e defenderem medidas enérgicas contra os movimentos 

sociais e sindicais do país, balizadas numa visão de mundo anticomunista. Nesse 

sentido, Maud Chirio reuniu de um modo muito pertinente os pontos em comum entre a 

UDN e a direita militar: 
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[...] uma visão da política matizada de hostilidade pelos partidos, um ódio às 

mobilizações populares, um certo moralismo e um virulento anticomunismo. 

O desprezo que muitos oficiais demonstraram pela política civil, 

sistematicamente associada a malversações, à defesa de interesses 

particulares e à fraqueza de caráter, convive[u] de forma paradoxal com a 

admiração por determinados personagens, por serem considerados “líderes” e 

não “políticos”
238

.   

 

Desse modo, Jânio Quadros com amplo apoio de oficiais da ESG, buscou afinar 

tal relação criando espaços para os militares no âmbito da sociedade política e de 

comando das Forças Armadas. Entre os nomes apresentados, o general João Punaro 

Bley, membro do IBAD que assumiu a direção do Serviço Social do Exército, é 

bastante interessante para pensar na relação entre os empresários de São Paulo, mais a 

frente, do IPÊS-SP e as Forças Armadas. O general Bley, por exemplo, através do 

também general José Pinheiro de Ulhôa Cintra, estabeleceu contatos com Antonio 

Carlos Pacheco e Silva, figura proeminente do IPÊS
239

.  

Pacheco e Silva, que no IPÊS viria a participar ativamente das atividades 

voltadas para a doutrinação, já mantinha ligações com o meio militar, em particular, na 

ESG e no II Exército, pelas palestras que costumava proferir nesses espaços. Entre os 

temas priorizados pelo médico, professor e empresário, estavam a “Guerra 

Revolucionária”, a “Guerra Psicológica”
 240

 e a relação entre as Forças Armadas e os 

empresários
241

. No ano de 1962, Pacheco e Silva e o general Ulhoa Cintra trocaram 

correspondências no intuito de tornar público um panfleto organizado por Bley sobre a 

ação de ´possíveis comunistas infiltrados entre paraquedistas e também sobre os pontos 

elencados pelo oficial como de fundamental conhecimento para derrota da esquerda. 

Pacheco e Silva explicou aos generais Bley e Ulhôa Cintra que o panfleto seria de suma 
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importância para a formação de militares e também para o empresariado de São 

Paulo
242

. 

Apesar do ano em questão extrapolar os limites do governo de Jânio Quadros, 

sobre o qual recai a atenção do presente tópico, é exemplar das relações que começaram 

a amadurecer e ganhar forma entre o empresariado paulista e os militares. Bley era um 

militar ligado ao IBAD e Pacheco e Silva um nome muito ativo no meio empresarial. 

Além destes, o tenente coronel João Batista Figueiredo, que muitos anos depois se 

tornou presidente do Brasil e no governo de Quadros foi integrado na Secretaria Geral 

do Conselho de Segurança Nacional, era sobrinho do empresário João Batista Leopoldo 

Figueiredo, este último tinha um influente tio udenista, o general Euclides Figueiredo.  

Pode-se, inclusive, afirmar que o IPÊS começou a ser organizado ainda no 

governo de Jânio Quadros. Numa entrevista concedida em 2001, Paulo Ayres Filho 

trouxe informações que balizam esta concepção. De acordo com o empresário, durante o 

tempo em que ficou como diretor da Carteira do Crédito do Banco do Brasil, conheceu 

o também empresário Gilberto Huber Filho, um dos articuladores do Instituto de 

Pesquisa Estudos Sociais no Rio de Janeiro: 

 

[...] em outubro de 1960, estava no meu escritório e recebo o telefonema de 

uma pessoa que nunca tinha visto, nem mesmo o nome tinha ouvido e, 

obviamente, passou a ser um grande amigo. Telefona-me do Rio de Janeiro 

um senhor chamado Gilberto Huber Filho, responsável pela impressão das 

listas telefónicas na época. Numa reunião social no Rio de Janeiro ele fazia 

parte de um grupo que conversava sobre as ameaças da esquerdização do 

Brasil, socialização, comunização, a possibilidade de se chegar a choques, 

conflitos violentes, guerra civil; era um negócio muito aterrorizante na época. 

Nesse grupo carioca estava o Trajano Pupo Neto outro grande amigo meu 

que disse a eles: “Olha, não façam nada sem conversar com um grande amigo 

lá em São Paulo que é ‘tarado’ em matéria de liberdade econômica. [...]. 

Então, nesse primeiro encontro, creio que o Huber concorda comigo, nasceu 

o que viria se chamar Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPES), porque 

resolvemos que faríamos alguma coisa nesse sentido: ele com o grupo no Rio 

e eu com o grupo em São Paulo
243

”.  

 

 Existem diferentes versões para a fundação do IPÊS, muitas vezes salientando 

uma forte rivalidade pelo status de criadores do Instituto entre empresários do Rio de 

Janeiro e de São Paulo, tal como a versão apresentada pelo também fundador do 

instituto Jorge Oscar de Mello Flores, narrativa na qual salientava a disputa pela 

diretoria da entidade entre os grupos fluminense e paulista, de certo modo, realçando 
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um protagonismo dos empresários do Rio de Janeiro
244

. Mas, a questão não se trata de 

uma simples divergência por reconhecimento de pioneirismo. E sim compreender que já 

existia um movimento de articulação do empresariado e de outras frações da classe 

dominante com objetivo de legitimar socialmente um projeto de sociedade de cunho 

modernizante-conservador. 

 Movimento que se deu de modos diferentes entre Rio de Janeiro e São Paulo e 

não foi estabelecido entre “amigões”, como pretendeu a narrativa de Paulo Ayres Filho, 

mas sim a partir de uma longa trajetória de transformação das ações coletivas 

empresariais. Primeiro, focadas num âmbito corporativo e passando por um processo de 

estreitamento dos laços de interesses ocorrido, principalmente, a partir da segunda 

metade dos anos 1950, com o crescimento dos grupos empresariais, da entrada mais 

maciça de capital estrangeiro no país e do fortalecimento de um bloco multinacional 

associado capitaneado por uma ascendente elite orgânica transnacional.  

 No bojo dessa elite orgânica, em especial, em São Paulo, o empresariado teve 

um lugar central na constituição de um projeto que extrapolou os limites do nível 

econômico e, ao longo da década de 1960, principalmente após a renúncia de Jânio 

Quadros, passou a pautar e dirigir uma campanha, liderada por representantes do capital 

multinacional e associado, no sentido de modificar a ordem vigente, a saber, o momento 

propriamente político da consciência de classe no qual as “ideologias geradas 

anteriormente se transformam em ‘partido’”
245

. O IPÊS, em São Paulo, se constituiu 

num partido do empresariado, no qual alguns nomes foram fundamentais para unificar, 

primeiro, a ação empresarial, segundo, articular religiosos, profissionais liberais e 

outros segmentos em torno do projeto a ser partilhado e defendido e, terceiro, 

estabelecer ligações com as Forças Armadas.  

Na mesma entrevista acima citada, Paulo Ayres Filho destacou como junto com 

João Batista Leopoldo Figueiredo, durante o governo de Jânio Quadros, “tiveram a 

chance de conhecer o grupo carioca e de conversar com eles”. De acordo com o 

empresário, planos de ação estavam sendo discutidos entre os dois grupos quando veio a 

renúncia do presidente Jânio Quadros e tais planejamentos “se tornaram urgentíssimos”. 

Diante do que chamou de “triste acontecimento”
246

: 
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Tal atitude nos deixou alucinados, porque nós, ali no Banco do Brasil, 

estávamos vendo que o Jânio, com todas as esquisitices dele, com aquele 

estilo único de comandar, estava de fato criando condições de muita 

disciplina, de muita obediência, de muita serenidade na administração 

pública. [...]. Todos achavam que agora daria certo [...] infelizmente, com o 

gesto da renúncia... [...] Enfim, assumiu o João Goulart, que era vice-

presidente e aí as coisas se tornaram mais do que claras. Havia realmente um 

interesse, um trabalho tremendo de infiltração comunista nos ambientes 

governamental e não-governamental. Assim como ocorreu no meio 

universitário, no meio sindical, na mídia, na música, no teatro, no cinema, em 

todo lugar
247

. 

     

A reflexão de Paulo Ayres Filho sobre o governo de Jânio Quadros pode até 

expressar a visão de quem integrava um cargo no governo. Mas, de acordo com o que 

foi alinhavado anteriormente, o presidente Quadros não passou incólume de 

divergências com o empresariado, a exemplo dos debates envolvendo a “Instrução 204” 

da SUMOC. A Política Externa Independente (PEI) também levantou críticas por parte 

da burguesia empresarial
248

.      

A PEI buscava restabelecer as relações diplomáticas com países do bloco 

socialista – especialmente, União Soviética e China – e também fortalecer o vínculo do 

Brasil com países periféricos. Seguindo o princípio da autodeterminação dos povos, o 

Brasil opôs-se às medidas de endurecimento propostas pelos EUA contra o regime 

cubano. De um modo geral, a Política Externa Independente foi vista como progressista 

por uma parte da esquerda
249

. No campo da direita, figuras como Carlos Lacerda, então 

governador do Rio de Janeiro pela UDN, entendiam a PEI como um flerte com o 

“nacionalismo antiamericanista”
250

. 

Mesmo diante dessas divergências, o elemento unificador do empresariado de 

São Paulo com o governo Jânio Quadros foi, principalmente, o alinhamento entre um 
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discurso de viés anticomunista e moralizante com a defesa da propriedade privada. Ao 

lado de um projeto modernizante de cunho econômico, caminhava um projeto 

conservador ancorado no anticomunismo. 

A chegada de João Goulart ao executivo, mesmo passando pela solução 

parlamentarista que foi implementada com intuito de diminuir os poderes do presidente, 

representou um risco para as frações da classe dominante que, nesse período, 

encontravam-se no ponto alto de uma disputa intra e entre classes. Momento no qual 

frações da classe dominante viram ameaçado o consenso necessário para dirigir a 

sociedade e que exacerbou o intitulado “combate ao inimigo externo”. Como ilustrou a 

fala de Ayres Filho, a ideia alimentada e propagada por esses empresários era de que o 

comunismo havia chegado ao poder e estava por toda a parte.  

No início do presente tópico, foram elencados três elementos que ganharam 

força no bojo da ação empresarial a partir da segunda metade da década de 1950: a 

crescente relação do empresariado com o capital privado externo, a ascensão dos 

grandes grupos empresariais e a confluência de diferentes segmentos do empresariado 

nesses conglomerados. Num momento de crise de hegemonia, a possibilidade de 

fortalecimento de um projeto de poder alinhado à interesses contrários aos anseios do 

bloco multinacional associado, confluíram diretamente na conformação do Instituto de 

Pesquisa e Estudos Sociais.  

Para o entendimento do IPÊS-SP é importante situá-lo num movimento de 

caráter nacional. Faz-se necessário, portanto, compreender como o IPÊS, numa 

abordagem mais ampla, funcionou enquanto um dispositivo de conscientização do 

empresariado ligado ao capital multinacional e associado no sentido de atingir o terceiro 

momento da consciência de classe. 

 

1.3- O IPÊS, o empresariado enquanto dirigente e a organização para a ação.  

 

 As primeiras reuniões do IPÊS, relatadas em ata, datam de novembro de 1961. 

Entre as principais preocupações estavam a articulação do movimento, a construção das 

linhas orientadoras e dos grupos de ação, a mobilização do empresariado, acadêmicos, 

religiosos e militares, a organização estrutural e o arrecadamento de fundos.  Período no 

qual as seções diretoras de Rio de Janeiro e de São Paulo ainda estavam afinando as 

diferenças no sentido de estabelecer uma coordenação coletiva para o Instituto de 

Pesquisa e Estudos Sociais. Era um momento inicial marcado por tensões e debates 
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acerca das pautas e das prioridades, não obstante, já existia um grupo bastante ativo na 

arquitetura do IPÊS
251

.      

Um dos documentos mais antigos referente às reuniões do IPÊS é, 

provavelmente, uma ata de 12 de dezembro de 1961
252

. Nesse dia, na cidade de São 

Paulo, alguns empresários e acadêmicos paulistas participaram de uma conversa na qual 

deliberaram sobre possíveis nomes para compor o Instituto de Pesquisa Estudos Sociais 

e para a realização de conferências com o objetivo de integrar o público empresarial e 

possíveis aliados
253

. Entre as atividades discutidas no encontro, constava a tarefa de 

levar envelopes com o material do grupo. Pode-se supor, a ideia era fazer conhecer o 

instituto e as ideias ali presentes.  

Nesse documento também há uma lista com nomes que foram apontados como 

possíveis convidados para os encontros especiais do IPÊS: Glycon de Paiva Teixeira, 

Harold Cecil Polland, Dênio Nogueira, Garrido Torres, Augusto Trajano A. Antunes, 

Paulo de Assis Ribeiro, Jorge Oscar de Mello Flôres, Gilberto Huber, Oscar de Oliveira, 

Luiz Carlos Mancini, José Luiz Moreira de Souza, Hélio Gomide, Gen. Golbery do 

Couto e Silva, Guilherme Borghoff e Ney Peixoto do Vale
254

. Todos eram do Rio de 

Janeiro. Na reunião estiveram presentes: Paulo Ayres Filho, Othon Barcellos Corrêa, 

José Ulpiano de Almeida Prado, Paulo Reis de Magalhães, Fernando Alencar Pinto, 

Eudoro Villela, Luis Reid (representado), Haroldo Levy, Rogério Giorgi, Paulo C. 

Suplicy, Salim Chamma, Professor França, Julio Cruz Lima, Luiz Eduardo Campello e 

Fernando Edward Lee
255

. Todos eram de São Paulo. 

Nomes que já mantinham contato no IBAD, em diferentes organizações da 

sociedade civil – em especial, os movimentos anticomunistas
256

 −, no Conselho 

Superior das Classes Produtoras de São Paulo, nas associações/federações de classe e na 

AMCHAM. O documento entregue na reunião citada foi o “Manifesto à Nação”, datado 

de 24 de novembro de 1961. Tratado com relevância pelos membros do IPÊS, foi 
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redigido pelo “Partido Nacionalista” (PN), e alertava para o “risco da 

internacionalização” – em linhas gerais, perspectiva na qual a economia mundial estava 

sendo submetida às políticas econômicas de países comunistas
257

. A ligação entre o PN 

e os empresários empenhados na elaboração do IPÊS ocorreu por intermédio do general 

Edmundo de Macedo Soares. 

Especialista da Escola Superior Guerra (ESG), o general Macedo de Soares foi 

um dos entusiastas do Partido Nacionalista, sobre o qual escreveu textos de apoio e 

também participou da construção do “Manifesto à Nação”
258

. Documento este que foi 

apresentado aos empresários ligados ao IPÊS em reuniões realizadas com militares, 

ainda em 1961, para divulgar a entidade e delinear ações coletivas. Sobre tais conversas, 

Hernán Ramiro Ramírez observou que a primeira ocorreu sob a supervisão do então 

coronel Golbery do Couto e Silva na sede do IPÊS-GB e, posteriormente, também foi 

realizada em São Paulo com a presença de integrantes das Forças Armadas, do coronel 

Couto e Silva, de Julio de Mesquita Filho e de outros empresários
259

. Entre os partícipes 

do encontro paulista estava: Antônio Carlos Pacheco e Silva, Octávio Marcondes 

Ferraz, Teodoro Quartim Barbosa, Luis Antônio Gama e Silva, Paulo de Almeida 

Barbosa, Rafael Noschese e Wademar Ferreira
260

. Muitos desses viriam a ter forte 

atuação na construção do ideário repressivo bem como na articulação da repressão 

estatal durante o período de exceção.   

O manifesto foi distribuído com prioridade e exclusividade entre os membros do 

IPÊS e, apesar de representar o interesse de aglutinar forças num novo partido político, 

muitas das ideias defendidas no documento corroboravam com a importância de uma 

entidade no estilo do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Pautando-se na 

perspectiva internacionalista liberal, defendia a necessidade de reunir um esforço 

coletivo organizado frente ao “perigo do comunismo internacional”
261

. Vale destacar 

que a crítica apresentada no “Manifesto à Nação” não estava voltada para as relações 

internacionais como um todo ou para o capital privado estrangeiro. Lança luz, ademais, 

na concepção que foi basilar para a formulação das ideias e ações pautadas no IPÊS: a 

defesa do empresariado como uma fração da classe dominante dotada da capacidade de 
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proteger as premissas consideradas democráticas e da propriedade privada como motor 

do desenvolvimento nacional.  

Visão defendida num documento assinado, em 1961, por membros fundadores 

do IPÊS e que tinha por objetivo apresentar a entidade, criticar a forma como a “classe 

empresarial” estava se colocando perante o Estado e conseguir mais adeptos: 

 

É a classe empresarial suscetível à censura no tocante à situação em que nos 

encontramos? Que alguma parcela de culpa não parece padecer de dúvida [...] 

pela omissão e passividade que lhe tem sido característica, dado que 

representa parcela importante das classes dirigentes. Eminentemente 

acomodatícias frente ao poder político, voltadas para seus interesses 

imediatos, ávidas de proteção e de favores [...] praticando um capitalismo 

estilo século XIX [...]. Como Classes dirigentes que são, não se afirmam face 

à opinião pública, mas se deixam intimidar pela imprensa e pelos políticos, e 

são tangidas a contragosto pelo Estado. Infelizmente, assim tem sido nos 

últimos 30 anos e o prestígio de que deveriam gozar, como sustentáculos da 

ordem democrática, está grandemente alienado
262

.   

 

O documento de apresentação do IPÊS, interno ao empresariado, pode ser 

entendido como um chamado para que a disputa fosse pautada não mais no âmbito 

corporativo ou da solidariedade de interesses. O momento exigia agir organicamente 

enquanto classe dominante e dirigente e, nesse sentido, era preciso estabelecer 

estratégias para disputar a hegemonia e a direção político-moral da sociedade. Em 

novembro de 1961, os membros fundadores do IPÊS já tinham construído um projeto 

com diversos pontos de mobilização que deveriam ser articulados pelo aparelho, 

divididos da seguinte forma: quadro situação (análise da conjuntura nacional, do 

contexto histórico e da trajetória política do empresariado), o programa, a organização, 

o orçamento inicial, participantes, por fim, o lema e o nome da sociedade. 

Ao que parece, antes de se chamar Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, a 

entidade teve alguns nomes diferentes: Sociedade de Amigos da República (SAR), 

Sociedade pelo Progresso e Liberdade, Empresários pelo Progresso com Liberdade, 

Empresários pela Democracia Econômica e Empresários pela Democracia Social. Por 

fim, IPÊS
263

. Título que remetia à imagem que os ipêsianos pretendiam passar, isto é, de 

um think tank voltado para a produção intelectual sobre os problemas econômicos e 

sociais do país. A ausência do nome político e da palavra ação tinha por motivo 

principal sublinhar o apregoado caráter apartidário do Instituto bem como se diferenciar 

das atividades do IBAD. A sigla com acento e a logo foram criadas de forma proposital 
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pelos empresários fundadores da seção de São Paulo, o objetivo era remeter ao ipê, 

árvore símbolo nacional, demonstrando as raízes fincadas na tradição e na história do 

Brasil
264

.      

Além disso, a ausência da palavra “empresário” pretendia uma visão mais ampla 

e plural do IPÊS. Tanto que os lemas da entidade ressaltavam a relação entre as palavras 

“progresso”, “iniciativa”, “democracia”, “desenvolvimento”, “liberdade”, entre outras. 

O que estava em questão era apresentar a concepção liberal da livre empresa como o 

“grande pilar da democracia” e, portanto, do interesse de todos, não só do empresariado. 

De forma diferenciada do que intitulavam como “mito da luta de classes”, o instituto 

defendia a empresa privada como “a prática de um capitalismo modernizado”, 

desenvolvido “nas democracias do Ocidente” e longe das “arremedidas do 

extremismo”
265

.  

O imperativo da hora não estava apenas no plano econômico, mas envolvia a 

necessidade do empresariado assumir “responsabilidades públicas e sociais”
266

. Para tal, 

nas primeiras reuniões ficaram definidas algumas etapas necessárias para o 

desenvolvimento das atividades do IPÊS. A primeira consistia na definição de um 

documento que abordasse as necessidades daquele momento relativas à conjuntura 

nacional e à estruturação do IPÊS. Assunto a partir do qual apresentariam soluções de 

curto e longo prazo, sendo que estas últimas se encontravam “na esfera das reformas 

institucionais”. A segunda versava sobre a constituição de grupos de estudos “seguindo 

uma ordem de prioridade, para a análise e a manifestação sobre cada uma das referidas 

reformas, a saber, a agrária, a tributária, a bancária, a da própria empresa privada, a 

educacional e etc.”
267

.  

 Como pioneiramente demonstrou Dreifuss, a história do Instituto de Pesquisa e 

Estudos Sociais foi marcada pela conjunção de um sofisticado aparato para a 

mobilização da opinião pública bem como pelo trabalho de articulação de diversos 

segmentos da classe dominante para a construção de um projeto de poder que objetivava 

readequar a sociedade política segundo os interesses da elite orgânica transnacional. 

Ação resumida de modo bastante explícito pelo ipêsiano Ney Peixoto do Valle: 

 

                                                             
264

 ASSIS, Denise. ASSIS, Denise. Propaganda e Cinema a serviço do Golpe- 1962/1964. Rio de 

Janeiro: Mauad/ FAPERJ, 2001.  
265

 “A iniciativa particular a serviço do progresso econômico e social do povo brasileiro”. Arquivo Paulo 

Ayres Filho. PAF IPES 1961.11.18/2. 
266

 Idem. 
267

 Idem. 



112 
 

O IPÊS ganhará autoridade à medida que consiga ser considerado um órgão 

evoluído, progressista, a favor das mudanças estruturais reclamadas pela 

situação econômica e social do país. Não pode ser uma entidade para formar 

opinião pública apenas através das palavras, mas sim de atuação objetiva 

junto às empresas, empresários e entidades de classe empresarial, ou mesmo 

junto aos meios políticos, para levar o país a adotar as reformas pela sua 

ordem de prioridade, a fim de conduzí-las dentro espírito democrático
268

.  

 

 Nas primeiras reuniões do IPÊS, a questão do lugar político do segmento 

empresarial foi bastante discutido e destacado. Para o sucesso da ação, prevaleceu a 

ideia de que o empresariado precisava passar por um processo de conscientização e 

reconhecimento da própria função perante a sociedade. Na imagem exposta no discurso 

ipêsiano, a trajetória dos “homens de negócios” era marcada pela ausência da motivação 

político-ideológica e pelo fato dos empresários terem sido “inábeis e, às vezes, 

incompetentes para lidar com os problemas extra-negócio”
269

. Visão na qual a 

sensibilidade para os assuntos políticos e sociais não teria se desenvolvido devido à 

formação essencialmente prática destes indivíduos: 

 

Ele [o empresário] aprendeu a fabricar pregos, mas descurou-se do 

conhecimento mais profundo das motivações do operário de sua fábrica, das 

reações do consumidor de seus produtos, ou da atividade mental que o 

público foi formando a respeito de seu comportamento na comunidade
270

. 

 

O que estava em questão era o “novo homem de empresa”, não mais o “homem 

de negócios”, restrito aos conhecimentos práticos da produção, do funcionamento da 

“fábrica” e da obtenção do lucro. Nessa perspectiva, o empresário não deveria ser o 

industrial, o comerciante, o banqueiro, entre outros, fragmentados em ações restritas as 

peculiaridades de cada uma dessas frações da burguesia. O empresariado, 

primordialmente, deveria ter uma visão coletiva do mundo balizada numa apropriação 

consciente da realidade concreta. No entanto, apesar da formação do Instituto de 

Pesquisa e Sociais representar um momento de amadurecimento do empresariado, já 

existia uma intervenção coletiva empresarial, ainda que bastante pontual. 

Desse modo, por um lado, pode-se entender que esse discurso de 

conscientização tinha uma função de afirmar a importância e a capacidade de 

protagonismo e liderança − política, moral e intelectual – de parcelas específicas do 

empresariado. Por outro lado, buscava afirmar uma imagem de “reação” dos 
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empresários contra o “perigo estatizante comunista”. De fato, a burguesia esteve imersa 

em conflitos intraclasse e, nesse sentido, a ação empresarial coletiva esteve por algum 

tempo limitada ao nível econômico das forças políticas. Mas, ainda que imerso nessas 

divergências, segmentos empresariais participaram e criaram espaços de diálogo e de 

intervenção com o executivo.  

Diante do aprofundamento da crise econômica e da possibilidade real de um 

Estado cada vez mais alinhado a pautas mais progressistas e da esquerda reformista, o 

que estava em questão era a intervenção dos “homens de empresa” na articulação de um 

bloco de poder transnacional, tendo o IPÊS como um dispositivo central nesse processo. 

O Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, contudo, não foi um simples produto das 

circunstâncias, tal como seus integrantes costumavam afirmar, mas fruto de um trabalho 

de amadurecimento do empresariado. Processo que não ocorreu da mesma forma para 

todos os empresários. Como foi visto no presente capítulo, houve uma longa trajetória 

de fortalecimento, nas diferentes organizações empresariais e em contato com 

organismos ligados ao capital privado estrangeiro, de um grupo orgânico dotado das 

características e da consciência necessária para “criar as condições mais favoráveis à 

expansão da própria classe” e dirigir a ação coletiva
271

.   

Além da própria ação de classe, as primeiras reuniões buscavam estabelecer 

meios de formação para os empresários. A despeito da necessidade de conseguir o 

financiamento necessário para o funcionamento das atividades do IPÊS, o objetivo 

também era solidificar a concepção do “homem de empresa”. Convencimento que 

ocorria de duas formas interligadas: a pedagógica, relacionada ao trabalho público do 

IPÊS na conscientização e na autoeducação do empresário em acordo com os princípios 

da livre inciativa e da reformulação das diretrizes das entidades representativas desta 

fração da burguesia, e a coercitiva, pautada no bojo do IBAD
272

.  

As duas ações ocorriam de forma orgânica. Separá-las significaria afirmar a 

própria estratégia do IPÊS/IBAD, ou seja, o IPÊS como um centro de estudo e pesquisa 

e o IBAD como um dispositivo para ação política efetiva e conspiratória. Essa dupla 

intervenção estava orientada pela perspectiva liberal da livre iniciativa como um modelo 

de capitalismo moderno e avançado na qual a obtenção de lucro não seria o único 

objetivo das classes produtoras, mas sim a compreensão da necessidade de mudanças 

estruturais que teriam por fim conduzir a “uma ordem social mais equilibrada e, 
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consequentemente, à redução de atritos”
273

. A própria ideia de “classe produtora” estava 

em questão, não bastavam “apenas” os aspectos econômicos da produção, era preciso 

extrapolar a base material: 

 

Correntes de opinião dentro da classe empresarial não compreendem a 

necessidade de mudanças estruturais [...]. Qualquer aceno de reformulação 

encontra nesses elementos oposição sistemática, dentro de um 

conservadorismo do século passado. Com isso comprometem globalmente a 

imagem da classe empresarial. Felizmente também integrada de outros 

homens de mentalidade evoluída, mais abertos à ideia de que a Democracia 

não deve ser um engodo, isto é, Democracia política, Econômica e Social, 

para ser legítima e estável
274

. 

 

 Combatia-se, portanto, a imagem negativa e pouco católica do empresário como 

o homem ligado apenas ao lucro, ao mesmo tempo em que se afirmava um projeto na 

qual a visão de mundo da burguesia deveria ser compartilhada e apoiada dentro da 

própria classe dominante, bem como pelo o público mais amplo. Enquanto intelectuais 

operavam na constituição de uma “organicidade de pensamento” que não era exterior à 

classe, mas sim balizada numa relação coerente entre as visões mundo e a prática. De 

acordo com Gramsci, é por meio do partido que uma determinada classe social ou 

fração desta percebe o próprio lugar numa sociedade regida por conflitos de classes e 

interesses antagônicos
275

. Há um estreito vínculo entre as funções do intelectual e o 

partido no que concerne à elevação das consciências do nível corporativo/solidário ao 

político e de classe
276

.  

Os intelectuais, através do partido, são os responsáveis por difundir e organizar 

as próprias concepções de mundo (do grupo ao qual pertencem) com o intuito de torná-

las hegemônicas. Nesse processo, o IPÊS estabeleceu dois caminhos principais: a 

conscientização do empresariado – assim como da classe dominante − e a tentativa de 

formar uma opinião pública alinhada às demandas pautadas pela entidade. Ambos como 

parte integrante do trabalho de difusão e organização das vontades coletivas dais quais 

era a expressão, dirigente e motor de transformação da realidade. Cabem aqui algumas 
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considerações. Ao tratar da “modificação da realidade”, Gramsci estava imerso numa 

reflexão sobre a política criadora de uma contra-hegemonia (ou nova hegemonia) 

emancipatória das “classes subalternas”.    

No caso da ação do IPÊS, a análise de Dreifuss foi bastante pertinente ao 

identificar que “dentro dos limites de luta ideológica do começo da década de sessenta”, 

no caminho para a tomada do poder, um dos focos da intervenção do IPÊS era 

“‘esvaziar’ o valor reformista das propostas do governo, do trabalhismo e da esquerda e 

dissociar os empresários modernizantes-conservadores do sistema político 

oligárquico”
277

. Para tal, a estratégia construída passava pela consolidação de uma 

concepção na qual a ideologia de uma classe particular, a burguesia, era apresentada 

como universal. Como visto anteriormente, a livre empresa como a solução para os 

problemas políticos, econômicos e sociais
278

. Para legitimar essa ideologia por meio da 

ação política perpetrada pelo partido, segundo a estratégia ipêsiana: 

 

A empresa precisava ter sensibilidade para lidar com a opinião pública e 

promover a sua imagem. Como condição inicial, é necessário que o 

empresário se identifique, assuma o lugar hoje tomado pelos demagogos, 

comece a dialogar com o público, pessoalmente e não através de intérpretes 

que profissionalizaram esse papel. O empresário precisa dizer o que pensa a 

respeito dos assuntos do país, assumir posições construtivas, positivas e 

sinceras, declarar os princípios com as quais [sic] ele esteja realmente 

identificado
279

. 

 

De acordo com uma clássica observação de Gramsci, citada na introdução deste 

trabalho, o empresário já possui certa capacidade dirigente que é inerente – ou deveria 

ser – à função que ocupa na sociedade. No sentido empregado na ação ipêsiana, o 

empresário deveria assumir de frente a responsabilidade do intelectual orgânico, mais 

especificamente, compondo o grupo dirigente da elite orgânica do bloco econômico 

multinacional e associado. A trajetória do empresariado paulista ligado ao capital 

estrangeiro no âmbito das organizações da sociedade civil e o modo específico como 

foram se articulando se constituiu num interessante objeto de observação desse processo 
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através do qual o IPÊS se consolidou como o dispositivo central da ação política de 

classe empreendida pela elite orgânica transnacional.  

O presente capítulo buscou apresentar o caminho pelo qual os segmentos 

empresariais ligados ao capital privado estrangeiro foram se constituindo enquanto 

“dirigentes” do bloco econômico multinacional e associado. Como foi visto, a trajetória 

do empresariado brasileiro não foi de passividade. Ao voltar o olhar para o processo 

histórico, pode-se dizer que inicialmente não havia uma organização consciente de 

classe, no entanto, a ação coletiva empresarial foi ganhando novas nuances e, a partir da 

segunda metade da década de 1950, diante das dinâmicas e das modificações nas 

relações internas e externas do capitalismo dependente brasileiro, começou a estreitar 

laços de solidariedade, agindo não só no nível corporativo.  

A Associação Comercial de São Paulo, a AMCHAM e o Rotary Club, Junto ao 

CIESP e a FIESP, foram exemplares desse processo, principalmente, no que tange as 

características específicas organizativas destes aprelhos na sociedade civil, bem como 

na relação que foi se estabelecendo entre segmentos do empresariado nacional e as 

entidades ligadas, com maior relevo, ao capital privado norte-americano. Nomes que 

viriam a ocupar lugar de destaque na conformação e na liderança do IPÊS, no caso de 

São Paulo, já compartilhavam experiências no âmbito dessas entidades. No tocante ao 

IPÊS-SP é importante ressaltar que na organização da ação empresarial o Conselho das 

Classes Produtoras paulista não ocupou um lugar de protagonismo. A AMCHAM, a 

ACSP e o Rotary Club tiveram uma centralidade maior
280

. 

A renúncia de Jânio Quadros e a chegada de João Goulart ao poder, num período 

de crise de hegemonia no qual frações da classe dominante se encontravam no ápice de 

disputas intra/entre classes, marcou o processo em qua a elite orgânica buscou exercer a 

função de dirigente, assumindo um portagonismo no sentido de conscientizar parcelas 

do empresariado e atingir o terceiro momento da consciência de classe, o partido. 

Entende-se aqui o IPÊS-SP como um objeto privilegiado de análise da organização da 

ação empresarial dada a complexidade e especificidade da forma como este segmento 

estava articulado na sociedade civil.  

Antes de adentrar especificamente no exame da seção ipêsiana paulista, porém, é 

importante não perder de vista que o IPÊS foi um dispositivo articulado nacionalmente 
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e, nesse processo, como René Dreifuss já havia observado, faz-se necessário perpassar a 

história do Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD). No caso do empresariado 

paulista por intermédio do IBAD – principalmente, no período anterior a apresentação 

pública do IPÊS − se articulou com diferentes movimentos da sociedade civil e iniciou 

um trabalho de convencimento sobre as pautas e demandas de interesses da elite 

orgânica transnacional.  

 

   

  

   

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tática é fazer ação extremista, mas com uma 

porção de biombos. 

MAGALHÃES, Dario de Ameida. Reunião da 

Comissão Diretora do IPÊS. 1962. 
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Capítulo 2 - “Nossa revolução está em processo”: O IBAD, a Promotion S/A e os 

movimentos anticomunistas em São Paulo (1960-1961). 

 

Em 01 de fevereiro de 1962, no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, 

comerciantes, industriais, jornalistas, figuras públicas e outros convidados se reuniram 

para saudar o lançamento oficial de uma nova entidade: o Instituto de Pesquisa e 

Estudos Sociais/IPÊS. Com o aspecto de comemoração, o empresário paulista João 

Batista Leopoldo Figueiredo, na época presidente do Instituto, concedeu uma entrevista 

coletiva para apresentar e explicar as ideias gerais e os objetivos do grupo. A 

apresentação também ocorrera no estado de São Paulo.  

O evento logo repercutiu em periódicos de ampla circulação. Como observou 

René Dreifuss, foi recebido de forma positiva por diversos órgãos da imprensa
281

. 

“Lançado o IPES no Rio e em São Paulo”, anunciava a “Folha de Minas”
282

. No âmbito 

do público especializado, numa edição de 1962, a Revista das Classes Produtoras 

também ressaltou “a importância da nova entidade”
283

. O Jornal do Brasil, por exemplo, 

destacou que: 

  

O Sr. João Batista Leopoldo Figueiredo, ex-presidente do Banco do Brasil e 

industrial, lançou ontem à tarde, no Clube de Engenharia, o Instituto de 

pesquisa e Estudos Sociais, inspirado na Encíclica Mater et Magistra e na 

Aliança Para o Progresso [...]
284

  

 

 Na apresentação pública, ao falar nas referências basilares para a criação do 

Instituto, João Batista Leopoldo Figueiredo fez questão de salientar a importância da 

“encíclica Mater et Magistra”, da “Carta de Punta Del Leste” e da “Aliança Para o 

Progresso”. A Encíclica foi publicada no dia 15 de maio de 1961 pelo Papa João XXIII. 

“Mãe e Mestra”, significado em português, trazia reflexões sobre a “evolução da 

questão social à luz da doutrina cristã”
285

. Pode-se dizer um documento no qual o 
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QL.0.OFU.51. 
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 “IPES: ativa participação de homens de emprêsa na vida pública do país”. Revista das Classes 
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pontífice apontava a necessidade de mudanças e de reformas graduais da sociedade. 

Mantendo, porém, o escopo anticomunista
286

. 

 Interessante salientar que essa mesma encíclica foi citada por Jango no comício 

da Central
287

. No discurso de lançamento do IPÊS, contudo, estava alinhada às 

orientações da “Carta de Punta del Leste” (1961) e da Aliança para o Progresso/ALPRO 

(1961). A data da apresentação oficial do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais se deu 

em 1962. Mas, sabe-se que as atividades ipêsianas são anteriores a este período e 

receberam forte impulso da ALPRO. A reunião na qual foram discutidos os termos de 

colaboração entre os Estados Unidos da América e os países latino-americanos ocorreu 

em agosto de 1961, no Uruguai, durante a Conferência Pan-Americana em Punta Del 

Leste. Desse encontro, resultou a Carta de Punta Del Leste, documento no qual ficaram 

definidas as bases de aplicação e de cooperação do programa ao longo de dez anos
288

. 

A ajuda governamental dos EUA e a entrada de capital privado externo também 

estavam condicionadas à implementação de políticas anticomunistas. No caso norte-

americano, anticomunismo que se confundia com a manutenção da própria hegemonia 

frente à União Soviética. Para tal, na América Latina, a ALPRO se contrapunha a uma 

expansão das ideias socialistas e possível tomada de poder pelas esquerdas pós-

Revolução Cubana. A “Carta de Punta Del Leste” afirmava a Aliança como um 

programa alinhado na defesa dos regimes democráticos; democracia que pode ser 

entendida como o alinhamento aos Estados Unidos, ao anticomunismo e a defesa da 

empresa privada.  

Desse modo, no contexto da guerra fria, o discurso de João Batista Leopoldo 

Figueiredo na coletiva de lançamento do IPÊS estava em confluência com as pautas 

orientadoras da “Carta de Punta Del Leste” e da “Encíclica Mater et Magistra”. Como 

atesta o folheto “O que é o IPÊS?”, produzido para ser publicado logo após o 

lançamento oficial do Instituto. Há diversos pontos em comum entre os objetivos do 

IPÊS e o citado documento da Aliança para o Progresso. Especialmente, nos quatro 
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 Além da Mater et Magistra, em especial no que tange a questão da terra e a reforma agrária, a 
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Op. Cit. [2016].  
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eixos de ação delimitados no material de apresentação do grupo: acelerar o 

desenvolvimento no país; assegurar uma melhor distribuição da renda nacional; elevar o 

padrão de vida do povo; preservar a unidade nacional mediante a integração das regiões 

menos desenvolvidas
289

. 

Todas essas linhas ação, de acordo com o folheto, tinham postulados básicos de 

orientação: a defesa da livre empresa, do capital privado, dos valores cristãos e o 

anticomunismo. Elementos estes fundamentais para o entendimento da ideia de regime 

democrático defendido no âmbito do IPÊS, da ALPRO e da Mater et Magistra: 

 

O fortalecimento e o aperfeiçoamento das instituições democráticos devem 

ter em vista que: "A história e a experiência provam que nos regimes 

políticos que não reconhecem o direito de propriedade privada sôbre os bens 

produtivos, são oprimidas e sufocadas as expressões fundamentais da 

liberdade; é legítimo, portanto, concluir que estas encontram, naquele direito, 

garantia e incentivo. (Mater et Magistra)”
290

  

         

Sabe-se que sobre a articulação do Instituto de Pesquisa de Estudos Sociais, os 

primeiros passos foram dados ainda no governo de JK e começou a ganhar força, 

enquanto partido do empresariado, no momento em que Jânio Quadros renunciou e João 

Goulart assumiu a presidência sob a solução conciliadora do parlamentarismo. Goulart 

não agradava às diferentes frações da classe dominante, em especial, os empresários e 

nem a alguns setores militares.  

 

Hoje já se ataca abertamente a iniciativa privada pelo atraso econômico do 

Brasil e cresce o número dos que apregoam serem os ideais do 

desenvolvimento econômico e da justiça social, em um país no estado 

evolutivo do nosso, somente possível alcançar, em ritmo acelerado, se 

terminarmos por socializar toda a economia, a exemplo do que fizeram todas 

as nações socialistas. É a convicção que vai se propagando, sobretudo no seio 

da burocracia, no meio estudantil, na classe dos jornalistas, dos políticos e até 

mesmo entre os militares. Os grandes responsáveis pelo nosso 

subdesenvolvimento seriam o imperialismo econômico e a “ganância” das 

classes produtoras
291

.  

 

Entretanto, desde antes da ALPRO, esses elementos já marcavam presença nos 

discursos e nas demandas empresariais, pois, antes mesmo da fundação do IPÊS, existia 

uma complexidade de grupos na sociedade civil, cujas bandeiras englobavam o 

anticomunismo, a defesa da família, dos valores religiosos e a propriedade privada. O 

Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) foi um dos articuladores desses 
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 No anexo 5 há uma reprodução do folheto em questão. INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDOS 
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interesses. O IBAD junto ao IPÊS, como analisou René Dreifuss, viriam a formar um 

poderoso complexo em defesa dos interesses multinacionais e associados. No entanto, o 

IBAD tinha as suas especificidades, tal como um grupo de ação política e ideológica, 

pretendia “compartilhar do governo político e moldar a opinião pública”
292

. Nesse 

sentido, o IBAD foi pioneiro e para compreender o IPÊS é indispensável voltar o olhar 

para a as ações ibadianas. 

O complexo IPÊS/IBAD perpassará diversos tópicos deste capítulo. A relação 

entre as entidades ficou marcada pela intervenção conjunta na eleição de 1962, através 

da prática de lobbying político e pela instalação de uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI), em 1963, com objetivo de investigar fatos relacionados a condutas de 

ambas e que levou a extinção do IBAD
293

. O primeiro momento tratará especificamente 

do modo como as movimentações organizadas pelo Instituto Brasileiro de Ação 

Democrática, especialmente no que se refere ao forte viés anticomunistas nas 

campanhas voltadas para a opinião pública e o aparato montado para tais atividades, 

ajudaram a criar o consenso necessário para as primeiras ações do IPÊS. A “S/A 

Incrementadora de Vendas Promotion” será um elemento fundamental para 

compreensão de tais ações.  

O presente capítulo versará sobre o IBAD/Promotion S/A, a relação destes com 

outros movimentos da sociedade civil e as estratégias de intervenção política ideológico 

pautadas pela entidade. Ademais, abordará especificamente as ações perpetradas pelo 

IBAD/Promotion S/A em São Paulo. Ao pretender analisar o viés pedagógico e 

saneador do projeto pautado no IPÊS, é preciso compreender que as atividades 

ibadianas, de um modo geral, além de fornecerem uma série de recursos para as ações 

do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, também contribuíram para a construção de 

um consenso anticomunista baseado no saneamento do chamado “perigo vermelho” e 

na busca por uma “hegemonia ampliada sobre a sociedade”
294

. Para isso, desenvolveram 
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 DREIFUSS, René. Op. Cit., [1981], p. 102. 
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 BRASIL. Decreto nº 52.425 de 31 de agosto de 1963. As ações do IBAD foram enquadradas como 

corrupção eleitoral e atentado contra a segurança das instituições – podendo configurar atentado à 

soberania nacional - a partir do recebimento de vultuosos recursos financeiros com origem não 

identificada com o objetivo de intervir no processo de escolha eleitoral do povo brasileiro através de 

lobbying. O trabalho pioneiro de René Dreifuss e, mais recente, a tese de doutoramento de Elaine Bortone 

fazem uma análise aprofundada da ação do complexo IPÊS/IBAD nas eleições de 1962. Além do livro do 

deputado Eloy Dutra integrante da CPI que investigou as ações das duas organizações. Ver em: 
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uma tática de intervenção que ia desde as campanhas em meios de comunicações até as 

perseguições àqueles que se colocavam num espectro político contrário.  

É preciso salientar que, a história do IBAD, pela limitação do corpus 

documental, muitas vezes aparece relacionada à eleição de 1962. Todavia, na campanha 

eleitoral existiu uma movimentação efetiva, no âmbito da sociedade civil, na qual as 

ações do IBAD em conjunto com a “S/A Incrementadora de Vendas Promotion” de São 

Paulo tiveram um lugar de relevância, especialmente, através do Movimento Renovador 

Sindical, do Movimento Sindical Democrático, Movimento Popular Jânio Quadros, 

Centro Dom Vital, Federação dos Círculos Operários e o Rearmamento Moral. No caso 

específico de São Paulo, o segundo momento deste capítulo, abordará como as ações 

desses diferentes movimentos e organizações, muito destes anteriores aos anos 1960, 

estiveram interligadas ao IBAD/Promotion S/A e como foram importantes na 

“preparação do terreno” para as futuras ações ipêsianas.  

 

2.1- Estrutura e organização do IBAD  

 

O IBAD foi oficialmente criado em 1959. No entanto, há registros de que alguns 

empresários já estavam reunidos desde 1956
295

. No período dos debates envolvendo a 

relação capital estrangeiro, a Instrução 113 da Superintendência da Moeda e do 

Crédito/SUMOC e da construção do Conselho Superior das Classes Produtoras de São 

Paulo (1955), comerciantes, industriais, políticos, militares das três forças e empresários 

ligados ao capital estrangeiro organizaram um grupo de ação “preocupados com o 

aumento das ideias nacionalistas e antitrustes”
296

. Já o CONCLAP-RJ surgiu no mesmo 

ano do lançamento oficial do IBAD e, como percebeu René Dreifuss, as duas 

organizações tinham a história interligada
297

. 

É possível afirmar que as Associações Comerciais e a Câmara Americana de 

Comércio Brasil/Estados Unidos (AMCHAM) também tiveram uma considerável 
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relação com o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Nomes de proeminentes 

empresários do Rio de Janeiro e de São Paulo como, por exemplo, João Batista 

Leopoldo Figueiredo, Paulo de Almeida Barbosa, Paulo Reis de Magalhães, Rui Gomes 

de Almeida, Jorge Oscar de Mello Flores, entre outros, tinham ligação com as 

Associações e com o recém-criado IBAD. Dias antes da apresentação do Instituto, em 

1959, o empresário João Batista Leopoldo Figueiredo proferiu uma palestra na qual os 

temas apresentados no discurso confluíram diretamente com as características do 

Instituto Brasileiro de Ação Democrática
298

.  

De um modo geral, o IBAD foi um grupo de ação política e ideológica que tinha 

como objetivo influenciar (lobbying) e ocupar a sociedade política, bem como moldar a 

opinião pública
299

. Recebeu um amplo financiamento de empresários ligados a grupos 

multinacionais e, através da “S/A Incrementadora de Vendas Promotion”, propriedade 

de Ivan Hasslocher, produziu uma agressiva campanha anticomunista em diversos 

meios de comunicação, cujas intervenções iam da propaganda em defesa da democracia 

associada à “livre empresa” até ações mais contundentes num estilo que se assemelhava 

ao macarthismo − apesar desta última característica ter sido veemente negada por 

Hasslocher
300

. Durante as investigações da CPI, o deputado João Dória chegou a 

classificar as atividades do IBAD, via Promotion, como “terrorismo ideológico”
301

. 

Entre os nomes fundadores do IBAD, além de Ivan Hasslocher, estavam: 

Francisco Camelo Lampreia, Sérgio Macedo, Carlos Lavínio Reis, Barthelemy Beér, 

Heider Castello Branco, Frutuoso Osório Filho, Odemy de Farias Bastos, Lauren Beér, 

Lauro Barros e Aloísio Hammerli. Sabe-se, todavia, que o IBAD englobava um número 

muito maior de nomes, principalmente, no meio comercial, industrial e militar. Muitos 
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desses, futuros ipêsianos. Tal relação pode ser feita através das empresas que 

mantinham o IBAD e que também financiaram ou tiveram funcionários, executivos, 

sócios ou acionistas envolvidos com o IPÊS. 

 

Companhia/Grupo-Contribuintes IBAD Nomes ligados aos 

grupos/companhias e ao IPÊS 
Texaco  

Química Bayer S/A Edmundo de Macedo Soares e Silva 

Fernando Machado Portela 

Idálio Sardenberg 

Nestor Jost 

Companhia de Vidros do Brasil Rui Gomes de Almeida 

Coca-Cola  

Standard Brands  

Schering S/A Assis Chateaubriand 

Edmundo Monteiro 

Euclides de Oliveira Figueiredo 

Cia. Antártica Cervejaria e Bebidas José Luiz de Anhaia Mello 

 

General Eletric  

Gross  

Pfizer  

Ciba-Geigy Química S/A João Batista Leopoldo Figueiredo 

Humberto Monteiro 

Refrigerantes Crush  

Belgo-Mineira Jorge Oscar de Mello Flores 

Jonas Barcellos Corrêa (Siderurgica) 

IBM Victor Bouças/Valentim Bouças 

Remington Rand do Brasil S/A  

Coty  

Helm Stoltz  

First National City Bank  

SANBRA  

Cia. Atlantic de Petróleo  

Standard Oil Fernando Mbielli de Cravalho 

Paulo de Almeida Barbosa (ESSO) 

Bond & Share  

Carborundum S. A. General Heitor Almeida Herrera 

Cia. Paulista de Fôrça e Luz  

Mercedes Benz Lélio Toledo Piza e Almeida Silva 

José Martins Pinheiro Neto 

Glycon Paiva 

Octávio Gouveia Bulhões 

Valvoline S.A.  

Condoroil Tintas S.A.  

IBRAPE S/A Paulo Reis Magalhães 
Quadro 2.1- Empresas que financiaram o IBAD e o IPÊS/ Nomes de ipêsianos que participavam destas 

empresas. Fonte: DREIFUSS, René. Op. Cit. [1981], p.103-104./ BORTONE, Elaine de Almeida. Op. 

Cit. [2018]./ “Comissão Parlamentar de Inquérito para Apurar Fatos Relacionados com o IBAD e o 

IPES”, vol. 01/02. Disponível em: https://www.comissaodaverdade.pe.gov.br, acessado em: 14/11/2018. 
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 Além das empresas que constam no quadro, a lista de membros incluía 

empresários, militares, políticos, religiosos, professores, entre outros. Segundo a ata de 

fundação da entidade, em 25 de maio de 1959, no Rio de Janeiro, foi realizada uma 

reunião com o intuito de constituir a sociedade civil Instituto Brasileiro de Ação 

Democrática (IBAD)
302

. Inicialmente, como consta na primeira versão do estatuto, a 

função do IBAD era “fomentar o desenvolvimento da livre empresa” e para tal 

consideravam necessário: 

a) Divulgar informações especializadas sobre o assunto através do patrocínio de 

programas radiofónicos, de televisão, pela imprensa e com a publicação de 

boletim especialmente editado para tal fim; 

b) Manter cursos de investigação e de difusão de conhecimentos técnicos sobre a 

matéria; 

c) Promover conferências periódicas sobre a livre empresa, na respectiva sede ou 

em salões públicos; 

d) Formar pesquisadores especializados, podendo conceder bolsas, facilidades e 

prêmios aos autores de trabalhos originais; 

e) Criar cursos informativos para a difusão das novas pesquisas no país e no 

estrangeiro; 

f) Entrar em contato com entidades culturais e técnicas brasileiras afim de obter 

cooperação ligas a seus fins; 

g) Realizar congressos no país, quando julgar conveniente, para a elucidação de 

problemas concernentes ao assunto
303

.  

 

Nesse ponto específico, é bastante significativa a semelhança entre os estatutos 

do IPÊS e do IBAD. As duas entidades se apresentavam com caráter cultural, de 

pesquisa e até mesmo filantrópico. No caso do IBAD, o estatuto passou por uma 

reformulação pontual, em junho de 1961, no qual foi acrescentado como objetivo, além 

do fomento à livre empresa, a “promoção da assistência social em seus variados 

aspectos”, principalmente, a partir da criação de núcleos assistenciais e educacionais em 
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diferentes regiões do país
304

. Outro aspecto reformulado se deu na função do diretor 

geral tornando-a mais severa e centralizada na organização de atividades que 

envolvessem a opinião pública como, por exemplo, a realização de programas em rádio 

e TV, assim como conferências e palestras. 

A estrutura organizativa do IBAD não possuía grandes divisões. O Instituto 

funcionava com uma diretoria executiva e uma assembleia geral dos sócios. A diretoria 

era dividida em cinco níveis: Presidente, Superintendente, Secretário, Tesoureiro e 

Diretor Geral. Todos eleitos em assembleia e com o mandato válido por cinco anos. 

Compete ressaltar as peculiaridades dos cargos de presidente e de superintendente. Ao 

presidente competia somente presidir as reuniões da diretoria e representar a entidade 

junto ao superintendente, dentro ou fora dela. Já ao superintendente cabia, entre outras, 

“representar, juntamente com o presidente, o Instituto, ativa e passivamente, em juízo 

ou fora dele” e gerir todas as atividades da sociedade
305

.  

A figura do Superintende era responsável por controlar, praticamente, todas as 

ações, ou seja, a convocação das assembleias, o fechamento de balancetes e orçamentos, 

o controle de toda a movimentação financeira, assinatura de documentos e qualquer tipo 

de ação referente aos funcionários, órgão dependente da entidade e materiais do 

Instituto
306

. De acordo com os documentos da CPI IBAD/IPÊS, Ivan Hasslocher 

ocupava o cargo de Superintendente, mas agia como o presidente da entidade. A ideia 

era que a cadeira de presidente tivesse uma função mais simbólica, no caso, fosse 

exercida por uma figura pública
307

. A coordenação de fato das ações ibadianas eram de 

reponsabilidade do superintendente
308

. Já os sócios estavam divididos em quatro 

categorias: Fundadores, contribuintes, beneméritos e temporários. Apesar da existência 

dos espaços de deliberação coletiva, era a diretoria executiva, em especial por meio de 

Hasslocher, que controlava a execução das tarefas.  
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Outro ponto a ser observado refere-se ao caráter temporário de alguns sócios
309

. 

Tal maleabilidade permitia a filiação de pessoas que não residiam no Rio de Janeiro ou 

que não tinham uma relação constante com o IBAD, o que implicava nas contribuições 

financeiras, pois o sócio em caráter temporário gozava dos mesmos deveres e direitos 

dos demais, tal como o pagamento das contribuições. Muitas empresas podem ter 

colaborado com o IBAD através desse regime, já que o quadro inicial de sócios do 

Instituto era bastante reduzido, o que faz crer que uma das principais capitações de 

recurso pelo IBAD ocorria via sócios temporários. O outro caminho, por onde entraram 

vultuosos valores, foi por meio da “S/A Incrementadora de Vendas Promotion”. 

Ainda que a Comissão Parlamentar de Inquérito tenha conseguido levantar um 

grande número de documentos e depoimentos sobre o IBAD, sabe-se que muitos 

materiais relacionados ao Instituto foram eliminados diante da convocatória da CPI
310

. 

Porém, as fontes reunidas durante o processo vieram corroborar com a análise de 

Dreifuss na qual que a ação do IBAD ocorria, principalmente, através de fundos 

levantados pela Promotion S/A, empresa de Ivan Hasslocher
311

. Empresa essa que 

produziu propagandas anticomunistas, de “queimação” de figuras públicas não adeptos 

da campanha levantada pelo IBAD e de interferência direta no processo eleitoral. 

O material levantado pela CPI possibilita um aprofundamento destes pontos e da 

relação IPÊS/IBAD. Como foi sinalizado no início deste tópico, o olhar aqui está 

centrado nas estratégias ibadianas articuladas na construção de um consenso 

anticomunista e de defesa da livre empresa. Tática que foi fundamental e complementar 

as ações ipêsianas. Apesar de terem sido entidades contemporâneas e interligadas, no 

que tange a disputa pela opinião pública e também por financiamento, o IPÊS herdou 

um terreno já trabalhado pelo IBAD. Tal afirmativa não tira o protagonismo do Instituto 

de Pesquisa e Estudos Sociais na articulação de uma elite orgânica transnacional, em 
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geral, e do empresariado, em particular, na trajetória que culminou no golpe de 1964. O 

que está em questão é efetividade de um sofisticado plano de ação política. 

 

2.2- O IBAD e a Promotion S/A 

  

 Nessa trajetória, a Promotion S/A de São Paulo teve um lugar de grande 

importância. No caso do Rio de Janeiro, a agência funcionava no mesmo endereço do 

IBAD e em São Paulo no escritório onde era distribuída a revista ibadiana “Ação 

Democrática”
312

. A agência era presidida por dois fundadores/diretores do IBAD: Ivan 

Hasslocher (presidente) e Osório Frutuoso Filho (vice-presidente). Ambos com 

históricos ligados a empresas do ramo do petróleo pertencentes a grupos estrangeiros, 

no caso, Hasslocher foi agente de publicidade da Texaco e Frutuoso Filho foi diretor da 

Atlantic e chegou a ter um escritório de “publicidade comercial” em Recife, local no 

qual o IBAD fez um alto investimento numa campanha eleitoral contrária a Miguel 

Arraes (PTB)
313

. De acordo com o estatuto, a “S.A Incrementadora de Vendas 

Promotion” tinha como função: 

[...] efetuar serviços de promoção de vendas e de publicidade para terceiros, 

podendo [ilegível] podendo estender as suas atividades a outros ramos de 

negócios, tais como representações de venda de artigos de procedência 

nacional ou estrangeira, importações ou quaisquer outros que venham a ser 

propostos pela Diretoria e aprovados em Assembleia geral que não dependem 

da autorização especial do govêrno
314

. 

   

No entanto, a agência já se dedicava a articular atividades muito semelhantes 

àquelas que viriam a ser realizadas no âmbito do Instituto Brasileiro de Ação 

Democrática. Em depoimento a CPI para apurar as ações do IPÊS e do IBAD, o 
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jornalista Genival Rabelo
315

 afirmou que tinha conhecimento da “Promotion” desde 

1954, mas quando presidiu a Associação Brasileira de Propaganda (ABP), entre 1955 e 

1957, não notou a presença daquela agência de publicidade em nenhuma dos órgãos 

representativos do meio, isto é, a ABP e a Associação Brasileira de Agências de 

Propaganda (ABAP). O que, de acordo com Rabelo, “teria contrariado o código de ética 

da propaganda”. Informação também apresentada por Caio Aurélio Domingues, então 

presidente da ABP
316

.   

Em contraste, a “Promotion S/A” contava com um portfólio cuja presença de 

grandes empresas multinacionais não era compatível com a estrutura e o nome da 

entidade. A agência de publicidade funcionava num escritório no Rio de Janeiro 

(matriz) e ocupava o andar de um prédio em São Paulo (filial)
317

. Ao que parece, a 

estrutura no Rio era um pouco mais organizada que na capital paulista. Na filial, havia 

um gerente, uma datilógrafa, um departamento de arte composto por um desenhista-

chefe, quatro ou cinco auxiliares, dois ou três office-boys e um departamento de média e 

planificação com um contador que trabalhava como prestador de serviços. Mesmo com 

um porte pequeno, a “Promotion S/A” de São Paulo tinha clientes como a Bicicleta 

Caloy que pagava Cr$ 500.000,00 mensais e a Valvoline S/A cujo valor era superior ao 

da empresa anteriormente citada
318

.  

 Apesar de ser a filial, a agência de São Paulo lidava com boa parte do 

financiamento e do convênio com as empresas de grande porte. Um caso interessante foi 

o do grupo ligado ao setor do petróleo, Atlantic (a mesma na qual trabalhou Frutuoso 

Osório), e da companhia de Refrigerantes Crush, respectivamente, clientes da J. Walter 

Thompson e da Grant, duas grandes agências de publicidade com serviços no Brasil. A 

Thompson, por exemplo, além da Atlantic, tinha entre clientes Pery Igel e Henning 

Boilesen da Cia. Ultragaz S/A. Eram muito procuradas por grandes companhias para 
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trabalhos de propaganda em periódicos e outros meios de comunicação. No entanto, a 

Atlantic e a Crush constavam na lista de clientes constantes da “Promotion S/A”
319

. 

 Sobre a relação entre as empresas e a “Promotion S/A”, o jornalista Genival 

Rabelo destacou que as verbas de publicidade que vinham sendo distribuídas pela 

agência aos veículos de divulgação do Brasil eram muito elevadas e de “modo algum 

condiziam com o conceito que a agência desfrutava nos meios publicitários”. Para 

Rabelo, “a Promotion era uma agência de articulação política e de orientação ideológica 

das grandes empresas estrangeiras bem como daquelas a que estavam ligadas por 

interesses comerciais”: “uma grande máquina de opinião pública” – juntamente com o 

IPÊS e o IBAD – montada de acordo com os interesses de “forças reacionárias 

nacionais” e do “imperialismo estrangeiro”
320

. 

 Uma das primeiras ações organizadas pela “Promotion”, sob a orientação de 

Claudio Hasslocher (gerente de São Paulo), no sentido de confrontar e de desmoralizar 

uma figura pública foi orquestrada contra o então governador do Rio Grande do Sul, 

Leonel Brizola (PTB). A movimentação ocorreu no momento em que o político iniciou 

um processo de desapropriação dos bens nacionais (sem interferir nas ações) de 

empresas de serviço estrangeiras. Em 1959, a Companhia de Energia Elérica Rio-

grandense, subsidiária da American & Foreign Power (Bond & Share) foi a primeira a 

ser encampada por Brizola. De acordo com os documentos da CPI do IPÊS/IBAD, a 

Bond & Share era uma das clientes de nome da “Promotion S/A”, assim, a agência 

publicitária/IBAD estabeleceu um escritório em Porto Alegre com a finalidade de 

iniciar uma campanha para a desestabilização do governador
321

.    

Outro exemplo desse tipo de ação por meio de propaganda da Promotion/IBAD, 

só que no sentido contrário, ocorreu com Carlos Lacerda (UDN). Lacerda, aliás, 

construiu uma versão na qual a criação do IBAD teria ocorrido após a queda de Jânio 

Quadros, quando foi procurado por “representantes das classes conservadoras” − Rui 

Gomes de Almeida (Associação do Comércio-RJ/AMCHAM), Zulfo de Freitas 
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Mallman (Federação das Indústrias dos Estados da Guanabara) e Jorge Behring de 

Mattos (CONCLAP-RJ) – e que estes o comunicaram que as forças econômicas 

nacionais estavam se organizando para “defender a democracia”
322

.  

 Lacerda, diante da Comissão Parlamentar de Inquérito, tinha motivos para situar 

a criação do IBAD como uma consequência do momento em que João Goulart assumiu 

a presidência, já que o político fora uma das figuras que recebeu grande apoio da 

Promotion. Foi através da agência de publicidade em questão que a campanha de 

Lacerda ao governo da Guanabara foi impulsionada em jornais, rádios e televisão
323

. O 

chefe da Casa Civil da Presidência da República, Darci Ribeiro, foi mais longe e chegou 

a ligar a Promotion e Lacerda desde o tempo da campanha que culminou com o 

suicídio, em 1954, do então presidente da República Getúlio Vargas
324

. 

No depoimento de Claudio Germano Hasslocher há uma passagem interessante 

sobre como era realizada essa relação IBAD/Promotion no que tange aos meios de 

comunicação. Segundo Germano Hasslocher: 

 

[...] embora o IBAD não fosse cliente direto da filial de São Paulo recebera 

instruções para publicar na imprensa paulista por ordem do Sr. Lampreia o 

aviso de que o discurso do Senador Padre Calazans seria irradiado numa 

determinada emissora por conta do IBAD. E que também atendendo 

instruções de sua matriz, autorizou uma emissôra de S. Paulo a irradiar êsse 

discurso
325

. 

 

Francisco Camelo Lampreia era membro fundador do IBAD e funcionário da 

Promotion S/A. O “Sr. Lampreia”, apesar de declarar em depoimento ter se retirado do 

IBAD logo após a reforma do estatuto, foi admitido na “Promotion” entre 1957 e 1958, 

na mesma época em que integrava o quadro do IBAD e, ao longo do ano de 1962, 

passou a trabalhar como representante da Ação Democrática Popular (ADEP)
326

.  
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A ação do IBAD, da “Promotion” e da ADEP ocorria de modo conjunto, 

devidamente planejado e interligado por um corpo de funcionários e sócios (no caso do 

IBAD) que perpassava as três organizações. Sendo Ivan Hasslocher o elemento central. 

Desse modo, a ordem para a transmissão do discurso, citado por Claudio Hasslocher, 

partiu diretamente do IBAD para o gerente da agência de propaganda. Além disso, o 

senador paulista Padre Calazans (UDN) – autor da fala a ser noticiada − também fazia 

parte do Instituto Brasileiro de Ação Democrática. A UDN tinha um amplo quadro de 

nomes ligados ao IBAD, à “Promotion” e à ADEP e tal encontro ocorria através da 

Ação Democrática Popular (ADP).  

A ADP, criada em 1961, reunia políticos oriundos, principalmente, da UDN e do 

Partido Republicano (PR). Tinha uma linha de ação definida como anticomunista, 

crítica à Política Externa Independente (PEI) aplicada nos governos de Jânio Quadros e 

de João Goulart e contava com a participação de candidatos alinhados ideologicamente 

e/ou financeiramente ao capital privado norte-americano
327

. Durante o pleito eleitoral de 

1962, financiada pela CIA
328

, a ADP organizou campanhas contra a Frente Parlamentar 

Nacionalista (FPN)
329

. A interferência mais notável foi em Pernambuco, nas eleições 

para governador, na qual o IBAD via “Promotion” e “ADEP”, com amplo 

financiamento, montou um grande aparato na tentativa de derrotar o então candidato 

Miguel Arraes (PTB).  

A “Promotion S/A e o IBAD – posteriormente, encampando a ADEP − estavam 

imbricados de modo não ser possível separar as ações. Um ofício datado de 23 junho de 

1962, arrolado ao processo da CPI, é exemplar do modo como estava estabelecida tal 

relação. O documento trazia a seguinte recomendação: 

 

[...] a partir desta data somente a S.A. Incrementadora de Vendas 

“Promotion” tem autorização para contratar tempo ou ouros serviços de rádio 

e televisão, em todo o Brasil, em nome do IBAD e da ADEP. Se os 

colegiados regionais da ADEP desejarem, como emergência, usarem os 

serviços de rádio e televisão, poderão fazê-lo desde que autorizem a 
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programação em nome da “Promotion”. Essas autorizações só poderão ser 

feitas como emergência e não como programação de rotina ou normal
330

.    

 

De acordo com um dos relatórios finais da Comissão Parlamentar de Inquérito, o 

IBAD − e, posteriormente, a ADEP – não tinha uma conta bancária específica. Os 

movimentos financeiros eram realizados por meio da “Promotion” e a agência também 

ficou encarregada de aplicar em propaganda os recursos coletados pelo IBAD e pela 

ADEP. Ou seja, o financiamento arrecadado pelo IBAD era direcionado para a 

“Promotion” investir em ações de propaganda que, como é comum em organizações 

desse tipo, ficava com 18% de comissão
331

. Nesse sentido, partindo da ligação entre o 

IBAD e a “Promotion”, pode-se dizer que o dinheiro permanecia no âmbito do Instituto 

de Brasileiro de Ação Democrática. No período das eleições, entre maio e outubro de 

1962, a “Promotion” movimentou Cr$ 1.310.000.000,00 (um bilhão e trezentos e dez 

milhões de cruzeiros) na conta que possuía no The Royal Bank of Canada. 

 

Mês Valor 

30 de agosto Cr$ 35.000.000,00 

4 de setembro Cr$ 21.000.000,00 

8 de setembro Cr$ 33.000.000,00 

20 de setembro Cr$ 72.000.000,00 

24 de setembro Cr$ 77.000.000,00 

27 de setembro Cr$ 26.000.000,00 

28 de setembro  Cr$ 103.000.000,00 

2 de outubro Cr$ 40.000.000,00 

Tabela 2.2- Tabela dos valores movimentados pela “S.A. Incrementadora de Vendas Promotion”, na 

véspera da eleição de 1962, no The Royal Bank of Canada. Cf. Comissão Parlamentar de Inquérito..., 

vol. 09, ver em: https://www.comissaodaverdade.pe.gov.br/uploads/r/arquivo-publico-estadual-jordao-

emerenciano/6/b/6/6b6207b06f2a3a0ecef28296dab15ef204b10f978dacf2ece5b5f876749490d7/a4f31a9f-

141a-4036-956c-3215811b11d3-VOL9.pdf, acessado em 16/09/2018.  

 

Todo esse aparato, como será visto no próximo capítulo, esteve à disposição do 

IPÊS – através do qual foi ampliado. Em entrevista ao projeto de história oral do 
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CPDOC/FGV, Jorge Oscar de Mello Flores explicou que, a partir da relação entre o 

IBAD e da ADP, havia o plano de uma ação coletiva para serem implementadas as 

políticas pensadas no âmbito do IPÊS. Nesse processo, o IBAD por meio da “Promotion 

S/A” desenvolveu uma série de campanhas para atingir o público mais amplo e 

produziu uma publicação especializada para o meio empresarial: a revista Ação 

Democrática. Outro ponto que caracterizou o modo de intervenção ibadiana foi o 

“terrorismo ideológico”, marcado não só pela intensa propaganda anticomunista, mas 

também pela prática da perseguição à jornalistas, figuras públicas, políticos, entre 

outros.  

 

2.3- O modus operandi do IBAD/Promotion S/A  

 

 Além da relação com a ADEP e a ADP, o IBAD agia em três frentes: a 

propaganda anticomunista, o “terrorismo ideológico” e o convencimento (levantamento 

de fundos) empresarial. Algumas características das estratégias de intervenção do IBAD 

foram alinhavadas de modo bastante resumido na seção anterior, assim, pretende-se 

aqui adentrar os meandros dessas formas de ação ibadianas, pois são fundamentais para 

compreensão do próprio modus operandi do IPÊS. Para tal, os depoimentos prestados a 

Comissão Parlamentar de Inquérito, em 1963, são de suma importância, já que constam 

entre os documentos uma série de informações sobre as atividades de convencimento e 

expurgo pautadas através do Instituto Brasileiro de Ação Democrática.  

 Uma das ações mais conhecidas do IBAD foi o arrendamento do jornal “A 

Noite” na véspera da eleição de 1962. Contudo, a entidade, através da “Promotion S/A”, 

já realizava uma série de atividades nesse sentido desde o final da década de 1950 e 

início dos anos 1960. O IBAD contava com uma ampla rede de comunicação de rádios e 

de periódicos impressos
332

. Entre estes últimos, destacavam-se a relação com “Os 

Diários Associados” (Assis Chateaubriand), “O Estado de São Paulo” e o “Jornal da 

Tarde” (Grupo Mesquita), o “Diário de Notícias” (Olavo Dantas e João Ribeiro Dantas), 

“Jornal do Brasil” (Nascimento Brito e Wilson Figueiredo), “O Globo” (Grupo 

                                                             
332

 Inicialmente, o rádio era mais usado que a televisão nas transmissões de programas da 

IBAD/Promotion. Os programas de TV foram se tornando mais utilizados com a fundação do IPÊS, com 

a aumento do financiamento privado e com a criação da ADEP.  
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Marinho), “Correio Paulistano” (João Scantimburgo) e “Notícias Populares” (Herbert 

Levy), entre outros
333

.      

No que tange aos programas de rádio, em fevereiro de 1963, ano da CPI, o 

IBAD patrocinava os programas “A Semana em Revista” e “Ação Democrática” com a 

transmissão para 84 cidades distribuídas em todas as regiões do Brasil. Inicialmente os 

programas eram transmitidos de forma gratuita e depois o IBAD/Promotion passou a 

pagar pela exibição
334

. Um exemplo interessante do modo de intervenção do IBAD 

eram as propagandas em jornais de ampla circulação. Um anúncio assinado pelo grupo 

“Diário Associados”, possivelmente publicado no periódico “O Jornal”, trazia a 

seguinte a mensagem: 

 

E a verdade é essa: VOCÊ PODE ESCOLHER NAO TER PATRÃO. Você 

pode escolher um mundo decente. Você pode escolher um mundo livre, em 

que você também seja livre para alguma coisa a mais do que comprar, 

vender, trabalhar e produzir. Em que o seu trabalho não seja apenas uma 

componente a mais na equação armada para dar lucros. Um mundo em que a 

empulhação publicitária, cientificamente organizada, não seja necessária 

para· ajudá-lo a manter-se sôbre seus pés. Um mundo em que V. mesmo o 

seu patrão, em emprêsas organizadas não para atender ao apetite de lucro de 

alguns, mas para satisfazer às necessidades de todos. Um mundo em que V. 

não precise escolher o seu patrão. 

DEFENDA O SEU DIREITO DE PROGREDIR! DEFENDA A LIVRE 

INICIATIVA!
335
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Figura 2- Anúncio IBAD-Diários Associados. Fonte: Comissão Parlamentar 

de Inquérito IBAD/IPÊS volume 01. 

 

A defesa da inciativa privada como um modelo econômico de “liberdade para 

trabalhar, produzir, comprar e vender” era articulada em campanhas do tipo acima 

citado. A verdadeira democracia versus o dito comunismo. O IBAD/“Promotion” 

investiam para hegemonizar a ideia da livre empresa como o único caminho possível 

para uma sociedade justa e com oportunidades. Nesse tipo de anúncio, a agência de 

publicidade e seus colaboradores investiam em imagens e frases de efeito com intuito de 

dialogar, em especial, com a classe média. Tal estratégia passava por apesentar uma 

sociedade de pequenos proprietários como uma possibilidade para todos e a intervenção 

do Estado como a inimiga da livre iniciativa.  

Esse tipo de intervenção fazia parte do que Ivan Hasslocher chamou de primeira 

etapa de trabalho do IBAD. Em linhas gerais, tal momento consistia na preparação e 
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execução de ações voltadas para a divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelo Instituto 

Brasileiro de Ação Democrática. Fase que também deveria envolver a criação de futuros 

programas para a televisão, publicação de artigos na imprensa, da produção de 

programas adicionais de rádio e a ampliação do raio de influência da revista “Ação 

Democrática”. De acordo com o balanço de Hasslocher, os primeiros passos das 

atividades ibadianas tinham alcançado parcialmente os objetivos da entidade e 

comemorava o bom desempenho inicial devido ao “lançamento, a manutenção e o 

sucesso da revista ‘Ação Democrática’ e do programa radiofónico ‘A Semana em 

Revista’”
336

. 

Como foi destacado na sessão anterior, entre maio e junho de 1961, o estatuto do 

IBAD sofreu algumas modificações, entre essas, o “assistencialismo” passou a integrar 

os objetivos específicos da entidade e foram criados núcleos de comunidade ligados ao 

Instituto Brasileiro de Ação Democrática. De acordo com o Estatuto, tal ação marcava o 

início de uma segunda etapa de trabalhos que consistia “em fazer o IBAD sair da esfera 

puramente informativa e tornar-se uma parte funcional de diversas comunidades 

brasileiras”
337

. Nesse sentido, o documento definia como objetivos dos núcleos 

comunitários: 

 

A nossa finalidade é criar uma ativa consciência democrática nas 

comunidades onde funcionará o I.B.A.D. Os representantes do I.B.A.D. 

nossas comunidades deverão: (a) disseminar nas mesmas as idéias pregadas 

ou divulgadas pelo I.B.A.D. no Rio de Janeiro; (b) educar e catequizar os 

seus concidadãos quanto aos ideais democráticos; (c) aplicar esses ideais ao 

seu julgamento sôbre questões práticas quo surjam na vida municipal, 

estadual ou nacional; (d) alertar as suas comunidades e o I.B.A.D. no Rio do 

Janeiro quanto a manobras comunistas; (e) agir politicamente do modo 

consciente quanto ao apoio ou combate a candidatos ou medidas políticas 

municipais, estaduais e nacionais
338

. 

 

 Os núcleos assistenciais – que funcionavam, pincipalmente, em bairros mais 

populares e afastados dos centros urbanos − foram espaços fundamentais na construção 

da ação política do IBAD/Promotion/IPÊS/ADEP/ADP nas eleições de 1962
339

. No 
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entanto, centrando no período analisado neste capítulo, esses espaços comunitários 

estavam na raiz da formação da ADEP e de uma ação efetiva e planejada do Instituto no 

âmbito da sociedade civil no sentido de estabelecer vínculos com intuito de ocupar a 

sociedade política.  

Nesse processo, as atividades desenvolvidas deveriam envolver a disseminação 

de material produzidos (ou indicados) pelo IBAD, no caso, panfletos, livros, entre 

outros, a promoção de palestras sobre temas e problemas locais e nacionais sob “a luz 

da filosofia democrática” ibadiana e listar pessoas para as quais seria interessante enviar 

a revista “Ação Democrática”
340

. A organização dessas atividades envolvia algumas 

estratégias específicas e, para exercer a função, o responsável pelo núcleo deveria ser 

um “diretor provisório cuidadosamente selecionado” pela direção executiva do IBAD. 

A ideia principal era apresentar os núcleos como espaços apartidários voltados apenas 

para melhoria da condição de vida da população. 

 O estatuto também reforçava a necessidade de não ter “coloração partidária”, 

aceitando indivíduos ligados a diferentes partidos políticos – UDN, PSD, PDC, PTB, 

entre outros. Essa neutralidade, porém, não funcionava na prática. O discurso ibadiano 

entendia muitas das ações de partidos progressistas – o PTB é um exemplo – como de 

cunho comunista ou esquerdista. Consideração que poderia ser um impeditivo para a 

participação nos trabalhos do espaço assistencial, pois para integrar o núcleo era 

necessário comprovar não ser comunista ou “adepto de outra política totalitária”. 

Análise bastante subjetiva e que era realizada pelo diretor e pelos membros do IBAD. 

 Outra tática dizia respeito às filiações religiosas. De acordo com o documento, o 

diretor do espaço assistencial deveria “evitar dar aos núcleos uma coloração religiosa 

muito definida”. A ideia era agregar o pensamento cristão em suas diferentes vertentes e 

evitar que católicos deixassem de frequentar por ter uma maioria protestante e o 

contrário também. Além de incluírem aquelas pessoas que não professavam nenhuma 

religião, mas que poderiam ter o interesse em agregar o trabalho nuclear. Para tal, 

Hasslocher salientou que era importante evitar a presença na direção dos núcleos de 

lideranças religiosas, pois poderia ter como efeito prático a redução do número de 

sócios.  
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Desde o início, para além da campanha anticomunista, os núcleos assistenciais 

tinham um fim bastante delimitado: construir o consenso necessário para as eleições de 

1962. Tanto que durante a realização da CPI, os núcleos foram citados como espaços de 

intervenção da ADEP na captação de votos para os candidatos financiados pelo IBAD. 

Esses núcleos foram fortalecidos, especialmente, no Nordeste. Financiados pelo capital 

privado multinacional e pelas “ilhas de sanidade”
341

 previstas no projeto da ALPRO. 

Com a entrada de capital, o trabalho inicial nesses espaços envolvia o convencimento do 

maior número de pessoas possíveis:  

 

Deve-se recomendar a cada diretor do núcleo que se esforce para recrutar 

como membros dos seus grupos pêssoas com utilidade divulgadora nas suas 

cidades, como o pessoal das estações de rádios, jornalistas amadores [...]. Os 

núcleos só funcionarão com eficiência se a ele forem admitidas pêssoas 

de todas as categorias sociais. Qualquer tentativa de alijar os grupos de 

menor poder aquisitivo redundará de tornar o núcleo contra-

producente, pois é entre esses grupos que está mais infiltrado o 

comunismo
342

. 

 

 Sendo assim, algumas questões deveriam ser escolhidas como campanha de 

trabalho, entre as quais, o tema da “eliminação da corrupção governamental” foi uma 

das vias adotadas para a ação ideológica do IBAD por intermédio dos núcleos 

assistenciais – sempre contrapondo a “livre iniciativa” e a “ditadura comunista”. Outro 

ponto considerado bastante popular era “a melhoria das condições de vida” e, para tal, 

no documento orientador, Hasslocher sugeriu a vigilância do uso das verbas municipais 

(principalmente), estaduais e nacionais e a cobrança de projetos voltados para as 

estradas, energia elétrica, esgoto, abastecimento de água e etc. Intervenção que também 

envolvia o envio de cartas para congressistas e a visitas destes aos espaços assistenciais. 

 Muitos desses núcleos foram organizados em áreas pobres e/ou de interior e 

demonstram a organicidade e o aparato financeiro/material que o IBAD possuía ainda 

no início da década de 1960.  O ano de 1962, da fundação oficial do IPÊS, foi marcante 

no crescimento desses espaços comunitários, principalmente, pela proximidade das 
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eleições, do acirramento das tensões entre as forças sociais e de um aprofundamento da 

crise econômica. Ao pontuar tais questões, é importante retomar uma consideração 

bastante pertinente de René Dreifuss, com a qual há acordo neste trabalho, de que a 

conquista do poder pela elite orgânica transnacional não foi um resultado imediato da 

configuração dos fatores acima citados, mas sim de um longo trabalho de penetração e 

influência em todos os níveis políticos
343

. 

Nesse processo, se os núcleos de base e os programas de rádio chegavam até a 

população mais pobre e de regiões mais afastadas do país, a revista “Ação Democrática” 

visava principalmente o meio empresarial e político. A luxuosa revista contava com alto 

financiamento via “Promotion S/A” e, entre a equipe responsável pela produção do 

material, consultoria e seleção de conteúdo, havia militares, empresários e acadêmicos. 

O chefe da redação era Gabriel Chaves de Melo, o redator trabalhista era Floriano da 

Silveira Maciel e os consultores da redação eram Eugênio Gudin, Edgard Teixeira Leite 

e Dênio Nogueira. O General Victor Moreira Maia, por exemplo, era responsável 

remunerado pela distribuição do periódico
344

.    

O periódico teve início em 1960 e desde sempre pautou temas ligados ao perigo 

do comunismo e a importância da livre iniciativa. Os textos buscavam apresentar relatos 

do que seriam ações totalitárias de comunistas no mundo, em especial, em Cuba e 

outros países da América Latina. Incialmente, os artigos pretendiam “informar” sobre a 

importância da conscientização das classes produtoras frente à política nacional. 

Entretanto, com a chegada de Goulart ao poder e, ao longo do ano de 1962 e 1963, os 

artigos se tornaram mais política e ideologicamente posicionados e passaram a 

desenvolver uma forte campanha de perseguição a empresários apontados como 

colaboradores com grupos comunistas e ligados ao então presidente da República ou a 

partidos como o PCB e o PTB. 

A revista era pensada e produzida na matriz da agência/IBAD no Rio de Janeiro, 

mas a filial de São Paulo fazia a distribuição do periódico, na maioria das vezes, de 
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modo gratuito
345

. O periódico sobrevivia de grandes “doações”. Nas páginas da “Ação 

Democrática” costumavam vir anúncios com o seguinte pedido: 

 

O preço normal da assinatura anual é de Cr$ 600,00. No entanto, [...] não se 

trata de um preço inalterável, uma vez que temos recebido contribuições até 

de Cr$ 100.000,00 por assinatura, enquanto outros leitores, que nos escrevem 

informando da dificuldade momentânea de enviar os Cr$ 600,00, não deixam 

por isso de receber a revista. Fixando o preço acima estipulado - Cr$ 600,00 - 

não temos em mente torná-lo condição sine qua para o recebimento da 

revista. Mesmo porque todos que pagam mais que o preço estipulado, o 

fazem para que aquêles que não estejam em condições de contribuir não 

deixem de ler mensalmente sua revista
346

.  

 

Uma prática comum nas páginas da revista, além do já citado conteúdo, era a 

denúncia de empresas/empresários que, conscientes ou não, mantinham ligações com 

“comunistas”. Na revista de abril de 1963, houve uma página inteira para “chamar 

atenção” da “falta de sensibilidade política de alguns membros das classes produtoras” 

diante da “denúncia” de que várias empresas contribuiriam com verbas de publicidade 

do periódico “Última Hora”, considerado pelo IBAD como alinhado ao “comunismo 

soviético-cubano”: 

 

Seria absurdo afirmar que o trabalho não surtiu efeito. Entretanto, se muitos 

homens de emprêsa compreenderam o alcance do nosso objetivo, outros 

fizeram e vêm fazendo ouvidos moucos, alegando que chamamos a tudo e 

todos de comunistas; basta que êsses senhores leiam diariamente Última 

Hora, analisem a linha e a opinião do jornal, para verem a quem aproveita a 

sua informação. Meditem sôbre isso os proprietários das firmas abaixo que, 

durante o mês de fevereiro, contribuíram com suas verbas publicitárias para a 

publicação
347

. 

    

Na edição de janeiro de 1962, Hasslocher já havia apresentado no texto “As 

Classes Produtoras diante do Comunismo” uma série de informações referentes ao 

empresariado nacional. Num conhecido levantamento, apresentou os tipos de “homens 

de negócio” em relação à política nacional, apontando alguns como comunistas, outros 

como inocentes úteis, outros como inconscientes e etc.
348

. De acordo com Hasslocher, o 

principal problema era “a inércia e a indiferença que levava muitos dos capitalistas a 

                                                             
345

 Não existe uma lista de sócios da “Ação Democrática” e nem muito menos o valor total pago para a 

produção da publicação. Entre os documentos da CPI IBAD/IPÊS, há diversas cartas, assinadas por Ivan 

Hasslocher e pelo general Victor Moreira Maia, enviadas para políticos de diversas partes do país com a 

oferta da “Ação Democrática”, em muitos casos, gratuitamente. Ver em: Idem. 
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 Cf. Revista Ação Democrática. Ano IV, nº 48, maio de 1963, p. 2. 
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 A relação das empresas está no anexo 6. Revista Ação Democrática. Ano IV, nº 47, abril de 1963, p. 

11. 
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 O primeiro ponto a chamar atenção refere-se ao fato do IBAD realizar um constante mapeamento das 

ações empresariais de financiamento. O que denota o controle e a elaborada estrutura de vigilância 

articulada pelo Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Ver em: HASSLOCHER, Ivan. “As classes 

produtoras diante do comunismo”. Ação Democrática. Ano III, nº 32, janeiro de 1962. 
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nem sequer tomar conhecimento do caminho dado às suas verbas de propaganda”. 

Problema este que favorecia “agências de publicidade igualmente inertes e 

indiferentes”, bem facilitava a “tarefa das agências dirigidas ou infiltradas por 

comunistas” que, em maior quantidade, conseguiam “canalizar o dinheiro dos 

capitalistas para os seus camaradas da imprensa vermelha
349

. 

  

Na lista de “acusados” de compactuar com a postura da esquerda sobre a política 

cubana ao contribuir com o “Última Hora”, estavam o grupo Ducal e a agência de 

propaganda Dennison do ipêsiano José Luiz Moreira de Souza. De acordo com o 

esquema de Hasslocher, o empresário pertencia ao grupo dos “criminosos”, ou seja, “os 

inescrupulosos capitalistas que colocavam o princípio do lucro acima de qualquer outra 

consideração”
350

. O líder ibadiano tinha um longo levantamento das ações apontadas 

como suspeitas, o qual chamou de “estranho grupo da Ducal”. As empresas de Moreira 

de Souza eram acusadas de manter um programa semanal numa emissora do Rio de 

Janeiro onde o deputado Francisco Julião e a mãe de Ernesto Che Guevara deram 

entrevistas e participaram de programas, além do alto número de propagandas pagas ao 

periódico “Última Hora”. 

Interessante notar que o empresário João Batista Leopoldo Figueiredo, 

presidente do IPÊS, participou indiretamente da ação. Numa ata da reunião do Conselho 

Executivo do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, fica claro que Figueiredo 

compactuava com o processo desenvolvido por Hasslocher
351

. A tática do empresário 

paulista foi acusar e, depois, estabelecer uma conversa com Moreira de Souza – que, 

como será visto mais a frente, não foi o único nesta situação. Uma espécie de 

chantagem cujo propósito era listar e, de certa forma, chamar para a responsabilidade de 

contribuir e se apresentar na trincheira empresarial e na construção de um projeto com 

intuito de derrotar a convergência de classe vigente sob o governo de Goulart. Ademais, 

servia para reprimir ou silenciar ações de possíveis empresários que viesses a se colocar 

contrários às atividades do IBAD ou do IPÊS.  

Se no caso dos empresários a postura do IBAD era de “queimar” para agregar 

(ou silenciar), no que tange à imprensa, as atividades ibadianas/ipêsianas construíram 

uma forte e efetiva campanha/ação de expurgo, inclusive, chegando a existir denúncias 

                                                             
349

 Ibidem, p. 5. 
350

 Ibidem, p. 7. 
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 Arquivo Nacional. Fundo Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Pasta Organização e 

Funcionamento. Atas e Súmulas de reuniões conjuntas e plenárias de reuniões e decisões da Comissão 

Diretora do IPÊS. BR RJANRIO QL.OFU.8 
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diversas sobre a perseguição e até mesmo ameaças a jornalistas e informantes
352

. O 

depoimento do jornalista Genival Rabelo ilustrou muitas dessas atividades. Segundo a 

declaração de Rabelo, em 1954, por interferência de Ivan Hasslocher, fora cortada a 

verba de publicidade que a Texaco pagava a revista PN, para qual o depoente 

trabalhava. Tal valor era concedido através da agência “Pomotion S/A” e, de acordo 

com depoimento, Hasslocher avisara ao anunciante que o periódico era de tendência 

esquerdista, posteriormente, qualificando-o como comunista
353

. 

Interessante realçar que Hasslocher já havia trabalhado para a Texaco e, na 

citada edição de fevereiro de 1962, narrou uma situação que faz ponte com a relatada 

por Genival Rabelo: 

     

Um dos grandes bancos estrangeiros no Brasil emprega uma agência de 

propaganda cujo presidente era o proprietário principal de um boletim 

noticioso que combatia os bancos estrangeiros funcionando no Brasil. Êsse 

boletim também atacava violentamente as companhias estrangeiras de 

petróleo: uma companhia estrangeira de petróleo é outra cliente da 

mesma agência
354

.  

 

 O texto de Ivan Hasslocher aponta para duas situações: a primeira, referente ao 

caso relatado por Rabelo. O periódico PN, de fato, seguia uma linha nacionalista e de 

crítica ao capital estrangeiro, e a Texaco era uma das grandes empresas de petróleo no 

Brasil e cliente da “Promotion S/A”. Depreende-se daí que realmente houve a 

interferência de Hasslocher na relação entre os anúncios da Texaco e o periódico em 

questão. O outro ponto que surge na consideração de Hasslocher é referente a outra 

companhia do ramo petrolífero, a Atlantic, mencionada na sessão anterior, cliente da 

Thompson Publicidade e da “Promotion S/A”. A relação entre a Atlantic e a 

“Promotion” passava pelo também líder ibadiano Osório Frutuoso Filho. 

 É relevante observar que, no mesmo período tratado no caso relatado por 

Genival Rabelo e por Hasslocher, outro grande grupo teve problemas com os serviços 

da Thompson pela alegada “ligação com comunistas”. Entre 1954-1955, Pery Igel e 

Henning Boilesen, representantes da “Cia. Ultragaz S. A.”, procuraram a agência para 

promover anúncios da empresa em periódicos populares. O assunto foi tratado com 

Caio A. Domingues, funcionário da Thompson e futuro presidente da Associação 
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 Os volumes 09 e 16 trazem relatórios nos quais tais denúncias são citadas. Ver em: 

https://www.comissaodaverdade.pe.gov.br/index.php/vol12-pdf.  
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 Depoimento de Genival Rabelo a CPI IBAD/IPES. 18/07/1963. Comissão Parlamentar de Inquérito..., 
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Brasileira de Propaganda, que convenceu Boilesen e Igel a publicarem a propagando no 

jornal “Notícias de Hoje”, considerado de cunho esquerdista, não obstante, com um 

amplo público. Segundo o publicitário: 

 

Programamos o jornal. Saiu o primeiro anúncio. E, para surprêsa geral, a 

edição do dia seguinte de «NdH» trazia, na primeira página, uma nota 

violenta contra o anunciante, que era taxado como «um dos tentáculos do 

imperialismo norte-americano em nosso país» [...] e esclarecendo aos leitores 

que a publicação do anúncio fôra «um cochilo» do Departamento de 

Publicidade. Concluia a nota com a explicação de que o jornal se recusaria a 

receber pelo anúncio!
355

 

 

 Ainda no período anterior à criação do IBAD, esse tipo de situação era o mote 

para Hasslocher fazer a propaganda contra outras agências de propaganda/publicidade e 

ofertar os serviços da “Promotion S/A” como uma empresa em defesa dos valores 

conservadores, da livre empresa, da importância do capital estrangeiro e do 

anticomunismo. Segundo Genivaldo Rabelo, a campanha pela discriminação na 

distribuição das verbas publicitárias teria levado ao fechamento de muitas publicações 

brasileiras cuja linha de opinião era de crítica aos interesses dos grandes grupos 

internacionais. Ainda seguindo o depoente, as ações empreendidas no estilo de 

Hasslocher, primeiro, caracterizavam esses periódicos como anti-EUA e, por fim, de 

comunistas. Aspecto este que levava a uma drástica queda das propagandas recebidas 

por esses jornais e revistas, a exemplo do que ocorreu com alguns em São Paulo: o 

"Jornal Debates", o Anhembi e Mercados e o Cruzeiro Internacional
356

.   

 O depoimento de Rabelo corroborou também com algumas denúncias, 

levantadas durante a CPI, de perseguição e de ameaças contra jornalistas que fizessem 

matérias denunciativas das Ações IBAD/”Promotion” – e, posteriormente, ADEP. O 

depoente chamou atenção para a reportagem que o também jornalista José Nogueira fez 

sobre possíveis empresas dispostas a doarem mais de Cr$ 5.000.000,00 para agências de 

publicidade atreladas ao capital estrangeiro. De acordo com o resumo deste relato de 

Rabelo: 

 

[...] o homem de imprensa deve guardar sigilo quanto aos informantes, visto 

que êstes correm até risco de vida; declarou a seguir que afirma-se que o 
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IBAD estaria salpicando de sangue a sua Ação; diz-se que o Senhor José 

Nogueira teria se suicidado. Há um depoimento, digo, uma informação do 

Senhor Carlos Ventura, da Tribuna da Imprensa ao Senhor Pedro Miler, do 

Jornal do Brasil, [...] segundo a qual êle -Ventura- estaria ameaçado de morte 

se repetisse as mesmas informações que foram prestadas pelo Senhor José 

Nogueira [...]
357

. 

 

 Não é possível confirmar a veracidade sobre “o sangue” presente nas ações do 

IBAD. No entanto, ao longo dos textos da CPI, há diferentes relatos de ameaças – até 

mesmo físicas – envolvendo as ações do IBAD. Nesse sentido, vale destacar que o 

IBAD também mantinha relações estreitas com grupos/organizações como o 

Movimento Anticomunista (MAC) e o Bureau de Informações Políticas (BIP), este 

último muito ativo em Minas Gerais e, como será visto, com fortes ligações com a 

SEI
358

. De acordo com os documentos e as reportagens arroladas pela Comissão 

Parlamentar de Inquérito, jovens integrantes do MAC auxiliaram o IBAD e a ADEP, 

durante as eleições de 1962, no trabalho de “boca de urna” e colando cartazes
359

.   

Outra forma de ação do IBAD, antes mesmo da criação do Instituto de Pesquisa 

e Estudos Sociais, através da “Promotion”, foi estabelecer vínculos e atividades com o 

intuito de penetrar em movimentos políticos com potencial de organização 

anticomunista e levar as ideias ibadianas tanto para o meio empresarial quanto para o 

público em geral, bem como, por meio das publicações mais especializadas e dos meios 

de comunicação com alcance mais amplo. Os movimentos da sociedade civil de São 

Paulo são um exemplo interessante desse tipo de intervenção. 

 

2.4- O IBAD, o anticomunismo e os movimentos da sociedade civil em São Paulo 

 

A complexidade da sociedade civil permitiu ao IBAD realizar investidas no 

movimento estudantil, sindical, religioso, militar, entre outros
360

. Não se trata de afirmar 

que esses movimentos se organizaram através do Instituto Brasileiro de Ação 

                                                             
357

 Idem. Sobre “o caso José Nogueira” ver em: OLIVEIRA, Raphael Alberti Nóbrega de. O “Caso José 

Nogueira”: Silenciamentos e autoritarismos no pré-1964 e na redemocratização. Dissertação (Mestrado 

em História). Rio de Janeiro: FGV/CPDOC. 2018.  
358

 Sobre a ação em Minas Gerais, ver: STARLING, Heloisa Maria Murgel. Op. Cit., capítulo II. 
359

 Sobre a relação com “ações de terror”, Elaine Bortone fez um importante mapeamento dos grupos que 

auxiliavam o IBAD: Ação Vigilantes do Brasil – líder Paulo Sales Galvão, União Operária Camponesa do 

Brasil – líder Valdo Claro Viana, Grupo de Ação Patriótica – líderes Aristóteles Drummond, almirante 

Silvio Heck e Carlos Eduardo D’Alamo Louzada (filho do embaixador D’Alamo Louzada), Frente 

Nacional Estudantil – líder George Greep, Centros Culturais da Juventude – líder Carlos Oliva, 

Estudantes Marianos – líder Mario Navarro da Costa, Campanha da Mulher pela Democracia – líder 

Amélia Molina. Cf. BORTONE, Elaine. Op. Cit., p. 56. 
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Democrática. O que está em questão é entender como o empresariado, por meio do 

IBAD, conseguiu se integrar e participar desses movimentos. Como observou René 

Dreifuss, “o IBAD constituía a primeira linha de combate da elite orgânica 

empresarial”, ou seja, estava voltado para a confrontação e, para tal, adequava e 

encampava símbolos, temas e linguagens que estivessem afinados com os próprios 

objetivos e interesses
361

. 

Nessa dinâmica, a relação do IBAD com a UDN e com setores conservadores 

católicos/protestantes demonstrou-se fundamental para a construção de um consenso 

anticomunista necessário no combate das reformas econômicas e sociais pautadas 

durante o governo de João Goulart. No período em que o IPÊS ainda estava em 

construção (até 1961) tais intervenções do IBAD/Promotion foram de suma importância 

na preparação do caminho para as ações ipêsianas.  

Deste modo, ao olhar especificamente para São Paulo, destacaram-se a 

integração ao Movimento Popular Jânio Quadros (MPJQ), a relação com o Movimento 

Renovador Sindical (MRS) – posteriormente aglutinado ao Movimento Sindical 

Democrático (MSD) –, com a Federação dos Círculos Operários, o Centro Dom Vital, o 

Rearmamento Moral, a Sociedade de Estudos Interamericanos (SEI) e ao Centro Latino-

Americano de Coordenação Estudantil (CLACE).  

Em São Paulo, havia um grande número de associações sindicais. Nesse sentido, 

é possível dizer que no período anterior à fundação oficial do IPÊS, esse foi um vasto 

campo para a intervenção do IBAD. A intenção aqui não é deixar em segundo plano as 

demais organizações da sociedade civil, mas sim realçar a força do aspecto sindical no 

caso paulista. Num documento elaborado pela Sociedade de Estudos Interamericanos 

endereçado ao IPÊS-SP, intitulado “Relatório Sindical”, datado de 19 de dezembro de 

1961, há um longo e detalhado levantamento das entidades sindicais que estavam 

organizadas no estado
362

. Tal relatório foi um importante elemento na escolha das 

entidades que seriam examinadas neste tópico. 

De acordo com o relatório citado, os “comunistas lançaram-se à conquista das 

direções dos sindicatos, notadamente, a partir de 1952” e o motivo atribuído a tal 

crescimento estava na Lei 1.667, do mesmo ano, que, nas palavras utilizadas no 
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documento do IPÊS, “foi abolida a exigência do célebre ‘atestado de ideologia’”, fato 

que teria permitido o “domínio comunista crescente” nos sindicatos
363

. O que estava em 

construção era um plano de mobilização e a cooptação desses aparelhos para as 

demandas do empresariado, tanto por uma via do convencimento como pelo caminho do 

expurgo e da perseguição. Ação que não ficava restrita apenas ao meio sindical. O 

IBAD e o IPÊS levaram esse modo de ação para a imprensa, para os estudantes e etc. 

 

Movimento Renovador Sindical  

 

 Na Promotion S/A de São Paulo havia uma conta específica do Movimento 

Renovador Sindical (MRS). O MRS foi criado em São Paulo em 1959 e lançado em 

outubro de 1960. Era um movimento formado por operários, dirigentes sindicais de 

Santos e da capital paulista. Tinha forte ligação, através de Frei Celso, com a Federação 

dos Círculos Operários de São Paulo
364

.  Em linhas gerais, o movimento pretendia “um 

sindicalismo independente das interferências do Ministério do Trabalho e da política 

partidária”, o que intitulavam como “liberdade sindical”. Nas palavras de um dos 

principais dirigentes do MRS, Geraldo Mayer: 

 

O Movimento Renovador Sindical e dirigentes sindicais independentes de 

São Paulo, resolvem com esta declaração dar início a um amplo movimento 

de caráter nacional, visando demonstrar ao presidente eleito da República, dr. 

Jânio Quadros, a necessidade de manter no futuro governo uma orientação 

baseada no reconhecimento da liberdade sindical ampla e plena, sem prejuízo 

da unidade dos trabalhadores. Essa liberdade deve ser consubstanciada na 

extinção imediata do Fundo Social Sindical, na abolição do Imposto Sindical, 

numa sindicância rigorosa de aplicação do Fundo Sindical, até a presente 

data; na introdução de relações livres entre o capital e o trabalhador, por 

intermédio dos contratos; e na eliminação das interferências político-

partidárias patronais e ministerialistas no movimento sindical brasileiro
365

.  

  

Entre suas pautas defendiam uma melhor remuneração do trabalhador, melhores 

condições de trabalho, a manutenção da estabilidade dos vínculos empregatícios e dos 
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 Idem. 
364

 O tema dos círculos operários será analisado ainda neste capítulo. A Federação dos Círculos Operários 

Católicos (FCO) foi fundada pelo padre Leopoldo Beltrano e, em conjunto com o IPÊS, foi um 

importante mobilizador das forças civis contra João Goulart. No início dos anos 1960 a entidade tinha 

filiais em 17 estados do Brasil. Nesse período, só em São Paulo havia 250 mil associados e tinha forte 

influência da American Federation of Labor- Congresso of Industrial Organization (AFL-CIO). Cf. 

CORRÊA, Larissa Rosa. “Disseram que Voltei Americanizado”: Relações Sindicais Brasil-Estados 

Unidos na Ditadura Civil-Militar (1964-1978). Tese (Doutorado em História Social). Campinas: 

Universidade Estadual de Campinas. UNICAMP. 2013./ Sobre as informações do texto, ver em:  

“Lançamento movimento em prol da independência sindical”. O Estado de São Paulo. São Paulo, quinta-

feira, 20 de outubro de 1960, p. 15. 
365

 “Lançamento movimento em prol da independência sindical”. O Estado de São Paulo. São Paulo, 

quinta-feira, 20 de outubro de 1960, p. 15.  
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direitos trabalhistas (sem especificar se todos ou apenas alguns), entre outros, numa 

perspectiva em que a justiça social estava balizada pela visão da livre empresa. Essa 

ideia de “sindicalismo livre” teve origem nos Estados Unidos da América e ganhou 

força através da American Federation of Labor - Congress of Industrial Organization 

(AFL-CIO). De um modo geral, as linhas orientadoras da AFL-CIO estavam pautadas 

na defesa da livre empresa, de um apregoado apartidarismo e de combate ao 

comunismo
366

.  

No início dos anos 1960, membros da AFL-CIO realizaram algumas visitas no 

Brasil com intuito de estreitar laços, conhecer dirigentes sindicais, estabelecer 

intercâmbios e apresentar a Confederação Internacional de Organizações Sindicais 

Livres (CIOSL) e da Organização Regional Interamericana do Trabalho (ORIT). Duas 

organizações voltadas para a defesa do “sindicalismo livre”, principalmente, no que 

concernia a preocupação com crescimento das ideias de esquerda entre os sindicatos e a 

defesa de uma “justa e imparcial compreensão entre os países ricos e pobres”
367

.  

É possível aferir que os membros do MRS tiveram contato com as ideias da 

AFL-CIO e tinham conhecimento da CIOSL e da ORIT. Além da influência estrangeira, 

apesar de ressaltarem a total independência “frente a todos os governos”, o grupo 

também tinha uma certa orientação “janista”
368

. Tanto que no III Congresso Sindical 

Nacional, em 1960, período no qual Jânio Quadros estava lançando a candidatura à 

presidência e tinha um amplo apoio entre certos grupos sindicais de São Paulo, o MRS 

levou à plenária a proposta de leitura de uma carta do candidato aos sindicatos
369

. 

O MRS, ao longo do ano de 1960 e início de 1961, promoveu uma forte 

campanha anticomunista
370

. A conta na Promotion S/A tinha relação direta com tal 

ação. De acordo com Claudio Hasslocher, que era responsável pela conta do MRS na 

“Promotion”, o grupo de publicidade foi procurado por Geraldo Mayer com “intuito de 

expandir o quadro social da entidade”, mas, cumpre ressaltar, a “Promotion” também 
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 Em abril de 1961, o presidente norte-americano John F. Kennedy deu aval a um programa voltado para 

o sindicalismo na América-Latina com ampla participação da AFL-CIO e que viria a integrar o programa 

da Aliança para o Progresso. Para uma análise aprofundada da AFL-CIO ver em: CORRÊA, Larissa 

Rosa. Op. Cit. 
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 Ibidem, p. 8-9. 
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 Cf. http://www.fgv.br/Cpdoc/Acervo/dicionarios/verbete-tematico/conselho-sindical-dos-

trabalhadores-de-sao-paulo. 
369

 Correio da Manhã. Rio de Janeiro, sexta-feira, 12 de agosto de 1960, capa.  
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 Numa nota de 06 de novembro de 1960, o jornal “O Estado de São Paulo” anunciava as ações do MRS 

com o seguinte título: Combate ao comunismo nos órgãos sindicais. Cf. “Combate ao comunismo nos 

órgãos sindicais”. O Estado de São Paulo. Domingo, 06 de novembro de 1960, p. 30.  

http://www.fgv.br/Cpdoc/Acervo/dicionarios/verbete-tematico/conselho-sindical-dos-trabalhadores-de-sao-paulo
http://www.fgv.br/Cpdoc/Acervo/dicionarios/verbete-tematico/conselho-sindical-dos-trabalhadores-de-sao-paulo
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realizou outras atividades para o Movimento Renovador Sindical, principalmente, 

voltadas à opinião pública.  

No caso específico da relação entre a “Promotion S/A” e MRS, a agência de 

publicidade era responsável pela divulgação de material relacionado ao movimento e na 

produção do “Semanário Correio Sindical”. Também produzia um programa de cinco 

minutos transmitido diariamente, seis vezes por semana, pela Rádio Tupi de São Paulo 

no horário da noite. Sobre tal relação Claudio Hasslocher afirmou que: 

 

[...] a conta que se dedicava em São Paulo não era propriamente uma conta 

publicitária nos têrmos que ela o é considerada pelas agências de publicidade 

comercial, nos têrmos da venda de mercadorias ou de serviços comerciais, 

mas uma conta com peculiaridades que a distinguiam dos clientes normais de 

uma agência de publicidade; que esta era a conta do Movimento Renovador 

Sindical [...]
371

.   

  

 Carlos Hasslocher cuidava especificamente desta conta. Geraldo Mayer era ex-

jornalista do periódico “O Estado de São Paulo” e após demissão passou a articular o 

“Semanário Correio Sindical”, publicação na qual as atividades e as ideias do MRS 

eram apresentadas. Interessante notar que apesar da dispensa, “O Estado de São Paulo” 

era um dos anunciantes do “Semanário”. Segundo a declaração de Hasslocher: 

 

[...] o Correio Sindical publicava com muita frequência anúncios do “Estado 

de São Paulo” e do “Açúcar Ester”, sendo que em relação a êste último 

anunciante, o senhor Bernardo lhe pedira não publicar no Repórter Sindical 

os anúncios do “Açúcar Ester” que vinham sendo publicados anteriormente 

no Correio Sindical, portanto a sua suposição era de que o dinheiro pudesse 

vir também desses dois anunciantes para sustentar êsse movimento, além de 

outras fontes que o depoente imagina terem existido
372

. 

  

O “Açúcar Ester” era produzido pela “Usina Açucareira Esther”
373

, uma das 

mais antigas de São Paulo, administrada por José Bonifácio Coutinho Nogueira que na 

época era Secretário de Agricultura do Estado de São Paulo (1959-1963) e filiado à 

UDN. Em sua trajetória política participou do movimento paulista de 1932 e, após o 

golpe de 1964, filiou-se à Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e estendeu suas 
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 Depoimento de Carlos Germano Hasslocher a CPI IBAD/IPES. 18/07/1963. Comissão Parlamentar de 

Inquérito..., vol. 02. Ver em: https://www.comissaodaverdade.pe.gov.br/uploads/r/arquivo-publico-

estadual-jordao-

emerenciano/9/3/b/93b4708603d78be9f5705921ee11516d9affeb4a165d8528e1b28e00c8a1272d/562f46a

4-4584-4a49-8bd8-28bf030481b6-VOL02.pdf, acessado 09/02/2019. 
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 Idem. 
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 A usina estava ligada a um conglomerado de empresas ligadas ao agronegócio e administradas por 

José Bonifácio Coutinho Nogueira: a Cia Agrícola São Quirino, a Comercial Açucareira Cafeeira e a Cia 

de Administração e Representação Ester e Pecuária Anhumas S/A. Cf. BORTONE, Elaine. Op. Cit., p. 

253. 

https://www.comissaodaverdade.pe.gov.br/uploads/r/arquivo-publico-estadual-jordao-emerenciano/9/3/b/93b4708603d78be9f5705921ee11516d9affeb4a165d8528e1b28e00c8a1272d/562f46a4-4584-4a49-8bd8-28bf030481b6-VOL02.pdf
https://www.comissaodaverdade.pe.gov.br/uploads/r/arquivo-publico-estadual-jordao-emerenciano/9/3/b/93b4708603d78be9f5705921ee11516d9affeb4a165d8528e1b28e00c8a1272d/562f46a4-4584-4a49-8bd8-28bf030481b6-VOL02.pdf
https://www.comissaodaverdade.pe.gov.br/uploads/r/arquivo-publico-estadual-jordao-emerenciano/9/3/b/93b4708603d78be9f5705921ee11516d9affeb4a165d8528e1b28e00c8a1272d/562f46a4-4584-4a49-8bd8-28bf030481b6-VOL02.pdf
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atividades para o setor financeiro e de comunicações
374

. De acordo com Elaine Bortone, 

Coutinho Nogueira era diretor do Banco de Investimento Industrial (Investbanco), 

empresa contribuinte e apoiadora do IPÊS. 

“O Estado de São Paulo”, por seu turno, publicava reportagens sobre as ações e 

as campanhas realizadas pelo Movimento Renovador Sindical. Ao que parece, numa via 

de mão dupla por meio da “Promotion”. Por um lado, contribuía com a produção do 

“Semanário Correio Sindical” e, por outro, recebia para publicar matérias e notas sobre 

a ação do MRS. Em novembro de 1960, por exemplo, o periódico em questão publicou 

uma matéria sobre a “comissão coordenadora do sindicalismo independente” cuja carta 

de princípios foi assinada pela Federação dos Círculos Operários de São Paulo, 

Movimento Renovador Sindical, “Correio Sindical”, entre outros. 

Além das faturas mensais da MRS com a “Promotion”, consideradas “muito 

altas” por Claudio Hasslocher, havia um pagamento específico para os serviços do 

mesmo e era realizado por meio de um homem chamado “Bernardo”, sobre o qual o 

gerente da “Promotion” em São Paulo dizia nada saber e que tinha apenas suposições 

em relação ao “O Estado de São Paulo” e a fábrica da “Açúcar Esther”. Todavia, tal 

falta de conhecimento contrasta com a própria relação de Claudio Hasslocher com o 

“Semanário Correio Sindical” para o qual indicou um dito amigo de longa data, 

chamado Sérgio Viana, que teria ficado responsável pelas questões contábeis e 

financeiras do MRS. Após a morte de Geraldo Mayer, num acidente de avião, Viana 

assumiu a produção de um novo semanário do movimento, no caso, o “Reporter 

Sindical”. 

Hasslocher afirmou que o pagamento começou a ficar irregular após a morte de 

Mayer, até janeiro de 1963. Contudo, há uma contradição na fala do ex-gerente da 

“Promotion” de São Paulo ao declarar desconhecimento das fontes financiadoras e do 

próprio MRS. No trecho anteriormente citado, Hasslocher ressaltou que no “Semanário 

Correio Sindical” – dos tempos de Geraldo Mayer − havia com muita frequência 
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 Entrou na Secretaria durante o governo de Carlos Alves de Carvalho Pinto e permaneceu durante todo 

o mandato do governador (1959-1963). Depois do golpe de 1964, 1965, tornou-se membro do Conselho 

Nacional de Economia por indicação do presidente Castelo Branco e presidente da comissão consultiva 

bancária do Banco Central do Brasil. Em 1968, durante o governo de Roberto Abreu de Sodré, ocupou 

(até 1972) o cargo de presidente da Fundação Padre Anchieta- Centro Paulista de Rádio e TV Educativa 

(hoje, TV e rádio Cultura). Já em 1975, no governo de Paulo Egydio de Martins, tornou-se Secretário de 

Educação e Secretário da Cultura, Ciência e Tecnologia. Em 1979, fundou a Empresa Paulista de 

Televisão, afiliada e associada à Rede Globo, englobando as TV Campinas, TV Ribeirão, TV Central e 

subsidiárias. Cf.http://www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/dicionarios/verbete-biografico/nogueira-jose-

bonifacio-coutinho  
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anúncios do “Estado de São Paulo” e do “Açúcar Ester”, mas quando Mayer faleceu, o 

homem responsável pelo pagamento lhe pedira para não mais publicar anúncios da 

referida empresa açucareira no recém-criado “Semanário Repórter Sindical” – substituto 

do “Correio Sindical”. Depreende-se daí que “O Estado de São Paulo” seguiu 

contribuindo com a publicação. 

Um ponto a ser observado é o fato do MRS, na época, ser visto com certa 

cautela por dirigentes do IBAD. Ivan Hasslocher tinha divergências com Mayer, o qual 

acusava de ser condescendente com pautas consideradas comunistas. Postura também 

realçada pelo “Relatório Sindical” do IPÊS-SP: 

 

Por questões táticas esse movimento tem se ligado aos movimentos sindicais 

democráticos, fazendo parte do CORS- Conselho Coordenador das 

Organizações Sindicais Renovadoras, juntamente com os Círculos Operários 

[...]. Ideologicamente está mais ligada aos comunistas, que pretende substituir 

nas direções sindicais e que imita ao fazer da luta contra o “peleguismo” uma 

bandeira. Pode-se situar esse movimento no limite entre a corrente sindical 

democrática e o comunismo
375

.  

   

Crítica que perdeu a força depois da morte do fundador do Movimento 

Renovador Sindical, quando este passou a integrar o Movimento Sindical Democrático 

(MSD), fundado em julho de 1961 e financiado pelo complexo IPÊS/IBAD.  

 

Movimento Sindical Democrático 

 

 O Movimento Sindical Democrático tinha como uma das características centrais 

ser uma organização de cunho anticomunista, sob o lema “Deus, Pátria e Propriedade 

Privada”. Enquanto o Movimento Renovador Sindical estava, principalmente, situado 

em São Paulo, a área de influência do MSD era um pouco maior
376

. É possível afirmar 

que o IBAD, o IPÊS, os Círculos Operários e o Rotary Club foram aparelhos privados 

de hegemonia que mantinha relações com o MSD. A UDN participou ativamente da 

construção do MSD, principalmente, através do empresário e deputado federal Herbert 

Levy – ligado ao IBAD e ao IPÊS −, do governador da Guanabara Carlos Lacerda e do 

governador de São Paulo Carlos Alberto de Carvalho Pinto. De acordo com um 

documento do IPÊS de São Paulo, o MSD era: 
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 Relatório Sindical. 19/12/1961. CPDOC/FGV. Arquivo Paulo Ayres Filho. PAF IPES 1961.12.00. 
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 De acordo com Larissa Rosa Correa, o MSD tinha forte atuação entre os comerciários, além de receber 

apoio dos industriais – em especial, da FIESP – e outros grupos da sociedade civil. Cf. CORREA, Larissa 

Rosa. Op. Cit., p. 54. 
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[...] o maior agrupamento de entidades sindicais democráticas e o primeiro a 

organizar-se foi o de São Paulo, liderado pela Federação dos comerciários 

sendo seu presidente Antonio Pereira Magaldi. Surgiu em 1º de maio, tendo 

lançado manifesto em que declara a sua disposição de lutar pela melhoria das 

condições de vida e de trabalho, pelo aperfeiçoamento da estrutura sindical 

brasileira, por um sindicalismo livre de influências do governo, dos patrões, 

do partido e do comunismo, pela preservação de nossas tradições cristãs e 

democráticas
377

.   

 

 O MSD teve a sua fundação em maio de 1961, em São Paulo, durante o I 

Encontro Interestadual do Sindicalismo Democrático. Um pouco antes, no Rio de 

Janeiro, as associações sindicais de caráter anticomunista formaram o Movimento dos 

Trabalhadores Livres e Democráticos do Brasil, também conhecido como Rede 

Democrática dos Trabalhadores Livres (REDETRAL). Durante o evento paulista, a 

partir dos entendimentos entre as lideranças da UDN e os líderes dos movimentos, as 

duas entidades foram agrupadas
378

. O MSD tinha como direção Olavo Previatti, 

presidente da Federação dos Trabalhadores na Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do 

Estado de São Paulo, e Antonio Pereira Magaldi, presidente da Federação dos 

Comerciários
379

. 

 A reunião fundadora do Movimento Democrático Sindical se deu em São Paulo, 

apesar da maioria dos encontros interestaduais posteriores ocorrerem no Rio de Janeiro. 

O ato fundacional pode ser explicado pelo fato da relação IBAD/Promotion/Movimento 

Renovador Sindical estar estabelecida na capital paulista desde antes da criação do 

MSD. Para além disso, a Federação dos Círculos Operários Católicos de São Paulo, no 

início de 1960, já contava com 250 mil associados. Como foi citado anteriormente, a 

FCO e o MRS já mantinham contato por meio do IBAD e de Frei Celso. As ações do 

Rotary Club também permeavam o MSD.   

De acordo com a análise realizada no primeiro capítulo, desde a década 1950, o 

clube de serviço promovia espaços de discussão entre acadêmicos, religiosos e 

empresários sobre questões relacionadas ao direito à propriedade privada, contra a luta 
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 Relatório Sindical. 19/12/1961. CPDOC/FGV. Arquivo Paulo Ayres Filho. PAF IPES 1961.12.00.  
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 Cf. http://www.fgv.br/Cpdoc/Acervo/dicionarios/verbete-tematico/movimento-sindical-democratico. 
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 Os fundadores, Magaldi e Previatti, após o golpe de 1964, foram importantes elementos de ligação 

entre o governo ditatorial e a sociedade civil. De acordo com Larissa Corrêa, após o golpe de 1964, 

Magaldi ocupou a função de vogal dos trabalhadores no Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. 

Ainda em 1963, passou a integrar a diretoria do Instituto Cultural do Trabalho (ICT), organização que 

desenvolvia cursos para a formação de líderes sindicais e foi criada a partir da associação das ideias e do 

capital do grupo Rockefeller, do governo Kennedy e do Instituto Americano para o Desenvolvimento do 

Sindicalismo Livre (IADESIL). Já Olavo Previatti, após 1964, entrou para a diretoria da Confederação 

Nacional do Trabalhadores Industriais (CNTI), seguiu como presidente da Federação dos Trabalhadores 

de Indústria e também ingressou no ICT e foi convidado a integrar o Encontro do Conselho da AFL-CIO 

em 1968. Cf. Idem/BORTONE, Elaine. Op. Cit., p. 30.  

http://www.fgv.br/Cpdoc/Acervo/dicionarios/verbete-tematico/movimento-sindical-democratico


154 
 

de classes, a harmonia cristã entre patrões e empregados, entre outros. Temas que 

viriam a confluir com as pautas do “sindicalismo livre”. O Rotary Club, inclusive, tinha 

um projeto próprio voltado para os trabalhadores que era muito semelhante às ideias 

pautadas pelo MSD. Sabe-se que o Rotary mantinha ligações com a FCO, o IPÊS e o 

IBAD
380

.  

Desse modo, quando o MSD foi fundado, em São Paulo, existia uma ampla rede 

interligada de organizações que já pautavam temas que viriam a integrar o movimento. 

Ancoradas na perspectiva do “sindicalismo livre” cujo financiamento partia do governo 

e do capital de grandes grupos empresariais norte-americanos. Os encontros 

interestaduais eram financiados, inicialmente, pelo IBAD e, posteriormente, também 

pelo IPÊS. Durante a realização do Encontro Interestadual, os líderes do MSD lançaram 

um manifesto no qual defendiam “a necessidade da separação entre os dirigentes 

sindicais autênticos e os de tendência ditatorial”, neste último estavam enquadradas 

todas as lideranças sindicais que não pautassem a defesa da livre empresa, entendida 

como o pilar de uma sociedade democrática e de uma relação saudável entre patrões e 

empregados.  

De acordo com o documento, era preciso “unir as forças democráticas” com “os 

estudantes, os parlamentares, os agricultores e todas as classes sociais” para “esclarecer 

a opinião pública” da importância de um “regime democrático, baseado na liberdade, no 

respeito à pessoa humana e na livre iniciativa”
381

. Entre as definições e as metas 

apresentadas do MSD a serem defendidas no I Congresso Interestadual estavam: 

 

1ª)Aperfeiçoamento cultural dos dirigentes; 2ª)Organização e 

aperfeiçoamento da ação sindical; 3ª)Campanha de esclarecimento da 

opinião pública, sobretudo das bases sindicais para a ampliação dos 

números de sindicalizados e para a apoio da sociedade às reivindicações 

do socialismo democrático
382

.    

      

O IBAD por meio da “Promotion” entrava, principalmente, na campanha de 

esclarecimento da opinião pública e, em particular, dos trabalhadores. A ideia era 

aumentar o número de sindicalizados e convencer àqueles que já estavam organizados. 

Nesse sentido, o “Semanário Repórter Sindical” era o espaço para realizar tal ação. 
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 Ademais, nomes de empresários que viriam a compor o IPÊS estavam entre integrantes do Rotary e 

palestrantes em cursos de formação sobre os temas acima citados – o empresário ipêsiano João Batista 
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 “Dirigente define os objetivos do M.S.D.”. O Estado de São Paulo. Domingo, 16 de julho de 1961, p. 
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 Idem. [Grifo meu]. 
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Pode-se dizer que o MSD deu continuidade ao trabalho do extinto Movimento 

Renovador Sindical. Na relação com a “Promotion”, o modus operandi não foi 

modificado. Como observado anteriormente, os pagamentos para publicação do 

informativo seguiram até janeiro de 1963.    

O editorial “O Operariado e a Política do Governo”, publicado no “O Estado de 

São Paulo” em 27 de julho de 1961, é exemplar da relação entre o periódico, o já 

intitulado Movimento Sindical Democrático e a “Promotion”: 

 

No mesmo dia em que o sr. Presidente da República incumbia o seu ministro 

do Exterior de distribuir [ilegível] as mais altas insígnias do Cruzeiro do Sul 

pelos componentes da missão de propaganda bolchevista que acaba de 

percorrer vários estados do Brasil, reuniam-se na capital paulista os 

representantes de mais de quatro milhões de operários brasileiros que neste 

momento integram o Movimento Sindical Brasileiro em todo território 

nacional. Através de dois importantíssimos documentos, solenemente 

aprovados pelos oitocentos e tantos delegados dos sindicatos regionais que o 

integram, este poderoso Movimento proclama implicitamente o seu repúdio à 

distorção que o governo atual tem imprimido à política externa do país, 

quando se declara na firma disposição de dar combate à infiltração comunista 

no sindicalismo brasileiro
383

.        

 

O periódico “O Estado São Paulo”, contudo, não foi a única no qual as ideias do 

MSD, por meio da “Promotion”/IBAD, eram veiculdas. A coluna “Repórter Sindical” 

do periódico “O Repórter” de Santo André, cidade paulista industrial e com grande 

concentração de operários, costumava publicar notas alinhadas ao pensamento do 

“sindicalismo livre” e seguiu ligado ao IPÊS. Tanto que, logo após do golpe de 1964, a 

coluna publicou o seguinte texto: 

  

Trabalhadores! Aqueles que dirigiam o sindicato antes da revolução tornaram 

a atividade e a vida sindicais uma espécie de obra marcada e suspeita. Mais 

do que direitos inerentes à classe, na vida sindical de então cuidava-se dos 

programas políticos e da agitação, contra as instituições. [...]. Agora, que 

estamos bem livres do perigo vermelho não se justifica mais a oposição à 

sindicalização e nem a pressão de certos patrões [...]
384

. 

 

Um dos casos mais conhecidos de ação do IBAD foi o arrendamento do jornal 

“A Noite”, em 1962, no período anterior ao pleito eleitoral daquele ano. Entre as 

diversas manchetes e reportagens de cunho anticomunista e de apoio aos candidatos da 

ADP ligados ao IBAD/IPÊS/ADEP, havia um espaço intitulado “Coluna Sindical” no 
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qual eram apresentadas ideias pautadas pelo Movimento Sindical Democrático
385

. Com 

auxílio do IBAD/Promotion, ao longo dos anos de 1960 e 1961, a força do MSD foi 

ganhando relevância no meio sindical, a exemplo, o II Encontro Interestadual do 

Sindicalismo Democrático, realizado em agosto de 1962, contou com a participação de 

mais de 1.500 delegados representando 1.300 sindicatos e entidades de classe de todo o 

país.    

Ainda no âmbito das ações do IBAD/Promotion visando à opinião pública e os 

votos, em São Paulo, houve a tentativa de aproximação com o Movimento Popular 

Jânio Quadros (MPJQ). O MPJQ, durante as eleições de 1960, conseguiu articular um 

grande número de pessoas e teve participação fundamental na eleição de Quadros para 

presidência do Brasil. A forma como Ivan Hasslocher buscou se aproximar do 

movimento é bastante exemplar do modo como o IBAD agia. 

 

Movimento Popular Jânio Quadros  

 

 Em 20 de abril de 1959, ocorreu a fundação do Movimento Popular Jânio 

Quadros (MPJQ), no auditório da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Rio de 

Janeiro. No mesmo momento em que o Partido Trabalhista Nacional (PTN) lançava, 

oficialmente, a candidatura de Jânio Quadros à Presidência da República
386

. A reunião 

fundacional foi presidida por Carlos Castilho Cabral
387

, ligado ao PTN e líder do MPJQ. 

De acordo com René Dreifuss, o MPJQ proporcionou uma importante ligação entre a 

chapa de Jânio e o voto Popular
388

. O movimento englobava militares e civis, muitos 

desses ligados ao IBAD e posteriormente ao IPÊS. Além de Cabral, na organização 

                                                             
385
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formal, o general Juarez Távora (ESG) era o chefe do movimento e Carvalho Pinto 

atuava como presidente honorário. 

     

Nome Função IPES/IBAD Associação/grupo 

General Juarez Távora Chefe IBAD/IPÊS ESG 

Carlos Alberto de Carvalho 

Pinto 

Presidente Honorário Apoio UDN 

Carlos Castilho Cabral Presidente Apoio PTN 

João Ribeiro Dantas Presidente do 

Conselho Político 

Apoio Diário de Notícias 

Cristóvão Mendes da Silva Vice-Presidente - - 

Xavier D’Araújo Vice-Presidente   

Alencastro Guimarães Vice-Presidente   

Arthur Oscar Junqueira Secretário Executivo IBAD ADEP/Promotion 

José Aparecido de Oliveira Secretário Político - - 

Gládio de Mello Pires Primeiro Secretário   

Silvio Vasconcelos  Segundo Secretário IBAD - 

Prudente de Moraes Neto Vice-Presidente do 

Conselho Político 

- - 

Senador Joaquim Parente Vice-Presidente do 

Conselho Político 

Apoio UDN 

Sérgio Nogueira Ribeiro Procurador   

Silvio Romero Moreira Procurador   

Carlos Koehler Tesoureiro   

Osvaldo Pedroso Tesoureiro   

Coronel Adil de Oliveira Assessor   

Antônio Leopoldino Assessor IBAD Movimento 

Estudantil 

Almirante Aurélio Linhares Assessor   

Deputado Brígido Tinoco Assessor  PSD 

Gladstone Chaves de Melo Assessor IBAD PDC/Instituto 

Democrático 

Brasileiro/Diretor do 

Centro Dom Vital 

General João Gentil Barbato Assessor IBAD  

Hélio Cássio Muniz de Souza Assessor IPÊS ACSP 

José Cândido Moreira de 

Souza 

Assessor Apoio DUCAL 

José Luiz Moreira de Souza  Assessor IPÊS DUCAL 

Capitão José Chaves Lameirão Assessor IBAD  

José da Costa Porta Assessor - - 

Ministro José Pereira Lima Assessor - - 

Major Leopoldino Freire Assessor IBAD  

Perter Murany Assessor IBAD ADEP 

Vandik L. da Nóbrega Assessor - - 

Coronel Salvador Corrêa de Sá Assessor -  

Coronel Walter Peracchi 

Barcellos 

Assessor   

Coronel Menezes Cortes Apoio IBAD UDN 
Quadro 2.3- Integrantes do Movimento Popular Jânio Quadros. Fonte: DREIFUSS, René. Op. Cit. 

[1981]/ CABRAL, Carlos Castilho. Tempos de Jânio e Outros Tempos. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1962. 
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Durante a CPI do IPÊS/IBAD, o depoimento de Carlos Castilho Cabral, apesar 

de negar ter aceitado ajuda do IBAD ao movimento, traz um panorama bastante 

interessante da forma como o Instituto Brasileiro de Ação Democrática se integrava a 

outros movimentos já existentes na sociedade civil. De acordo com René Dreifuss, Ivan 

Hasslocher foi procurado por uma das lideranças do MPJQ, no caso, Gladstone Chaves 

de Mello, para apoiar a campanha de Jânio de Quadros à presidência da República, o 

que teria ocorrido sem grandes reservas. Ainda segundo Dreifuss, o IBAD apoiou 

veladamente tal candidatura, ao contrário de outras organizações como o CONCLAP-

RJ
389

.  

A candidatura de Quadros, de fato, ocorreu no momento em que o IBAD 

começava a estruturar as ações públicas voltadas para o lobbying político. Numa rápida 

observação do quadro acima citado, é possível perceber que havia forte presença de 

integrantes do IBAD na liderança do Movimento Popular Jânio Quadros. Ademais, 

empresas ligadas ao IBAD − a Mercedes Benz, por exemplo, − participaram ativamente 

da campanha de Quadros
390

. Segundo a declaração de Carlos Castilho Cabral, o grupo 

conseguira arrecadar com contribuições um valor pouco acima de Cr$ 11.000.000,00 

para financiarem a as ações do MPJQ.  

Nos termos do depoimento: 

 

[...] o depoente pode afirmar que arrecadou e gastou com os trabalhos da 

direção nacional do Movimento Popular Jânio Quadros, desde a sua 

formação, em 1959, até depois da eleição de 03 de outubro de 1960, quantia 

pouco superior a 11 milhões de cruzeiros, sem contar, naturalmente, algumas 

doações em espécie, [...] panos para faixas eleitorais, recordando-se neste 

item de uma doação de 20 mil metros recebidas, [...] de dez a vinte viaturas 

todas emprestadas ao movimento e devolvidas em seguida à eleição; 

recordando-se que quatro destas camionetas Kombi foram compradas por um 

velho amigo, Senhor Otacílio Piedade Gonçalves, que as cedeu ao 

movimento [...], sendo que o movimento apenas adquiriu uma Rural Willys, 

dotada de gerador e aparelhos de som [...]
391

.  

 

 Apesar de enumerar as doações, Castilho Cabral não demonstrou exatamente as 

origens dos 11 milhões recebidos. De acordo com o político, os balancetes e as notas 

das doações ficaram guardadas com Arthur Junqueira, o mesmo responsável por 
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 Ver o quadro 1.10 no capítulo 1. 
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 Porém, Cabral garantiu que os documentos do movimento não foram descartados. Depoimento de 

Carlos Castilho Cabral CPI IBAD/IPES. 29/08/1963. Comissão Parlamentar de Inquérito..., vol. 16, ver 
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queimar documentos do IBAD
392

. Como forma de angariar fundos, durante a realização 

de caravanas as diversas cidades brasileiras, o movimento também vendia símbolos da 

campanha (a vassoura, principalmente) e flâmulas do candidato. No entanto, não há 

uma explicação de quem produzia tais materiais e também é preciso considerar o baixo 

valor cobrado pelos souvenires.    

Para além, a expressividade de algumas ações do Movimento Popular Jânio 

Quadros sugere a existência de um aparato mais elaborado do que o declarado por 

Castilho Cabral. Em novembro de 1959, Quadros renunciou à candidatura de presidente 

da República, fato que gerou grande comoção entre partidários e eleitores. Diante da 

situação, em apenas quatro horas, o MPJQ conseguiu mobilizar mais de 40 mil 

assinaturas num manifesto pedindo a volta do candidato
393

. Ação que, naquele tempo, 

exigia amplos contatos, estrutura muito organizada e ramificada, materiais e um número 

grande de pessoas.   

Os braços do MPJQ tinham o alcance muito mais amplo do que a memória e o 

depoimento de Castilho Cabral trouxeram à tona. Segundo o mesmo, o Movimento 

Popular Jânio Quadros tinha apoio no movimento estudantil através da figura de 

Antônio Leopoldino, nas palavras de Cabral, “um dos líderes de vanguarda dos 

estudantes do movimento”. No entanto, Antônio Leopoldino – que viria a integrar a 

Ação Democrática Parlamentar/ADEP de Minas Gerais
394

 − era uma figura ligada ao 

IBAD, cujas atividades estavam voltadas, em São Paulo, para cooptação e infiltração de 

quadros no movimento estudantil. Apesar do líder do movimento pró-Quadros afirmar 

não haver relaçõão alguma entre o MPJQ e o IBAD, o secretário executivo do grupo, 

Arthur Junqueira, foi uma figura importante do bloco IBAD/Promotion/ADEP. Assim 

como Gladstone Chaves de Mello, elemento de ligação entre diversas organizações da 

sociedade civil e o IBAD. 

Na declaração de Castilho Cabral, os companheiros de movimento “na ânsia de 

retornar a atividade política”, após a “decepção com a renúncia de Jânio Quadros”, não 

se conformaram em abandonar a vida pública e teriam cedido aos interesses de Ivan 

Hasslocher. A narrativa de Cabral situava a relação entre membros do MPJQ com o 

IBAD no momento em que o movimento chegava ao fim, ou seja, após a saída de 

Quadros da presidência. Sabe-se, entretanto, que Arthur Junqueira foi um membro 
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fundador do IBAD e Gladstone de Mello tinha ampla relação com a “Promotion” e o 

Instituto Brasileiro de Ação de Democrática.  

 Na versão apresentada por Cabral, Hasslocher o teria procurado durante a 

campanha de 1960, juntamente a Gladstone Chaves de Mello, para oferecer ao MPJQ 

um documento que dizia ser útil para a candidatura de Jânio Quadros contra o outro 

candidato à presidência, Marechal Henrique Teixeira Lott. No caso, uma fotocópia com 

uma suposta assinatura de Paulo Baeta Neves
395

 que comprovaria um acordo entre o 

Partido Comunista Brasileiro (PCB) e o PTB − partido pelo qual Lott concorria. 

Segundo o depoente, reconhecendo a importância do documento, levou-o para a 

verificação da autenticidade da assinatura, num estratagema que teria envolvido figuras 

públicas como Roberto Marinho, presidente do grupo “O Globo”
396

. Nesse processo de 

averiguação, Cabral afirmou ter descoberto que a assinatura era falsa e, por este motivo, 

descartou a ajuda oferecida por Hasslocher.   

Não é possível confirmar se a história ocorreu da maneira tal como foi relatada 

pelo depoente, pois, esbarra nos limites do testemunho e não se trata aqui de um 

trabalho de julgamento. Porém, as características que Cabral apontou no desenrolar da 

situação se assemelham bastante ao modo ibadiano de agir. Além disso, após a eleição 

de Jânio Quadros, segundo o depoente, Hasslocher voltou a lhe procurar, acompanhado 

do filho do ex-secretário norte-americano John W. Foster Dulles, para que entregasse 

um documento ao presidente eleito, em 03 de outubro de 1960
397

. A pessoa em questão 

era John Foster Dulles Jr., presidente da Hanna Mining Company no Brasil e também 

sobrinho do então presidente da CIA, Allen Dulles. Num breve resumo, a Hanna 

Mining recebeu a concessão durante o governo de Juscelino Kubitschek para explorar 

minério de ferro no Brasil. A CONSULTEC, inclusive, recebeu 3 milhões de dólares 

para desenvolvimento do projeto de mineração
398

. 
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Além de John Foster Dulles Jr., de acordo com René Dreifuss, o “Estado-maior” 

do complexo Hanna Mining no Brasil contava com Herbert Hoover Jr., filho do ex-

presidente norte-americano, Herbert Hoover, e ex-secretário de Estado no governo do 

General D. D. Eisenhower. Ainda segundo o autor, entre 1959 e 1960, Foster Dulles Jr. 

buscou estreitar contato com políticos que estavam lançando candidaturas
399

. Sabe-se 

que a campanha de Jânio Quadros contou com financiamento de empresas ligadas ao 

IBAD e, nesse sentido, o encontro entre Cabral e Dulles Jr. não foi uma simples ação de 

Hasslocher, na verdade, aponta para uma relação muito mais aprofundada do que 

sugeriu a superficialidade descrita sobre o encontro entre os líderes do IBAD, do MPJQ 

e o presidente da Hanna Mining. 

Ainda nessa questão, Carlos Castilho Cabral afirmou ter recebido o documento 

diretamente de John W. Foster Dulles no aeroporto de Paris, o qual teria remetido para 

Londres – local onde estava Jânio Quadros. O ex-secretário de Estado norte-americano 

tinha interesse, especialmente, nas ações de política externa a serem implementadas 

durante o governo do novo presidente brasileiro. Foster Dulles já havia demonstrado 

pouco reconhecimento à proposta apresentada por Juscelino Kubitschek no bojo da 

Operação Pan Americana (OPA)
400

. Através da OPA, o então chefe do executivo 

pretendia uma modificação nas relações interamericanas, no caso, privilegiando o 

capital público e os acordos multilaterais. O anticomunismo também foi uma questão 

presente na OPA, mas numa perspectiva associada ao desenvolvimento econômico
401

. 

O Secretário de Estado norte-americano, na época, priorizou a realização de um 

acordo militar bilateral EUA-Brasil no qual previa o combate ao comunismo como pano 

de fundo a uma ofensiva econômica. Apesar dessa situação, já no governo de Kennedy, 

a OPA serviu de base para a formulação da Aliança para o Progresso
402

. Carlos Castilho 

Cabral, portanto, não foi um nome escolhido somente por liderar um movimento com 

ampla repercussão nacional. O Movimento Popular Jânio Quadros tinha ligação com o 
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IBAD e fez ponte entre os interesses do Instituto, dos EUA e do candidato que 

concorria à presidência. 

Ainda na relação entre o IBAD e o Movimento Popular Jânio Quadros, após a 

renúncia do presidente, Castilho Cabral afirmou que foi procurado por Ivan Hasslocher 

por meio de Vicente Barreto, editor da revista “Cadernos Brasileiros”
403

, ex-integrante 

do MPJQ, ligado ao IBAD e, posteriormente, ao IPÊS. Segundo o depoimento, Barreto 

falara com o também ibadiano Arthur Junqueira para conseguir um encontro com Carlos 

Castilho Cabral. Encontro este que ocorrera no escritório da “Promotion” em São Paulo 

– sobre o qual Cabral afirmou ser “muito bem instalado” pela proximidade ao 

Ministério da Aeronáutica
404

.  

Nesta conversa, segundo o depoente, percebeu que Ivan Hasslocher “desejava 

uma nova organização fundamentalmente ligada a um grupo parlamentar já existente − 

a Ação Democrática Parlamentar”
405

. Ou seja, falavam da criação da ADEP. Para tal, 

num novo encontro, Cabral afirmou que Hasslocher: 

 

[...] apareceu, trazido pelo Sr. Artur Junqueira e pelo Sr. Vicente Barreto, na 

minha casa, e ali me informou que realmente havia um grupo de industriais e 

comerciantes nacionais interessados em contribuir poderosamente para um 

movimento que, defendendo a democracia, as instituições democráticas, 

servisse de obstáculo à atividade dos comunistas. Pedi-lhe que me dissesse os 

nomes dos componentes dêsse grupo, porque entendia que, se· tinham, e êle 

o confirmou, a intenção de entregar a minha direção e ao meu arbítrio a 

aplicação de soma tão vultosa, êsses contribuintes que depositavam tanta 

confiança em mim, certamente teriam confiança para se entenderem comigo e 

terem encontro pessoal comigo [...]
406

. 

 

 Não é possível mensurar o grau e a intensidade da relação entre Cabral e 

Hasslocher ou se de fato o depoente não conhecia os possíveis financiadores. O que está 

em questão é observar o modo de agir articulado pelo IBAD. Na declaração, o próprio 

Castilho Cabral afirma não acreditar que seriam apenas firmas nacionais ligadas ao líder 

do IBAD. Ao que parece, seguindo o testemunho, Hasslocher teria oferecido Cr$ 

1.000.000.00,00 para Cabral aceitar modificações no movimento e somar forças no 

processo eleitoral de 1962. De fato, o Movimento Popular Jânio Quadros contava com 
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 Era diretor da “Cadernos Brasileiros” junto com outros ipêsianos. Entre esses, Afrânio Coutinho e José 

Garrido Torres.   
404

 Depoimento de Carlos Castilho Cabral CPI IBAD/IPES. 29/08/1963. Comissão Parlamentar de 

Inquérito..., vol. 16, ver em: https://www.comissaodaverdade.pe.gov.br/uploads/r/arquivo-publico-
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um grande espaço de influência e audiência, tanto que 02 de setembro de 1961, após a 

renúncia, Cabral escreveu um manifesto que era do interesse de Hasslocher. O encontro 

na “Promotion”, pode-se dizer, teria o propósito de fazer modificações no discurso, em 

prol do capital estrangeiro, e, provavelmente, reproduzi-lo a partir do aparato da agência 

de propaganda.   

O Movimento Popular Jânio Quadros foi perdendo força no final de 1961 e ao 

que parece chegou ao fim em 1962. De acordo com o testemunho de Carlos Castilho 

Cabral, alguns membros foram integrar o trabalho do IBAD e da ADEP. Porém, como 

já foi destacado, desde a época da campanha de Quadros já existiam quadros ligados o 

MPJQ, a Promotion e ao IBAD. Enquanto o MPJQ perdia força, outros movimentos e 

organizações em São Paulo seguiam firmes e ligadas ao IBAD, como as de caráter 

religioso. 

 

Federação dos Círculos Operários de São Paulo e o Centro Dom Vital 

 

 O Centro Dom Vital foi criado em maio de 1922 por Jackson Figueiredo com a 

colaboração do Arcebispo do Rio de Janeiro Sebastião Leme da Silveira Cintra. Era 

uma organização que funcionava sob o controle das autoridades eclesiásticas e produzia 

uma publicação intitulada “A Ordem”. Em linhas gerais, a revista foi um meio para 

articular e tornar pública as ideias pautadas pelo Centro e pelo Arcebispo, cujo objetivo 

principal estava ancorado na ideia de formar intelectuais defensores das demandas da 

Igreja Católica. O Centro primava pela valorização do que seriam aspectos culturais 

nacionais, ou seja, uma tradição católica, pacífica e não compatível com o que 

caracterizavam como revoltas e movimentos literários e artísticos, por exemplo, a 

Semana de Arte Moderna de São Paulo. Pautavam-se numa perspectiva que preconizava 

uma “cultura católica superior” em contraposição ao que seria um catolicismo mais 

popular
407

. 

Em São Paulo, foi fundado em 1931 por monsenhor Gastão Liberal Pinto e 

contava com um alto número de atividades
408

. Período em que as lideranças da 

                                                             
407

 ARDUINI, Guilherme Ramalho e SILVEIRA, Diego Omar. “Valores, crenças e normas: uma leitura 

das linguagens políticas conservadoras nos periódicos ‘A Ordem’ e ‘O Arquidiocesano’”. In: 
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 A expansão do Centro Dom Vital também ocorreu em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Cataguazes, São 
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Católica (LEC), da Ação Universitária Católica (AUC), da Confederação Católica Brasileira de Educação 
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organização estabeleceram laços com o então tenente Juarez Távora que, na década de 

1960, participou ativamente do Movimento Popular Jânio Quadros, do IBAD e do 

IPÊS
409

. Na década de 1930, o Centro Dom Vital cresceu pelo país e as ações de 

expansão pautadas no âmbito da organização abriram caminho para outros movimentos, 

tal como a Federação dos Círculos Operários/FCO
410

. 

Interessante notar, nesse sentido, que na década de 1930 setores católicos ligados 

ao Centro Dom Vital participaram ativamente da movimentação anticomunista e de 

extrema-direita da Ação Integralista Brasileira (AIB). Em São Paulo, além da AIB, 

apoiaram movimentos de caráter pró-monarquistas como, por exemplo, o Pátria Nova. 

Com uma plataforma ampla, os membros do Dom Vital conseguiam circular entre 

varguistas, integralistas e monarquistas. A grande bandeira unificadora era o 

anticomunismo, contra o qual defendiam a necessidade de um Estado forte e 

centralizado
411

. Foi nessa fase que o Dom Vital obteve grande prosperidade e começou 

a se ramificar pelo país em diversos projetos e ações. 

A Federação dos Círculos Operários (FCO) foi criada pelo padre Leopoldo 

Bentrano, em 1932, na cidade de Pelotas no Rio Grande Sul, influenciado pelas ideias 

do pensador católico francês Jacques Maritain
412

 que, na década de 1920, ganhou força 

no meio conservador-liberal da Igreja Católica, especialmente, através do Centro Dom 

Vital e da revista “A Ordem” – que se encontrava sob a direção do leigo Alceu 

Amoroso Lima. No FCO e no Centro, a leitura propagada do conceito de democracia 

cunhado por Maritain era direcionada à crítica e o combate ao que intitulavam como 

regimes totalitários, no caso, o fascismo e o comunismo. 

                                                                                                                                                                                   
(CCBE), a Confederação da Imprensa Católica. Além do curso do Instituto Católico de Estudos 

Superiores e, na década de 1940, na participação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC). Cf. http://www.fgv.br/Cpdoc/Acervo/dicionarios/verbete-tematico/centro-dom-vital.  
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declínio. Cf. Idem.  
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De acordo com estatuto, a FCO abrangia diversas áreas e ações como, por 

exemplo, a formação do operário (intelectual, cultural, profissional, moral e espiritual), 

promoção de pautas trabalhistas baseadas numa relação sem conflitos entre patrões e 

empregados, assistência jurídica, médica, combate ao que consideravam doutrinas e 

ideologias totalitárias, publicação de livros, periódicos e panfletos, além de promover a 

formação de líderes operários
413

. A Federação dos Círculos Operários de São Paulo teve 

a sua fundação em 1935, no mesmo ano do levante comunista liderado por Luiz Carlos 

Prestes
414

.  

Tanto o Centro Dom Vital quanto os Círculos Operários perderam força nos 

anos 1940. Na década seguinte e nos anos 1960, todavia, ocorreu um processo de 

renovação dessas organizações, impulsionado pela própria Igreja, mas também a partir 

do crescimento da ideia de “liberdade sindical” trazida para o Brasil a partir de 

organizações como AFL-CIO e o Instituto Americano para o Desenvolvimento do 

Sindicalismo Livre/IADESIL. Nesse momento, mesmo ainda bastante ligadas à 

autoridade eclesiástica, a FCO e o Centro Dom Vital passaram a contar com o apoio do 

meio empresarial. Em conjunto com o MRS e o MSD empunhavam bandeiras bastantes 

caras ao empresariado, diga-se, a conjugação da livre empresa com o anticomunismo 

sob a tutela da Igreja Católica. 

A Federação dos Círculos Operários de São Paulo teve forte relação com o 

IPÊS. Porém, já mantinha laços estabelecidos com o empresariado através do 

IBAD/Promotion. Na diretoria da FCO-SP eleita em 1959, ano da fundação oficial do 

Instituto Brasileiro de Ação Democrática, constam os nomes de um colaborador e de 

um integrante do IBAD, a saber, Silvio Vasconcelos (vice-presidente) e Padre frei Celso 

Maria (assistentes eclesiásticos)
415

. Vasconcelos foi também membro do Movimento 

Popular Jânio Quadros. Exemplo da rede de relações que se estabelecia entre esses 

organizativos da sociedade civil.  
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 Diário Oficial de São Paulo. 05 de setembro de 1957, p. 66. 
414

 Ao longo do período do Estado Novo, a Federação dos Círculos Operários teve grande crescimento 

com a criação de diversos círculos pelo território nacional por conta de benefícios de isenção da 

legislação sindical e pelo estreitamento da relação entre a Igreja Católica e o governo Vargas. A linha 

adotada pelos “circulistas” confluía diretamente com certos interesses do presidente Getúlio Vargas, 

principalmente, no que tangia ao controle do movimento operário fora da perspectiva da luta de classes. 

Nesse período foram realizados os Congressos Nacionais dos Operários Católicos (CNOC), no qual se 

reuniam uma grande quantidade de membros integrantes dos 34 círculos existentes no país. 
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feira, 10 de novembro de 1959, p. 25.  
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Padre Velloso e frei Celso eram os principais nomes responsáveis por tal 

ligação. O primeiro, importante destacar, associado ao IBAD via Promotion e, o 

segundo, ligado ao Movimento Renovador Sindical. Por intermédio dos dois religiosos 

“circulistas” e do aparato do IBAD/Promotion, foram publicadas diversas matérias em 

periódicos, tais como o “Jornal do Brasil”, “O Estado de São Paulo” e “O Jornal” – este 

último, de cunho anticomunista e ligado ao “sindicalismo livre”
416

. Tais publicações 

ocorreram como muita frequência no ano de 1961, desde antes da renúncia de Jânio 

Quadros. 

Em 1960, a FCO paulista contava com a existência de 70 círculos no estado e 

com esse manifesto pretendiam alcançar um número maior de associados
417

.Nesse 

mesmo ano, pautaram um manifesto destacando questões ligadas à remuneração e à 

previdência social. Frei Celso Maria era um dos assinantes do documento que foi 

publicado na íntegra em “O Estado de São Paulo” na véspera das eleições. No texto, os 

representantes da FCO afirmavam: 

 

A ausência e o comodismo dos trabalhadores têm abandonado o sindicato nas 

mãos de uns poucos abnegados, quando não nas mãos de uns pretensos e 

vitalícios líderes profissionais. Extremistas, negocistas sindicais usam os 

sindicatos não para a defesa profissional da categoria, mas para escusos 

interesses. A política partidária e as ideologias extremistas devem ser alijadas 

do sindicalismo. Esse saneamento da vida sindical só poderá ser obtido pela 

participação ativa e esforçada dos membros da categoria
418

.  

  

Ao longo de 1961, os manifestos começaram a ficar mais frequentes e 

combativos contra os que consideravam “pelegos” e os que intitulavam como 

“comunistas”. Interessante notar que em abril do ano citado, durante o breve governo de 

Jânio Quadros, o Movimento Sindical Democrático e a Federação dos Círculos 

Operários de São Paulo foram acusados de escrever um manifesto no qual afirmavam 

que o Ministro do Trabalho Castro Neves teria se deixado “envolver em manobras de 

comunistas interessados em tomar conta dos sindicatos” e levar “a desordem para o 

país”
419

. Frei Celso e Padre Velloso deram entrevistas nas quais desmentiram as 

informações e elogiaram a postura neutra do ministro.  
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 “O Jornal” foi um periódico do grupo “Diários Associados” de Chateaubriand. Chateaubriand era um 

importante empresário da comunicação, ligado ao IBAD e ao IPÊS. O grupo “Diários Associados” será 
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 Nesse período, as lideranças da FCO, bem como as do MRS e do MSD, já tinham contato com cursos 

voltados para formação de sindicalistas alinhados aos interesses da empresa privada e do EUA. 
418

 “Manifestação dos círculos operários”. O Estado de São Paulo. Sábado, 17 de setembro de 1960, p. 

11. 
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 “Frade fala a Castro Neves que católicos não o acusam de ser comunista”. Jornal do Brasil. Sábado, 

24 de abril de 1961, p. 3. 
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René Dreifuss, ao tratar das “queimações públicas” contra empresários, 

empreendidas pelo IBAD em alguns periódicos, fez uma observação muito relevante 

sobre as estratégias ibadianas que se enquadra na situação acima citada. De acordo com 

Dreifuss, sobre certos temas, o “Jornal do Brasil” mantinha uma fachada de órgão 

informativo neutro, mas, na prática, era usado como um importante veículo de 

divulgação do IBAD e do IPÊS. No caso dos empresários acusados de compactuar com 

a esquerda, o autor destacou que as acusações eram veiculadas na página do periódico 

como uma espécie de “cortina de fumaça”. José Ermírio de Moraes (grupo Votorantim) 

e José Luiz Moreira de Souza (Grupo Ducal), os executivos atacados, eram 

proeminentes membros do IPÊS. A tática utilizada era tornar públicas desavenças 

internas para angariar a simpatia de certos setores mais ao centro do espectro político
420

.  

Possivelmente o manifesto que questionava o ministro e o acusava de 

compactuar com o comunismo partiu do próprio MSD, da FCO ou dos movimentos 

religiosos semelhantes aos citados. O governo era recente e muitos dos integrantes 

dessas organizações tinham participado ativamente da campanha à presidência de Jânio 

Quadros. Seria uma forma de criticar o governo, de mostrar que existiam forças 

anticomunistas vigilantes e salientar uma postura democrática por parte da Federação 

dos Círculos Operários e do Movimento Sindical Democrático ao publicamente 

parabenizar a neutralidade do ministro e, assim, se deslocar do tão criticado radicalismo. 

O “Jornal do Brasil” foi o periódico que mais veiculou a situação. “O Jornal” também 

acompanhou o caso, mas de um modo muito mais comedido. 

 Num dos manifestos, publicado em “O Estado de São Paulo” junto com uma 

reportagem, os líderes da FCO-SP congratulavam os trabalhadores que não acataram as 

ordens de greve e, atendendo à convocação do Movimento Sindical Democrático, 

“conservaram-se tranquilos e no exercício de suas atividades normais”
421

. O texto, 

também assinado por frei Celso, agredecia em tom comemorativo ao “bom senso e os 

sentimentos de patriotismo dos trabalhadores paulistas” que “souberam manter a 

serenidade necessária à solução da crise” e “deixaram de lado as vozes que pregavam 

soluções violentas”
422

.      

Durante o ano de 1961, as intervenções seguiram neste estilo, mas 

gradativamente ganhando um tom mais crítico ao presidente João Goulart. Já no caso do 
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Centro Dom Vital, com as modificações ocorridas, em 1951, Gustavo Corção assumiu a 

presidência do Centro até 1963. Corção, um dos fundadores do Centro Dom Vital em 

São Paulo, mantinha relação com a UDN, o IBAD e, posteriormente, com o IPÊS
423

. 

Era consultor da revista ibadiana “Ação Democrática” e um intelectual bastante 

requisitado para palestras, cursos e conferências nos dois institutos. Em 1961, por 

exemplo, participou e fez ampla divulgação do simpósio sobre o tema da reforma 

agrária realizado pelo IBAD que contou com a presença e palestras de empresários 

ibadianos, militares, muito desses, partícipes da articulação do IPÊS. O general Juarez 

Távora presidiu o evento
424

.  

A linha de Gustavo Corção e do Centro Dom Vital, ao longo do ano de 1961, foi 

se tornando cada vez mais agressiva “na batalha contra o comunismo”
425

. Entre 1962 e 

1963, Corção escreveu diversos textos dedicados aos “problemas políticos, econômicos 

e sociais”, nos quais os principais alvos de confrontação e de ataques foram as medidas 

tomadas pelo governo de Jango, o próprio presidente e o movimento estudantil 

(universitário e secundarista). Tanto que no período de realização da CPI do 

IBAD/IPÊS, Corção afirmou: 

 

Fizeram um enorme alarde sobre os inquéritos das atividades do IBAD, mas 

não vejo nenhum favor, nenhuma solicitude, nenhuma demonstração de 

coragem neste setor da FNfi [Faculdade Nacional de Filosofia] e da UNE. 

Todo país sabe que são dois focos de subversão antidemocrática e de 

insubordinação antinatural, todos verdadeiros estudantes estão cansados de 

saber que a UNE não representa estudante nenhum
426

.    

  

 As críticas de Corção eram realizadas, principalmente, nas colunas que escrevia 

ao jornal “Diário de Notícias”, ligado ao IBAD e ao IPÊS através de João Ribeiro 

Dantas
427

. A questão de Corção com o movimento estudantil foi bastante impulsionada, 

ainda na década de 1950, pela guinada à esquerda da Juventude Universitária Católica 
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(JUC) e com a ascensão de estudantes católicos progressistas na direção da União 

Nacional do Estudantes (UNE) já na década de 1960
428

. Sobre a questão, em 1961, no 

mesmo periódico, Corção salientava a necessidade de “cobrar da entidade máxima 

estudantil” sobre “as visitas que fizeram e à embaixada cubana”
429

. Confrontação que se 

tornou mais aguda após a renúncia de Jânio Quadros. 

 Nas páginas do “Diário de Notícias”, outros alvos das críticas de Gustavo 

Corção e do Centro Dom Vital foram a ação de estudantes na Faculdade Nacional de 

Filosofia da Universidade do Brasil (FNFi) e o movimento estudantil secundarista. Este 

último apontado como “dominado pelos comunistas admiradores do paredón e do 

arame farpado”, motivo pelo qual Corção conclamava a intervenção imediata das 

autoridades
430

. Diante do que considerava o crescente alinhamento à esquerda de 

discentes do curso de filosofia, Corção voltava ao passado para conclamar a “autêntica 

FNFi” dos tempos de companheiros ibadianos e do Centro Dom Vital: Aluísio Amoroso 

Lima, Hilgard Stanberg, Gladstone Chaves de Mello, Joaquim Costa Ribeiro, padre 

Penido e outros
431

. 

 Junto ao anticomunismo, Corção defendia temas bastante discutidos no bojo do 

IPÊS e do IBAD. A crítica aos estudantes, por exemplo, passava pela defesa de um 

projeto específico educacional. A defesa contra o comunismo era a chave para 

apresentação das ideias articuladas nos fóruns empresariais, no IBAD e depois no IPÊS. 

Corção, por exemplo, ao criticar o movimento estudantil, propunha uma educação 

tecnocrática, calcada na meritocracia e em valores conservadores e religiosos. Entre 

1962 e 1963, o intelectual expandiu o questionamento sobre a “infiltração comunista” 

ao Ministro da Educação, Paulo de Tarso, e a perseguição constante ao professor 

Catedrático da História da Filosofia, Álvaro Pereira Pinto
432

. Ambos eram acusados de 

apoiarem a “bagunça” dos estudantes e de serem permissivos – no caso de Álvares 

Pinto, responsável por ensinar − com as “doutrinas do erro”. Nesse raciocínio, a culpa 

estava no modelo da gerência e das políticas educacionais. 

 O anticomunismo ligado à Igreja Católica tinha grande influência no IBAD, 

quadro que foi ampliado após a publicação da Encíclica Mater et Magistra. Nesse 
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processo, entre o meio militar e empresarial brasileiro, começou a ganhar força um 

movimento luterano norte-americano intitulado “Rearmamento Moral” (RAM). De 

acordo com Rodrigo Patto Sá Motta, o RAM era um exemplo interessante do influxo de 

entidades anticomunistas internacionais na conjuntura dos anos de 1960
433

. De fato, o 

RAM teve o campo de influência bastante ampliado nos anos que antecederam ao golpe 

de 1964, principalmente, por meio da ação da AMCHAM. No entanto, a história do 

movimento no Brasil tem raízes na década de 1950, com algumas breves menções em 

periódicos nacionais que datam dos anos 1940.  

 

O Rearmamento Moral 

 

 Em 1962, num encarte especial do periódico “O Estado de São Paulo” intitulado 

“A Revolução Final”, o militar ibadiano marechal Juarez Távora escreveu: 

 

A escolha hoje é entre a tirania brutal do comunismo, o suicídio coletivo por 

meio da guerra atômica, ou renascimento global através do Rearmamento 

Moral. O comunismo jamais vencerá. Nosso destino é unir a nossa nação e 

dar ao mundo o Rearmamento Moral. Essa é a solução final
434

. 

 

 Naquele momento, o conclamado Rearmamento Moral não se tratava de uma 

novidade na conjuntura política nacional. Foi um movimento que ganhou força ao lado 

de outras organizações anticomunistas que surgiram e/ou se fortaleceram na sociedade 

civil dos anos 1950 e, principalmente, 1960. O RAM tinha origem internacional datada 

de 1938 quando foi criado na Suíça pelo pastor luterano Frank Buchman
435

. Durante a 

Segunda Guerra Mundial, Buchman intensificou as atividades no EUA, já que na 

Europa a pregação do pastor não havia obtido muito sucesso. Desse período data a 
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primeira referência ao RAM no Brasil: um pequeníssimo anúncio na capa do periódico 

“O Estado de São Paulo”
436

.      

 Após o final do conflito mundial, nas palavras do padre Luís Pecci: 

 

Durante a guerra, [Buchman] intensificou, com grande sucesso, suas 

atividades no Estados Unidos, com apoio de grandes personalidades, 

inclusive o presidente Roosevelt. [...]. Em 1946, retornou ele à Europa, 

levando para lá o movimento, ampliado por novas características. [...] Sua a 

meta é a conquista do mundo para a causa do rearmamento. [...]. O 

vocabulário aplicado pelos propagandistas adquire tonalidades universais. 

Fala-se do movimento de Rearmamento em termos de “esforço global”, 

“esperança do mundo”, “única revolução apta a transformar o mundo”, 

“único desafio ao comunismo internacional” [...]
437

. 

    

 Assim como todos os outros movimentos citados, o RAM era apresentado como 

uma alternativa democrática ao que intitulavam de ideologias extremas, sempre 

colocando no mesmo campo o fascismo e o comunismo. Apesar de abordar o amor e o 

altruísmo como fontes transformadoras do mundo, tais características estavam 

ancoradas num discurso no qual os valores e a moral religiosa balizavam o que era 

entendido por “combate à infiltração comunista”. Nesse sentido, ao ressaltarem o risco 

de um novo conflito bélico mundial, a religiosidade e o anticomunismo apareciam como 

o caminho para a concretização da “paz dos povos”. Concepção típica do período da 

Guerra Fria.  

 O discurso pró-EUA do Rearmamento Moral tinha como principal interesse a 

América Latina e a Ásia, na ideia de Buchman, “procurando principalmente desfazer a 

má impressão” e o “ódio para com os antigos países colonizadores”. No Brasil, o RAM 

realizou a primeira reunião em Volta Redonda no ano de 1954. A escolha não foi por 

acaso, devido à presença da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a cidade tinha alta 

concentração de operários e de greves. Além da juventude, os trabalhadores também 

eram alvos da pregação dos integrantes do Rearmamento. O periódico “O Estado de São 

Paulo”, em uma reportagem publicada em 1959, ressaltava a fala do pastor Buchman: 

 

Só um novo espírito nos homens pode dar um novo espírito à indústria. A 

indústria pode tornar-se pioneira de uma nova ordem social, em que o serviço 

prestado à pátria teme o lugar do egoísmo, e em que o planejamento 

industrial seja baseado na direção de Deus. Quando os trabalhadores, os 

empregadores e o capital se associarem sob a direção de Deus, a indústria 

ocupará o seu verdadeiro lugar na vida nacional
438

. 
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 E, assim, Buchman apresentava o Rearmamento Moral como um caminho 

alternativo e necessário para superar “a luta de classe na indústria”, pois: 

 

[...] por ter sido a luta de classes adotada pelos trabalhadores e empregadores 

que o comunismo tem conseguido fazer a penetração em indústrias chaves. O 

seu domínio só poderia ser quebrado por homens e mulheres armados pela 

estratégia e dedicação de uma ideologia superior
439

.  

  

 A união entre a defesa da empresa privada e do anticomunismo balizada numa 

“moral religiosa” não só ganhou as páginas do periódico “O Estado de São Paulo”, 

como também teve apoio financeiro da AMCHAM
440

. Interessante notar que o padre 

Luís Pecci numa descrição do movimento salientou que muitos perguntavam sobre a 

origem do financiamento aplicado na expansão do RAM para vários países e que nesse 

sentido “os opositores” acusavam a liderança rearmamentista de realizar “intervenções 

secretas no mundo dos negócios”
441

. Na verdade, a relação do RAM com o capital 

privado não era tão escondida e estava para além do discurso em defesa livre empresa.  

 A partir da década de 1960, impulsionado pela Aliança para o Progresso, foi por 

meio da AMCHAM-SP que muitos materiais do RAM receberam financiamento para 

chegarem ao meio empresarial brasileiro. Como observou Elaine Bortone, através do 

Fundo de Ação Social (FAS)
442

, instituição formalmente estabelecida em 10 de 

setembro de 1962, o IPÊS recebeu verbas para tornar pública a obra “O Mundo 

Reconstruído”, de Peter Howard, com o intuito de aumentar o conhecimento sobre o 

movimento rearmamentista
443

. Mas, vale destacar que o RAM já era conhecido do 

empresariado desde um pouco antes da criação do Instituto de Pesquisa e Estudos 

Sociais. Em maio de 1961, numa reunião, Guilherme Borghoff (IBAD/IPÊS) levou o 

tema do Rearmamento para conhecimento da Associação Comercial do Rio de Janeiro. 

  Durante aquela reunião na ACRJ, ao relatar a importância do RAM frente “ao 

perigo da infiltração comunista no Brasil”, o empresário ressaltou: 

 

[...] os trabalhos desenvolvidos por uma missão do Rearmamento Moral no 

Brasil, com a exibição de peças de teatro, visita ao presidente Jânio Quadros, 

e outras promoções visando a propagação dos seus altos ideais. O Sr. 

presidente [da ACRJ] teceu comentário sobre o assunto, aplaudindo os 

propósitos do Sr. Borghoff e assegurando-lhe o apoio da Associação 

Comercial. Designou, em seguida, uma comissão com três membros para 
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convidar a missão do MRM a expor o seu programa na próxima reunião do 

Conselho Diretor
444

.   

 

 Nesse período, Guilherme Borghoff era um dos empresários envolvidos nas 

conversas com João Batista Leopoldo Figueiredo e Paulo Ayres no processo de 

constituição do IPÊS. No caso de São Paulo, o RAM já era conhecido desde antes da 

fala de Borghoff. Durante o processo eleitoral de 1960, por meio de Juarez Távora – 

naquele momento, liderança do Movimento Popular Jânio Quadros e integrante do 

IBAD – as ideias defendidas pelo Rearmamento Moral chegaram até o candidato do 

PTN à presidência (Quadros). Távora esteve na organização de uma série de ações do 

RAM como, por exemplo, os encontros públicos realizados em Recife e no Rio de 

Janeiro. Não é possível saber ao certo a quantidade de presentes, o RAM e a imprensa 

simpatizante da causa informaram a participação de “milhares de pessoas”, mas não há 

dados que permitam aferir os números oferecidos. 

 Mesmo sem poder mensurar o alcance entre o público alvo do movimento, ou 

seja, os estudantes, os operários, os religiosos evangélicos e católicos, os militares e os 

empresários, é possível perceber que entre 1940 e 1962, as propagandas sobre o RAM 

cresceram em quantidade e tamanho. O jornal “O Estado de São Paulo” é um exemplo 

interessante. Na década de 1950, de modo bastante esporádico, o periódico publicava 

algumas notas e informações sobre as atividades mundiais do Rearmamento Moral. O 

ano de 1959, data da fundação oficial do IBAD e da Revolução Cubana, marcou uma 

modificação nessa relação. Com riqueza de detalhes, a propaganda do RAM passou a 

ocupar folhas inteiras da publicação, e as mensagens veiculadas passaram a ter um tom 

de alerta dos perigos do comunismo pelo mundo. O produto final foi o encarte especial 

“A Revolução Final”, em 1962, no qual o marechal Juarez Távora explicava ao amplo 

leque de leitores:          

 

Temos que transformar os homens que formam a base da democracia. 

Construir um poder econômico não tem sentido se o povo continua 

insatisfeito. [...]. As nossas revoluções burguesas, mesmo tendo 

conseguido mudar a estrutura políticas pela violência, não 

transformaram a estrutura econômica e social e menos ainda os corações 

dos homens. Do mesmo modo, a revolução marxista, que é ainda mais 

radical, não conseguiu melhorar o mundo e nem conseguirá por meio da 

liquidação brutal da classe capitalista, substituindo-a pelo proletariado
445

.   
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 Ou seja, no plano superestrutural, junto ao domínio direto da força, a fala de 

Távora conclamava à necessidade de disputar a hegemonia e construir o consenso. O 

monopólio dos aparatos de coerção não era suficiente para a “revolução” pretendida. De 

acordo com René Dreifuss, dentro dos limites da luta ideológica do início dos anos 

1960, um dos objetivos da elite orgânica que inicialmente se articulava no IBAD era 

confrontar as propostas do governo, do trabalhismo e da esquerda. Processo no qual, 

entre outros, buscavam disputar o “centro ideológico” e apresentar propostas que 

mobilizassem a classe média − estratégia que através do IPÊS foi aprofundada, 

sofisticada e apresentada em termos de “esvaziamento do valor reformista” e 

fortalecimento de um projeto para a tomada do poder
446

. Nessa perspectiva, pode-se 

dizer que o rearmamento moral forneceu elementos aglutinadores para os diversos 

movimentos citados acima, inclusive, para a mobilização do IBAD e o do IPÊS.  

 A campanha anticomunista rearmamentista tinha características que dialogavam 

com a classe média, com as mulheres dos movimentos católicos, com os militares, com 

os empresários, entre outros. A ação do RAM, a partir da década de 1960, ganhou 

frentes de ação específicas. E a rede articulada na relação com o IBAD e a AMCHAM 

foram de suma importância. Com a ajuda de empresários como Guilherme Borghoff e 

Luiz Dumont Villares, promoveram encontros nas organizações empresariais. Entre os 

periódicos de ampla circulação, por meio das páginas do “O Estado de São Paulo”, 

levaram a propaganda anticomunista para um público mais amplo. No âmbito religioso, 

militar e empresarial, respectivamente, introduziam matérias na revista “Síntese Política 

e Social”, da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, no informativo “O Gorila” e, 

por fim, na “Revista das Classes Produtoras”, em alguns boletins da FIESP e na 

“Visão”. 

 Ainda em 1961, com o auxílio do CONCLAP-RJ e do IBAD, foram exibidos 

para empresários dois filmes produzidos pelo RAM: “Homens do Brasil”, sobre a 

infiltração comunista entre os trabalhadores portuários e “Experiência Culminante”, 

voltado para vivência rearmamentista. Interessante notar que as produções 

cinematográficas do movimento sempre tinham um tom de “lição de moral” para alertar 

sobre os perigos das ações comunistas. Segundo René Dreifuss, “o maior proprietário 
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de cinemas e distribuidor de filmes do Brasil”, o empresário Luiz Severiano Ribeiro era 

o responsável pela custódia das cópias destes filmes
447

.  

Outra intervenção do RAM foi com a peça “O Tigre”, lançada em maio de 1961, 

que seguia a mesma linha educativa dos filmes, voltada principalmente para o público 

estudantil, também foi exibida para trabalhadores. A história buscava denunciar “a 

manipulação e a infiltração comunista” nos descaminhos de uma revolta de estudantes 

no Japão do final da década de 1950. Entre os nomes ligados à promoção do espetáculo, 

entusiasta das ideias do RAM, estava o de Hajmohan Gandhi, neto de Mahatma Gandhi. 

A presença de um integrante da família Gandhi reforçava a imagem pacifista das ideias 

do movimento. Para uma reportagem no “Correio da Manhã”, Hajmohan Gandhi 

salientou que duas ideologias estavam ativas no mundo naquele momento, o 

comunismo e o Rearmamento moral, este último apontado como a chance de vencer o 

chamado perigo comunista
448

.    

A ideia que norteava a peça era o “arrependimento” e o abandono do 

comunismo. A encenação, aliás, era realizada por estudantes que participaram da 

história narrada no espetáculo e, após a exibição, havia uma conversa com os atores e 

outros integrantes do Rearmamento Moral. No encarte “A Revolução Final”, sob o 

título “O Fim de uma Greve”, o marechal Távora descreveu o que dizia ser a reação de 

alguns grevistas trabalhadores ao assistirem “O Tigre”: 

 

Em junho de 1961, uma greve de ônibus tinha acabado por um acordo 

inseguro, mas em razão de outras greves a cidade estava sem água. Os 

empregados do hospital Antônio Pedro, um dos maiores da América do Sul, 

haviam abandonados os seus postos. Os doentes não podiam ser alimentados. 

Os empregados não tinham recebido seus salários havia dois meses. Uma 

reunião organizada para a mesma noite para planejar outras medidas de ação 

foi adiada até meia-noite para que os chefes do sindicato pudessem assistir à 

peça O Tigre. [...]. No dia seguinte, êle [o diretor do sindicato] convidou 

homens de força do Rearmamento Moral para conversar com todos os 

membros da sua associação. Disse êle: “em consequência do que aprendemos 

ontem à noite, decidimos experimentar um novo meio – não o de piquetes e 

da força bruta”
449

.   

 

Juarez Távora também descreveu que “O Tigre” foi solicitado pelo “presidente 

do grêmio dos estudantes da Faculdade de Direito” da PUC-SP e exibido por intermédio 

do arcebispo Dom Antonio de Almeida Moraes Junior. De acordo com o relato, o 

religioso fez um discurso no qual congratulou “representantes de milhares de 
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estudantes, representantes da indústria, do trabalho e da cultura” por lutar “para 

implantar a semente do Rearmamento Moral”
450

. Essa união e o poderoso aparato 

mobilizado pelo movimento demonstram um alto poder de investimento em ações de 

convencimento do público especializado e mais amplo. Como foi apontado 

anteriormente, por meio de empresários e da AMCHAM, houve um amplo 

financiamento das atividades rearmamentista. 

No mesmo texto do marechal Juarez Távora há uma informação importante 

neste sentido. Segundo a fonte, o então general Hugo Manhães Bethlem foi um 

importante incentivador das ideias do RAM no meio militar e empresarial. Távora deu 

ênfase numa reunião que teria ocorrido entre Bethlem e “quatrocentos empresários” em 

São Paulo, nesse encontro, o general teria afirmado que: 

 

Tanto a América do Norte, como a do Sul, estão no ponto mais crítico de sua 

história. Os acontecimentos de Cuba, da Venezuela e da Bolívia e a nova 

ofensiva russa que começou no México em 1º de maio, mostram que a 

escolha para a América Latina está entre o Rearmamento Moral e o 

Comunismo. Eu conheço-os, homens de negócio, porque eu era igual a 

vocês
451

.    

  

 Além de empresários de diferentes países, no encontro também estavam 

presentes militares norte-americanos e brasileiros. Távora destacou os nomes do general 

Edward Cochrane, cuja ligação com o Brasil estava na história da família pela 

participação de Lord Cochrane no processo de independência brasileira, do general 

Carpentier, comandante das forças da OTAN na Europa Central e instrutor de dirigentes 

do Exército Brasileiro e, por fim, o então General Rolim, comandante da primeira 

região militar – que, em 1963, foi convocado a dar depoimento, durante a CPI do 

IBAD/IPÊS, e negou qualquer relação com o Instituto Brasileiro de Ação 

Democrática
452

. O lugar de Bethlem como articulador da reunião não aconteceu por 

acaso, e não só pelo longo currículo de serviços prestados no país de origem e no 

exterior. O general era responsável por manter relações com o adido militar norte-

americano Vernon Walters
453

. 
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 Num breve resumo, Vernon Walters tinha ligação com os militares brasileiros 

desde o período da Segunda Guerra Mundial, principalmente, entre aqueles que viriam a 

compor o grupo IPÊS/ESG
454

. Devido a essa relação, Walters foi uma figura de suma 

importância para a consolidação da relação entre o governo dos EUA, do capital privado 

norte-americano e o empresariado brasileiro que se articulavam no sentido de conquistar 

o poder e impor uma agenda política, econômica e social que lhes era própria
455

. O 

Rearmamento Moral, nesse processo, foi mais do que uma campanha voltada para o 

combate ao comunismo ou de propaganda anticomunista. Estava, pois, à serviço da 

consolidação de um projeto classista operado pelas elites orgânicas transnacionais.  

Bethlem não se reuniu com empresários e militares para falar de questões 

referentes à importância do avivamento religioso para modificação das pessoas. O cerne 

da questão era criar bases sólidas para a consolidação de um projeto com cunho liberal-

conservador, pautado nos interesses do capital privado transnacional e, numa via 

desigual, de aprofundamento do capitalismo dependente no Brasil. Processo no qual 

essa moral religiosa, por exemplo, serviu de veículo na tentativa de fomentar uma 

postura passiva, avessa à luta de classe, nos trabalhadores da cidade e do campo, nos 

estudantes, na classe média, entre outros.  

Inicialmente, o IBAD instrumentalizou as ideias trazidas pelo Rearmamento 

Moral. A partir de 1962, já sob orientação do IPÊS e financiamento da FAS 

(AMCHAM), o RAM forneceu materiais para o trabalho de convencimento de 

empresários ainda não integrados às atividades do Instituto e para a mobilização da 

opinião da pública
456

. No que tange à campanha anticomunista, de um modo geral, a 

tônica do discurso seguiu o mesmo: o equilíbrio e a sobriedade da moral religiosa 

versus a convulsão social e o ódio comunista, o perigo da infiltração comunista e a 

desestabilização das famílias e da nação (a grande família), a corrupção da juventude 

pela revolta, as greves como fomento do atraso industrial e, consequentemente, do país 

– a construção da imagem do patrão amigo do trabalhador –, o comunismo como o 

elemento possibilitador de um novo grande conflito mundial e etc. 
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Ao cruzar todos os movimentos arrolados neste tópico, percebe-se o forte 

interesse do empresariado em construir e solidificar formas de aceitação e de adaptação 

das classes subalternas aos limites impostos pelos desígnios econômicos da dominação 

capitalista. Nesse processo, o anticomunismo foi um importante elemento de 

convencimento. No caso dos movimentos sindicais e federações, por exemplo, 

expressava a estratégia da “persuasão”, da propaganda de melhores salários e de 

pequenos benefícios, a partir da aceitação do lugar econômico e social do patrão e do 

operário/funcionário. Para os estudantes, a tática tinha a função de inculcar na juventude 

uma concepção de educação não questionadora e centrada numa formação para o 

trabalho
457

. Na sociedade, de um modo geral, para fortalecer o medo do comunismo 

como forma de conformação ao projeto da classe dominante. No caso do MPJQ, ainda 

que restrito ao espaço de São Paulo, buscava também a hegemonia junto à sociedade 

política. 

Esse quadro não era uma especificidade de São Paulo, no entanto, os 

movimentos citados foram bastante representativos naquela região. São Paulo, por 

intermédio dos segmentos empresariais articulados no IBAD/Promotion, foi um lugar 

de entrada e de consolidação de movimentos anticomunistas como, por exemplo, o 

Rearmamento Moral. Como será visto no capítulo 4, da relação com movimentos 

sindicais, religiosos e estudandis, o empresariado articulado no IPÊS-SP consolidou 

uma série de levantamentos de informação. Pode-se dizer que o IBAD/Promotion 

“adubaram o terreno” para tais ações.  
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O IPES passou a existir. Os fundadores do IPES do 

Rio de Janeiro e de São Paulo, o núcleo do que se 

tornaria uma rede nacional de militantes grupos de 

ação, vieram de diferentes backgrounds ideológicos. 

O que os unificava, no entanto, eram as suas 

relações econômicas multinacionais e associadas, o 

seu posicionamento anticomunista e a sua ambição 

de readequar o Estado. Esses empresários visavam 

a uma liderança política compatível com sua 

supremacia econômica e a ascendência 

tecnoburocrática, pois, como foi observado, “a 

direção do país não podia ser deixada nas mãos dos 

políticos” [...]. 

 

DREIFUSS, René Armand. A Conquista do Estado. 

Ação Política, poder e golpe de classe. Petrópolis: 

Vozes, 1981, p. 163.   
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Capítulo 3 - “Vai fazer, faça direito!”: Os primeiros passos do IPÊS e a 

organização do IPÊS-SP 

 

 

Em 30 de novembro de 1961, empresários de São Paulo e do Rio de Janeiro, 

formaram a primeira diretoria do IPÊS, escolhida numa reunião conjunta realizada na 

Cidade de São Paulo
458

. Mas, apesar das aproximações realizadas durante o governo de 

Jânio Quadros e das interações ocorridas em organismos da sociedade civil como, por 

exemplo, os do CONCLAP-RJ, do IBAD da AMCHAM, a relação entre o empresariado 

paulista e o fluminense não era homogênea e consensual. Ao voltar o olhar para as 

diferenças entre o IPÊS-GB e o IPÊS-SP, pode-se dizer que, no caso do Rio de Janeiro, 

o IPÊS apresentava uma organicidade maior, já que muitos dos integrantes desta seção 

ipêsiana tinham um histórico de participação conjunta no CONCLAP-RJ. 

Realidade diferenciada daquela de São Paulo, na qual as associações de classe 

como, por exemplo, a Associação Comercial, a American Chamber of Commerce, a 

FIESP, o CIESP, entre outras, tinham bastante força na organização do empresariado e 

na ligação com os investimentos estrangeiros. O estreitamento dos laços de 

solidariedade entre o empresariado paulista ocorreu, em especial, através das relações 

estabelecidas nesses aparelhos privados de hegemonia – nos quais confluíam também as 

interações formadas no âmbito dos grandes grupos empresariais. Para além disso, como 

foi visto no primeiro capítulo, alguns empresários paulistas como, por exemplo, Paulo 

Ayres Filho, desde meados dos anos 1950 já mantinham contato com fundações 

estrangeiras voltadas para o financiamento e a promoção da formação política do que 

chamavam de “líderes empresariais”.Tais diferenças refletiram diretamente na 

estruturação do IPÊS.  

As formas de organização e de ação da entidade, entre as duas seções 

fundadoras, no período anterior ao golpe de 1964, foram marcadas por diversas 

reuniões, mudanças de estatutos, de discussões sobre o protagonismo e sobre a diretoria. 

Entre os anos de 1962 e 1963, frente às demandas consideradas urgentes, as ações 

ipêsianas e do empresariado passaram por um processo de amadurecimento no qual a 

disputa pela hegemonia e a necessidade de “retomar os rumos” da sociedade política 

balizaram o afinamento das demandas a despeito das diferenças. Ou seja, trajetória na 
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qual o empresariado, imerso nos conflitos inerentes à correlação das forças sociais, foi 

construindo uma solidariedade de interesses que, ao suplantar o nível econômico das 

forças político-ideológicas, se tornou um projeto partilhado, articulado e defendido no 

âmbito do IPÊS. Um partido do empresariado. Num caminho em que a confrontação das 

pautas multinacionais com o bloco histórico populista levou a um golpe de estado. 

“Em que momento um partido torna-se ‘historicamente necessário’”? Gramsci, 

ao responder o próprio questionamento, afirmou: “No momento em que as condições do 

seu ‘triunfo’, da sua infalível transformação em Estado estão, pelo menos, em vias de 

formação e levam a prever o seu desenvolvimento ulterior”
459

. Desse modo, o presente 

capítulo versará sobre a ação do IPÊS na articulação do golpe de 1964 a partir de um 

estudo de caso, a saber, o desempenho do IPÊS-SP e do empresariado paulista neste 

processo. Apesar do tema central desta tese ser o IPÊS-SP, é preciso salientar que nos 

momentos iniciais de ação do Instituto, a despeito das diferenças, as histórias do 

Instituto do Rio de Janeiro e de São Paulo estavam imbricadas na construção de uma 

intervenção empresarial coletiva no Estado.  

O capítulo será dividido em duas partes. A primeira tratará do lançamento do 

IPÊS, das estratégias iniciais e as divergências internas. O segundo momento versará 

especificamente sobre o IPÊS-SP. O olhar estará centrado na forma de organização do 

IPÊS de São Paulo, em suas características, no perfil sociológico dos integrantes e, por 

fim, nos principais matizes ideológicos ligados aos ipêsianos paulistas. 

  

Parte 1- O Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais 

  

3.1- Um passeio pela apresentação pública do IPÊS   

  

O dia 01 de fevereiro de 1962 houve uma apresentação formal que não pode ser 

confundida como o momento da fundação do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. 

As coletivas de imprensa no Clube de Engenharia e em São Paulo foram momentos para 

marcar espaço no âmbito político e apresentar a entidade como um todo, no caso, as 

ideias e os objetivos. E, em particular, reforçar a imagem de união da elite orgânica de 

São Paulo e do Rio de Janeiro, dois grandes centros políticos e urbanos. O evento 

inaugural compunha um criterioso projeto de ação para o recém-criado IPÊS. O 
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momento de tornar pública a existência do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais foi 

planejado a partir de um longo trabalho e mapeamento de organizações consideradas 

fundamentais para publicizar as ideias e os materiais produzidos pela entidade. 

 Naquele momento, apesar de ainda não existir um total afinamento entre Rio de 

Janeiro e São Paulo, havia o esforço coletivo no sentido de organizar minimamente as 

ações e as estruturas de funcionamento do IPÊS. Como foi abordado nos capítulos 

anteriores, alguns indivíduos já realizavam um trabalho de base desde meados da 

década de 1950 e, durante o governo do presidente Jânio Quadros, os empresários 

fluminenses e paulistas começaram a estreitar laços a partir de interesses e pautas em 

comum. Tanto que algumas semanas antes do lançamento do IPÊS, numa conferência 

realizada em São Paulo e noticiada no jornal o “Diário do Comércio de São Paulo”, em 

29 de novembro de 1961, João Batista Leopoldo Figueiredo afirmou: 

 

Esta é a nossa tarefa. Por mais de uma geração, em todo país, a livre emprêsa 

tem lutado para viver e progredir, mas o fez sob o clima de animosidade e 

deturpação dos seus princípios vitais. Criado pelos que detêm uma parcela de 

autoridade no govêrno. Essa situação, agravada pela terrível conjuntura 

econômico-social do momento, aumenta os períodos e riscos a que a livre 

emprêsa está sujeita. [...] e nós não percebemos que é com nosso dinheiro que 

são empregadas armas e munições para nos atacarem. [...] Entre nós, cuida-

se atualmente de radicalizar essa pressão, aperfeiçoando-a pelo trabalho 

[ilegível] de um poderoso organismo central, o IPÊS ou o IBAD
460

. 

   

   O “Diário do Comércio de São Paulo” era um informativo da “Associação 

Comercial de São Paulo”, local no qual foi realizada a conferência de João Batista 

Leopoldo Figueiredo e pode ser considerado o ato fundacional do Instituto de Pesquisa 

e Estudos Sociais. Interessante observar que René Dreifuss já havia citado o dia 29 de 

novembro de 1961 como a data de fundação do IPÊS. O autor, porém, não fez nenhuma 

referência à fonte ou a algum evento que pudesse ser relacionado ao acontecimento. É 

possível deduzir que Dreifuss se referiu à palestra de Leopoldo Figueiredo na ACSP. 

No dia seguinte, ocorreu uma Assembleia Geral e dias depois a entidade foi registrada 
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num cartório de São Paulo na presença de empresários paulistas e fluminenses: João 

Batista Leopoldo Figueiredo, Guilherme Júlio Borghoff e Othon Alves Barcellos 

Correa
461

. Para constar no documento, as informações foram extraídas de uma ata de 

reunião realizada em 30 de novembro de 1961 na qual os nomes acima citados foram 

escolhidos para a diretoria. 

 Nesse sentido, mesmo já existindo um processo de organização do empresariado 

no Rio de Janeiro, pode-se afirmar que o IPÊS, enquanto entidade, foi criado em São 

Paulo. Tal afirmação, contudo, não pressupõe uma superioridade do IPÊS-SP sob o 

IPÊS-GB. A escolha da Associação Comercial de São Paulo é bastante simbólica no 

que tange ao empresariado paulista. Em acordo com a análise do primeiro capítulo, 

apesar da fragmentação dos empresários de São Paulo nas organizações empresariais
462

 

e em outros aparelhos, desde a década de 1950, a ACSP já contava com um pequeno 

grupo articulado de empresários e com uma sólida relação com a American Chamber of 

Commerce, entre os quais circulavam, por exemplo, os empresários João Batista 

Leopoldo Figueiredo, Paulo de Almeida Barbosa e Paulo Ayres Filho.  

No caso paulista, Leopoldo Figueiredo e Ayres Filho foram militantes 

significativos na criação de um grupo que teve envolvimento direto na construção 

inicial do IPÊS. Num rápido olhar sobre o empresariado do Rio de Janeiro e a relação 

com o IPÊS, é possível considerar a forte presença do CONCLAP-RJ, por um lado, 

como um elemento aglutinador e, por outro, como uma entidade com força e pretensões 

que a colocavam num lugar de centralidade para as ações empresariais fluminenses. No 

Rio de Janeiro, durante muito tempo, o CONCLAP-RJ funcionou como um importante 

veículo de discussão das pautas das classes produtoras.  

Entretanto, apesar de reunir um grande número de empresários, a entidade não 

conseguiu manter uma mobilização estável e perene em nível nacional. Tanto que em 

fevereiro de 1962, mesmo mês da apresentação pública do IPÊS, Ivan Hasslocher, 

empresário anticomunista e coordenador geral do IBAD, apontou a necessidade de uma 

entidade nos moldes do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais: 

 

Já está sobejamente provado que um grupo quantitativamente grande mas 

heterogêneo de representantes das classes produtoras não fará nada de útil 
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para o Brasil. Um grupo minoritário, coeso em tôrno de ideais 

construtivos e solidamente alicerçados muito poderá fazer. À medida que 

se forem verificando os resultados do seu trabalho, então novos elementos 

serão atraídos e o grupo se tornará mais representativo. A admissão dêsses 

novos elementos, contudo, deveria ser condicionada à sua adesão formal não 

só à linha ideológica como à linha de ação definida pelo grupo fundador
463

.   

   

Nesse processo descrito por Hasslocher, a primeira diretoria do IPÊS foi 

escolhida para exercer a função por tempo determinado, assim como o esboço de 

estatuto alinhavado para constar no registro da entidade. Na apresentação pública do 

IPÊS, João Batista Leopoldo Figueiredo fez questão de destacar que o aparelho “não 

pretendia representar entidades de classe, mas tão somente os indivíduos, representantes 

ou não delas”
464

. No mesmo dia das coletivas realizadas no Rio de Janeiro e em São 

Paulo, também foi citado o “Manifesto das Classes Produtoras”. Documento lançado 

nas capitais do país, em janeiro de 1962, e que integrava o enredo da apresentação 

pública do IPÊS. Sobre o manifesto, o periódico “O Estado”, de Santa Catarina, 

observou na época: 

 

Êsse documento é a primeira manifestação de grande movimento de cunho 

nacional. Destinado a anular a campanha e tôda a ação dos extremismos, mas 

com programa prático, objetivo, visa, antes de tudo, à Justiça Social. Já há 

cerca de um ano se vêm processando entendimentos a respeito entre 

destacadas figuras conservadoras do Rio e de São Paulo. [...]. Para a 

vitória inicial, fêz-se mister o que era fundamental, isto é, a compreensão e a 

união das classes produtoras. Isto foi possível. Individualmente e através de 

suas organizações, tôdas as expressões das forças conservadoras 

solidarizaram-se
465

.   

 

Na matéria de apresentação do IPÊS publicada em “O Estado de São Paulo” 

consta uma lista de nomes que assinaram o manifesto e apoiavam/integravam o Instituto 

de Pesquisa e Estudos Sociais. Entre estes, é possível notar uma presença maior de 

indivíduos ligados à ASCP, a AMCHAM e ao CONCLAP-RJ. Tanto que o lançamento 

interno do Instituto ocorreu na sede da Associação Comercial de São Paulo. 

 

Nome Associação IBAD 
A. C. Pacheco e Silva CIESP Sim 

Amador Aguiar -  

Américo Jacobina 

Lacombe 

-  

Antônio Devisate FIESP  

Antônio Carlos Amaral ACRJ/CONCLAP Sim 
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Osório 

Angelo Mario Cerne -  

Augusto Trajano Azevedo 

Nunes 

CONCLAP Sim 

Azarias Martins Vilela -  

Cândido Guinle de Paula 

Machado 

-  

Camilo Ansarah ACSP  

Glycon de Paiva -  

Dario de Almeida 

Magalhães 

- Sim 

Décio Ferraz -  

Domingos Pires de 

Oliveira Dias 

-  

Eudoro Villela AMCHAM  

Fernando E. Lee ACSP/AMCHAM/Câmara de Comércio 

Teuto Brasileira 

 

Fernando Machado Portela   

Gastão Mesquita Filho  ACSP Sim 

Geraldo Alonso Associação Brasileira de 

Propaganda/AMCHAM 

Sim 

Gilbert Huber Jr. CONCLAP  

Guilherme Borghoff AMCHAM Sim 

Gustavo Borghoff ACSP/Associação Nacional de Máquinas, 

Veículos, Acessórios e Peças 

Sim 

Guilherme da Silveira 

Filho 

CIERJ/Sindicato Industrial de Fiação e 

Tecelagem 

 

Harold Cecil Poland CONCLAP  

Helio Muniz de Souza ACSP  

Humberto Monteiro Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos, 

Eletrônicos e Similares do Estado de 

SP/AMCHAM 

 

Israel Klabin AMCHAM  

Jayme Torres ACSP/FIESP/Sindicato da Indústria dos 

Produtos Farmacêuticos 

 

João Batista Leopoldo 

Figueiredo 

ACSP/AMCHAM/FIESP/CONCLAP/CIESP Sim 

João Soares do Amaral 

Neto 

CIESP  

Jorge Behring de Matos CONCLAP/Centro Industrial do Rio de 

Janeiro 

Sim 

Jorge Oscar de Mello 

Flores 

CONCLAP Sim 

José Ermírio de Moraes 

Filho 

CIESP/FIESP  

José Ferraz de Camargo -  

José Júlio de Azevedo e Sá -  

José Luiz Magalhães de 

Lima 

-  

José Luiz Moreira Souza ACRJ/CONCLAP  

José Pires de Oliveira Dias ACSP  

José Ulpiano de Almeida 

Prado 

ACSP  
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José Vasconcellos 

Carvalho 

-  

Júlio Cruz Lima -  

Lélio Toledo Piza e 

Almeida Filho 

ACSP/FIESP/CIESP/Sindicato de Bancos do 

Estado de São Paulo 

Sim 

Luiz de Moraes Barros -  

Luis Toledo Piza Sobrinho -  

Maurício Libânio Villela FIESP/CIESP  

Mauro Lindenberg 

Monteiro 

FIESP/CIESP/Associação Brasileira de 

Fabricantes de Lata 

 

Miguel Lins -  

Ney Peixoto do Valle ACRJ/CONCLAP/AMCHAM Sim 

Nicolau Filizola FIESP/CIESP/Sindicato das Indústrias de 

Balança, Pesos e Medidas 

 

Octavio Marcondes Ferraz ACSP Sim 

Octavio Pereira Lopes -  

Oscar Augusto de 

Camargo 

FIESP/CIESP  

Oswaldo Tavares Ferreira CONCLAP  

Oswaldo de Breyne 

Silveira 

-  

Othon Barcellos CIESP/AMCHAM  

Paulo Ayres Filho ACSP/ AMCHAM/CIESP  

Paulo de Almeida Barbosa ACSP/AMCHAM Sim 

Paulo Reis de Magalhães ACSP/ Sindicato da Indústria de Aparelhos 

Elétricos, Eletrônicos e Similares do Estado 

de SP/FIESP/CIESP 

 

Renato Helnzemann -  

Salim Abdalla Chamma ACSP/FIESP  

Sérgio Melão -  

Vicente de Paula Ribeiro AMCHAM  
Quadro 3.1- Nomes que assinaram o documento de apresentação do IPÊS. Fonte: “Lançado ontem em S. 

Paulo e no Rio o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais”. O Estado de São Paulo. Sexta-feira, 02 de 

fevereiro de 1962, p. 10. 

 

Apesar do IPÊS não ser um representante das organizações empresariais, tal 

como funcionava os CONCLAP-RJ, cruzando a fala de Leopoldo Figueiredo com a 

reportagem de “O Estado”, é interessante observar que, semanas antes da apresentação 

pública do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, em 23 de janeiro de 1962, o 

periódico em questão já trazia informações sobre a existência da entidade. “Criou-se 

então, o IPÊS com sede em São Paulo. Será o Estado-Maior que comandará tôdas as 

atividades da campanha no país inteiro”, assim salientava
466

. Pode-se supor que a 

reportagem foi uma iniciativa do IBAD dentro do plano de ação para o lançamento do 

IPÊS. 

 Na edição de fevereiro de 1962 da revista “Ação Democrática”, Hasslocher fez 

uma campanha pela mobilização das classes produtoras em relação ao perigo comunista 

                                                             
466

 Idem. 
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e conclamava pela necessidade de uma ação de vanguarda que representasse os 

interesses empresariais. Assim como a reportagem em “O Estado”, o texto do líder do 

ibadiano compunha a tática de apresentação pública do IPÊS, construída em conjunto 

com o IBAD. No resumo de uma reunião com membros fundadores do Instituto de 

Pesquisa e Sociais, ocorrida em 5 de janeiro de 1962, entre os assuntos prioritários para 

a apresentação do organismo, constava um item específico para sublinhar a necessidade 

do contato com Ivan Hasslocher com o objetivo de tratar sobre o periódico “Ação 

Democrática”
467

. 

Um mês depois da reunião, Ivan Hasslocher publicou o conhecido artigo “As 

Classes Produtoras Diante do Comunismo”
468

. O texto trazia um mapeamento da 

consciência política do empresariado e, além disso, analisava como equivocada a 

organização do CONCLAP-RJ porque, ao buscar uma ampla representatividade, os 

empresários teriam primado pelo critério da quantidade em detrimento da qualidade e da 

conscientização dos membros dirigentes. O mote para Hasslocher, no mesmo período de 

lançamento do IPÊS, era ressaltar a necessidade da ação de uma “minoria atuante”, um 

“grupo militante e consciente” para “pôr ordem na própria casa” e mobilizar de “forma 

realista, prática e funcional”
469

.  

Nessa fase em que o IPÊS ainda não funcionava como um grupo público, foram 

realizadas reuniões entre os empresários do Rio de Janeiro e de São Paulo. Encontros 

que se intensificaram, principalmente, entre novembro e dezembro de 1961. A partir 

dessa data, é possível encontrar atas de reunião da entidade, ainda sem nome, mas com 

registros de ações, prioridades e estratégias a serem desenvolvidas. No que tange ao 

lançamento do IPÊS, este deveria obedecer algumas etapas: 1) contato com outros 

empresários para apoio, participação e financiamento; 2) contato com o IBAD e outros 

organismos da sociedade civil; 3) apresentação interna; 4) manifesto das classes 

produtoras e declaração de princípios; 5) apresentação pública: coletivas, matérias 

impressas e entrevistas em programas de rádio e TV
470

.  

No documento intitulado “Plano para Lançamento do IPÊS”, possivelmente 

datado do final de 1961 ou início de 1962, encontra-se estruturado um roteiro de ações 
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 HASSLOCHER, Ivan. Op. Cit. 
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 Ibidem, p. 15-16. 
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que deveriam ser seguidas no dia da apresentação formal do grupo
471

. A primeira 

orientação indicava que “no dia anterior ao lançamento seriam publicadas notícias a 

respeito nos jornais” e ressaltava que:  

 

Essas notícias deverão anunciar a entrevista coletiva à imprensa e insinuar 

que será apresentado um importante documento que define a nova 

mentalidade no setor empresarial. 

2. Entrevista coletiva à imprensa, em São Paulo pela manhã e no Rio à tarde. 

O lançamento deverá ser numa segunda-feira, para que à noite os diretores do 

IPES possam ser entrevistados no programa de TV “Noite de Gala” que é o 

maior índice de audiência
472

. 

 

Em confluência com os planos de ação para o lançamento da entidade também 

contava uma entrevista gravada para a televisão e que foi “exibida em noticiosos de 

grande audiência como o ‘Reporter Esso’, a ‘Reportagem Ducal’, entre outros”
473

.  De 

um modo geral, a forma como o lançamento do instituto foi noticiado estava em 

confluência com as observações delimitadas pelo roteiro de apresentação: 

 

Para entrevista coletiva à imprensa serão convidados redatores categorizados 

dos principais jornais, emissoras de rádio e de TV. Deverá ser feito um 

contato prévio com os diretores dêsses veículos para que a cobertura 

corresponda aos nossos interesses
474

. 

  

Sobre tais estratégias, é interessante sublinhar a diferença das palavras 

escolhidas por João Batista Leopoldo Figueiredo ao anunciar publicamente a criação do 

IPÊS − no Clube de Engenharia e nos periódicos de ampla circulação – e ao falar para 

um público mais interno, possivelmente, composto por ipêsianos, apoiadores e 

simpatizantes das pautas do IPÊS. Na Associação Comercial de São Paulo, o discurso 

do presidente do IPÊS tinha um caráter de conclame e de mobilização para a 

“radicalização da pressão” ao governo de João Goulart. Por outro lado, nas informações 

contidas no folheto “O que é o IPÊS?” e na conferência proferida durante a 

apresentação formal do Instituto, as palavras buscavam evidenciar um postura “sem 

radicalismos” nas atividades da ipêsianas. 

 O discurso de João Batista Leopoldo Figueiredo exemplifica a estratégia 

utilizada pelos membros do IPÊS, cujo objetivo era encobrir “uma sofisticada e 

multifacetada campanha política, ideológica e militar”
475

. O IPÊS representou o auge da 
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articulação empresarial naquele período, pois, possuía alto grau de sofisticação e 

versatilidade e era a face do projeto de poder pautado pelo empresariado no bojo da elite 

orgânica transnacional. Como conceituou Gramsci: “um elemento da sociedade no qual 

já se tenha iniciado a concretização de uma vontade coletiva reconhecida e 

fundamentada parcialmente na ação”
476

.  

O modo estruturado como o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais se tornou 

público já demonstrava um plano inicial de ação com características bastante 

delimitadas, mas com pontas que ainda precisavam serem aparadas. Como foi abordado 

nos capítulos anteriores, a “formação e conscientização empresarial” era uma 

preocupação fundamental para a construção das ações do IPÊS/IBAD.  

 

3.2- A questão da conscientização empresarial  

 

Ivan Hasslocher, no âmbito do IBAD, promoveu uma classificação dos 

empresários de acordo com o “nível de conscientização empresarial”. O panorama 

apresentado pelo líder ibadiano traz elementos que auxiliam a pensar no modo como os 

ipêsianos se voltaram para a formação interna, ou seja, do empresariado. Na 

caracterização publicada na revista “Ação Democrática”, Hasslocher estabeleceu uma 

conhecida e interessante divisão do que intitulava como classes produtoras em: 

comunistas, criminosos, inocentes úteis, reacionários, inconscientes e conscientes
477

.   

 Na lógica de Hasslocher, a maioria dos empresários compunham o grupo dos 

inconscientes (70%) e este deveria ser priorizado no trabalho de base do IPÊS. Em 

linhas gerais, era a categoria que não participava ou pouco tinha realizado em termos de 

política e ação coletiva. Nas palavras do líder do IBAD: 

 

Os membros da nossa categoria [...] prosseguem em suas atividades como se 

fossem capitalistas na Inglaterra da rainha Vitória. Embora os seus motivos 

não os sejam, a sua omissão é criminosa. É por causa da inconsciência desse 

grupo que existem jornais comunistas no Brasil que não sobrecarregam os 

cofres da União Soviética. É por causa de sua inconsciência que os 

democratas da nossa categoria não progridem em seus esforços para 

mobilizar as classes produtoras contra o comunismo
478

.  

 

 Para os inconscientes eram direcionados os cursos e as atividades do IPÊS. Já os 

comunistas, os criminosos e os inocentes úteis abarcavam aqueles que, de acordo com 
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Hasslocher, era uma espécie de grupo de risco, logo, deveriam sofrer agressiva 

campanha de denúncia das práticas que intitulava como não condizente com a lógica 

empresarial. Um exemplo já citado deste tipo de ação foi a “queimação” do grupo Ducal 

por fazer propaganda em jornais considerados de viés esquerdista
479

. A ideia era suscitar 

o receio de ter o nome associado ao comunismo e com isso aumentar o número de 

empresários dispostos a colaborarem com o IPÊS. Sobre as outras duas categorias, os 

intitulados reacionários também eram vistos como nocivos à transformação que 

consideravam necessária à sociedade, pois consideram qualquer projeto de 

modernização como “comunistas”: 

 

Qualquer alteração no estado das coisas, ele considera uma ameaça a sua 

integridade econômica. Para defendê-la, quer fossilizar a sociedade em que 

vive: não aceita nenhuma mudança. [...]. Assim como o inocente útil não é 

inerte em matéria de política. [...]. Constitui um entrave importante a 

qualquer ação das classes produtoras contra o comunismo. Ajudam a 

promover o prestígio dos comunistas rotulando como comunista qualquer 

tentativa de progresso social
480

.  

 

 O reacionário, contudo, não estava na mesma condição que os empresários do 

“grupo de risco”, visto que quanto mais o governo Goulart aprofundava o debate das 

reformas e aumentava a popularidade
481

 – como bem exemplifica o resultado do 

plebiscito de 1963 e das eleições de 1962
482

 −, mais o discurso e as ações do 

empresariado se tornavam agressivos na propaganda anticomunista.   
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Figura 4- A divisão do empresariado por Ivan Hasslocher. Cf. HASSLOCHER, Ivan. Op. Cit. 

 

De acordo com Leigh Payne, o trabalho de base com os inconscientes tinha 

como um dos objetivos aumentar o número de empresários que integrassem a categoria 

dos “conscientes”
483

. Cabe aqui uma observação. De fato, a conscientização era 

fundamental para a eficiência da ação empresarial no âmbito do IPÊS/IBAD. A direção 

do movimento, porém, não era uma função a ser compartilhada por muitos. Os 

dirigentes do IPÊS/IBAD consideravam-se a elite dirigente do empresariado. Nas 

palavras de Hasslocher, formavam um pequeno grupo “com capacidade e disposição 

para liderar as classes produtoras na luta que deveriam empreender contra a ameaça 

comunista”. O líder ibadiano resumiu a questão da seguinte forma: 

 

Existem no Brasil, atualmente, numerosas entidades e órgãos das classes 

produtoras dedicadas ao combate ao comunismo. Todas elas foram formadas 

por democratas conscientes [...], a elite, sob todos os pontos de vista, das 

classes produtoras. Nenhuma delas realizou até hoje algo de aproveitável. Por 

quê? [...] A ênfase é sobre a quantidade e não sobre a qualidade. Os 

fundadores dessas organizações acham que elas devem ser verdadeiramente 

representativas. De fato, o são. E esse é o segredo de sua inoperância. São 

representativas de comunistas, de criminosos, de inocentes úteis, de 

reacionários, de inconscientes e de alguns gatos pingados mais esclarecidos. 

Em tal companhia a influência benéfica dos democratas conscientes é 

submergida
484

.   

 

Apesar do discurso de Hasslocher, em certo ponto, evocar uma ação de 

vanguarda quase que deslocada de sua classe social, é interessante observar que a ideia 

que permeava a fundação do Instituto de Pesquisa e Estudais passava pela consolidação 

de uma espécie de “cúpula” do empresariado responsável por dirigir, organizar e educar 
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a elite orgânica a qual pertencia. Como o próprio líder do IBAD afirmou, a ação 

primeira desse grupo “deveria ser interna, isto é, teria o objetivo de pôr em ordem a 

própria casa das classes produtoras”
485

. A saída apresentada por Hasslocher, na qual um 

pequeno e coeso grupo deveria agir em nome do empresariado e só posteriormente 

agregar novos membros, não condizia com a articulação do IPÊS. De fato, alguns 

indivíduos tiveram a iniciativa de construir a entidade, entretanto, a ação dos 

“conscientes” estava fundada numa relação dialética entre o “dirigente” e a realidade 

vivenciada.  

Além deste aspecto, a própria concepção dos membros fundadores do IPÊS 

concebia a assessoria de “elementos capazes”, ou seja, conhecedores das “técnicas de 

comunicação e das relações públicas no sentido elevado”
486

. Como forma de mobilizar a 

ação coletiva, a liderança empresarial do IPÊS também escolhia e formava o que 

Gramsci intitulou de “empregados especializados”
487

 para os quais confiavam “a 

atividade organizativa das relações exteriores à fábrica”. Não se trata aqui de examinar 

o espaço da produção econômica, mas compreender que entre os “inconscientes”, 

muitas vezes, o trabalho de base era realizado no sentido de formar novos quadros 

técnicos para auxiliar na construção de um projeto de poder com alcance em diferentes 

grupos sociais. Ou ainda da importância dos tecno-empresários tanto na ação na 

sociedade civil como no âmbito da sociedade política
488

.  

Mesmo dentro da categoria “conscientes” e entre aqueles que dirigiam a ação 

coletiva existiam divergências e clivagens que impuseram debates e disputas no centro 

do IPÊS. Empresários do Rio de Janeiro e de São Paulo levaram para a entidade 

questões anteriores ao Instituto como, por exemplo, as advindas das associações do 

empresariado. Para além, também existiam diferenças regionais que demarcavam a 

escolha das ações e das pautas prioritárias e, de certa forma, influíam na percepção da 

conjuntura. A unificação das direções do IPÊS ocorreu em outubro de 1962, durante o 

processo de organização das eleições daquele ano. O pleito eleitoral, inclusive, ajudou 

bastante nesse processo, seja pela articulação da campanha de financiamento de 

candidatos em conjunto com o IBAD, a ADEP e a ADP ou pelo resultado pouco 
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produtivo a despeito de todo aparato montado para derrotar os políticos considerados de 

esquerda.  

A união entre IPÊS-SP e IPÊS-GB ocorreu pelo imperativo do momento. Na 

análise dos membros do Instituto, a cada nova proposta ou vitória do governo Goulart – 

como foi o caso do plebiscito de 1963 – e perante o aumento da mobilização de 

segmentos progressistas da sociedade civil –, se tornava mais que necessário disputar e 

assumir os rumos da sociedade política. Todavia, as divergências entre as duas seções 

fundadoras do IPÊS influenciaram o modo de ação, de organização, a escolha dos 

dirigentes, em suma, um ponto importante a ser abordado. 

 

3.3- A relação entre Rio de Janeiro e São Paulo: O MAC, o CONCLAP, o estatuto 

e o financiamento do IPÊS 

   

 As divergências de interesses entre São Paulo e Rio de Janeiro permearam toda a 

história do IPÊS. Tais diferenças remetiam a questões anteriores a formação do 

Instituto, as disputas travadas no âmbito das entidades representativas do empresariado 

e também a questões referentes à imagem da entidade e a ligação com o Movimento 

Anticomunista (MAC). Mas, não só. A relação conflituosa entre as seções fluminense e 

paulista também permeou a construção do estatuto do Instituto, bem como o 

financiamento das atividades ipêsianas.  

 

3.3.1- O Movimento Anticomunista (MAC) e o CONCLAP-RJ 

 

Um exemplo, nesse sentido, foi a relação conflitosa estabelecida entre o 

empresário fluminense Rui Gomes de Almeida e o empresário paulista João Batista 

Leopoldo Figueiredo. Como abordado na introdução, apesar de estarem juntas na 

construção do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, as duas seções fundadoras 

funcionaram de modo separado até a unificação da diretoria em 1962.  Mesmo com os 

desencontros, porém, a afinação dos interesses de Rio de Janeiro e São Paulo 

influenciou diretamente o estabelecimento de regras para funcionamento do aparelho, 

bem como no aumento de contribuições e financiamentos.  

Além da comissão diretora, formada, em 30 de junho de 1961, por João Batista 

Leopoldo Figueiredo, Othon Barcellos e Guilherme Julio Borgohff, o IPÊS Guanabara 

tinha como liderança o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Rui 



194 
 

Gomes de Almeida. Leopoldo Figueiredo, de acordo com a análise do primeiro capítulo, 

também era um nome forte ligado à Associação Comercial, no caso, de São Paulo. Os 

dois empresários, em diversos momentos, conviveram em organizações do 

empresariado. Então, qual era a grande divergência entre os dois?  A fala de Gomes de 

Almeida numa reunião com membros do IPÊS-GB sugere pistas bastante interessantes 

para pensar na situação. 

No encontro, o empresário fluminense afirmou que os homens do Rio de Janeiro 

tinham mais visão que os representantes de São Paulo, pois estes últimos “raciocinavam 

sempre em termos regionais”
489

. A fala de Gomes de Almeida ganha um sentido para 

além das disputas regionais quando cruzada com o diálogo ocorrido numa reunião do 

IPÊS-GB, ainda em fevereiro de 1962. Ao debater os problemas de articulação entre 

paulistas e fluminenses, o ipêsiano Antônio Carlos do Amaral Osório destacou que “São 

Paulo não admitia o CONCLAP, não admitia nada que lhe fosse superior”
490

. A questão 

do CONCLAP, abordada no primeiro capítulo, era um ponto de discórdia entre 

empresários das duas regiões. 

 O CONCLAP em São Paulo não vingou. Ainda na década de 1950, a força das 

associações e das federações de classe paulistas não permitiu o fortalecimento de um 

grupo superior e com características centralizadoras. O posicionamento de Ivan 

Hasslocher – de que o Conselho das Classes Produtoras não era eficiente pela ampla 

participação do empresariado no comando da organização – também era compartilhado 

pelos empresários paulistas, inclusive, por João Batista Leopoldo Figueiredo. A ideia 

dos ipêsianos de São Paulo era acabar com as atividades do CONCLAP, pois defendiam 

que o órgão superior da ação empresarial deveria ser somente o IPÊS
491

. A ACRJ, 

contudo, tinha forte ligação e influência no CONCLAP-RJ. Além disso, o conselho 

possuía bastante força no Rio de Janeiro e a figura de Rui Gomes de Almeida era 

bastante representativa nesta organização. 

Diante da proposta de encerramento defendida por São Paulo, Jorge Behring 

Mattos, ipêsiano e uma das lideranças do Conselho das Classes Produtoras, declarou 

que não iria acabar com o CONCLAP-RJ. Mas, os membros do IPÊS mostraram-se 

divididos em relação ao problema. A questão em debate não passava somente pela 
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disputa pela centralidade de uma entidade do empresariado, também envolvia as 

suspeitas levantadas sobre a relação do CONCLAP-RJ e de empresários do Rio de 

Janeiro com o MAC. Na madrugada do dia 1 de fevereiro de 1962, duas bombas 

explodiram na sede da delegação comercial da União Soviética na Guanabara. O 

governo federal, na figura do presidente João Goulart, tratou os atentados como atos de 

terrorismo e num primeiro momento ligou o acontecimento as ações de grupos e de 

movimentos anticomunistas. 

Poucos dias após o acontecimento, o Ministro da Justiça Alfredo Nasser atribuiu 

o atentado ao MAC, mas, de acordo com periódicos da época, teria salientado o 

envolvimento de nomes de peso do empresariado fluminense na ação, por exemplo, 

Jorge Behring de Mattos – líder influente no CONCLAP-RJ e presidente da Federação 

das Indústrias, noutras vezes citado como “homem de negócio” ligado ao Movimento 

Anticomunista
492

 − e R. Rubner (H. Rubner) apresentado no jornal “O Estado de São 

Paulo” como um dos diretores do Centro das Indústrias da Guanabara
493

. Também 

houve rumores de que o então governador da Guanabara, Carlos Lacerda, estivesse 

também envolvido ou do atentado ter sido orquestrado por militantes de esquerda para 

causar um fato político contrário às forças mais conservadoras.  

Logo, o tema ganhou espaço nas discussões do IPÊS. O nome de Behring de 

Mattos ligava CONCLAP-RJ, IBAD e IPÊS na mesma situação. Interessante notar que 

as bombas foram jogadas no mesmo dia em que o Instituto de Pesquisa e Estudos 

Sociais foi lançado publicamente. Evento que poderia ser um problema para a imagem 

da entidade. Dessa forma, a discussão que já existia sobre o lugar ocupado pelo IPÊS e 

pelo Conselho das Classes Produtoras ganhou um novo elemento de peso. Durante os 

debates sobre a questão, Glycon Paiva fez a conhecida observação: “Equação Letal: 

IPÊS = MAC”
494

.  O tema do fechamento do CONCLAP-RJ deixou ser uma proposta 

inteiramente ligada aos paulistas. O ipêsiano fluminense José Luiz Moreira de Souza 

                                                             
492

 Essa questão será tratada ainda no presente tópico. 
493

 Os suspeitos de envolvimento direto na ação foram: Serrano Casado, Roberto Nei Magessi Pereira, 

Aluísio Gondim, R. Hubner, Rubens Werlang, Luís Botelho dos Santos, José Sarmento e tenente Vicente 

(Marinha). Além do conhecido militante anticomunista e ex-integralista almirante Pena Bôto, presidente 

da Cruzada Anticomunista.Cf.“Lacerda responsabiliza o governo; repulsa às declarações de Nasser”. O 

Estado de São Paulo. Terça-feira, 6 de fevereiro de 1962, capa./ “Nasser sugere nomes dos executantes 

do terrorismo do MAC”. Jornal do Brasil. Domingo, 04 de fevereiro de 1962, p. 3. 
494

 Arquivo Nacional. Fundo IPES. Pasta Organização e Funcionamento. Atas e Súmulas de reuniões 

conjuntas e plenárias de reuniões e decisões da Comissão Diretora do IPÊS. 05/02/1962. BR RJANRIO 

QL.OFU.8, p. 3.  



196 
 

defendeu que o fechamento do CONCLAP-RJ era ideal, o argumento levantado pelo 

empresário ressaltava o perigo de um possível inquérito
495

. 

De fato, Nasser levantou a ideia de uma investigação e de uma comissão de 

inquérito para esclarecer o acontecimento, especialmente, sobre os possíveis envolvidos 

no atentado. Posição também afirmada pelo presidente João Goulart que em nota 

ressaltou “a repetição dos atos de terrorismo”, o fato do Brasil ter boas relações 

diplomáticas com a URSS e que todas as providências seriam tomadas para apurar e 

processar os responsáveis
496

. Apesar do Ministro da Justiça ter salientado que não citou 

o nome dos empresários Hubner e Behring de Mattos, a situação não estava muito 

favorável para a imagem do empresariado ligado, principalmente, ao CONCLAP-RJ e 

ao IBAD. O deputado Baby Bocaiuva com apoio das lideranças do PTB (Almino 

Afonso) e PSD (Pinheiro Chagas) apresentou na Câmara um projeto para apurar “atos 

de terrorismo em todo o território nacional”, segundo a reportagem: 

 

Diz êle (Baby Bocaiuva) no seu requerimento – aludindo ao MAC e a certas 

manifestações de elementos que se dizem expoentes das chamadas “classes 

produtoras” – que essa providência se impõe em face dos recentes “atentados 

terroristas e as propaladas organizações de grupos de pressão para a atuarem 

sôbre os meios políticos e administrativos, inclusive por meio de subôrno, no 

sentido de impedir a aprovação e a execução de leis e medidas reclamadas 

pelo processo de desenvolvimento nacional
497

. 

  

O periódico que publicou a reportagem, desde janeiro de 1962, já fazia uma 

cobertura pormenorizada das ações violentas como a ocorrida contra a delegação 

comercial da URSS. Além disso, aparece citado em reuniões do Instituto de Pesquisa e 

Estudos Sociais. A UNE e o jornal “Última Hora” também sofreram atentados que 

foram ligados ao MAC. Entre as diversas informações publicadas, os nomes de Jorge 

Behring de Mattos e de Rui Gomes de Almeida apareceram como suspeitos de 

integrarem e financiarem o Movimento Anticomunista
498

. Sobre Behring de Mattos, o 

periódico ressaltou, além da possível ligação com o MAC, a existência de uma 

“caixinha” do CONCLAP-RJ para financiar candidatos na eleição. Fato confirmado 

pelo empresário cujo comentário enfatizava que: 

 

A indústria hoje, está com uma mentalidade muito evoluída [...]. Sou contra o 

comunismo e contra os atos de terrorismo: assim, pela primeira vez, estamos 
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tomando atitudes políticas e levaremos ao Parlamento, através de intensa 

campanha pelo rádio, pelo e pelos jornais. Aquêles que desejarem trabalhar 

dentro da nossa filosofia, fazendo as reformas necessárias que o país carece 

[...]
499

. 

 

 Ainda na mesma fala e de acordo com o periódico, o empresário garantiu que 

haveria dinheiro para tal movimento e na época ressaltou que o capital estava sendo 

montado: 

 

[...] segundo combinação realizada entre tôdas as firmas do comércio e da 

indústria no Rio de Janeiro, especialmente no Rio de Janeiro e São Paulo. 

Cada um entrará com 0,5 (meio) porcento de seus capitais registrados para 

constituição do funda necessário a essa “caixinha” das classes 

conservadoras
500

.   

  

 A fala de Jorge Behring de Mattos não foi muito bem recebida pelos empresários 

articulados no IPÊS. Por um lado, pode-se considerar uma estratégia para desvincular a 

entidade recém instaurada de qualquer suspeita de envolvimento com a “política de 

partidos” – imagem sempre afastada pelas lideranças do Instituto. Mas, por outro lado, 

dada a grande convergência de nomes entre o IPÊS e o CONCLAP-RJ, a consideração 

do industrial carioca ligava diretamente as ações de ambas as entidades. Numa tática 

diferente, São Paulo mantinha uma postura discreta sobre o funcionamento do IPÊS e as 

atividades. Como notou Gilbert Huber, “a inatividade dos paulistas era mais aparente 

que real”
501

.  

 Nesse sentido, Ney Peixoto do Valle expressou a preocupação que tal fala teria 

gerado entre o empresariado, assim como a cautela com uma possível investigação 

sobre a citada relação com o MAC e também sobre o anunciado financiamento de 

atividades políticas. Segundo o ipêsiano, existia “alguma incompreensão acerca do 

IPÊS, mormente entre setores políticos, militares e etc” devido à questão da “caixinha”. 

Peixoto do Valle ressaltou que muitos empresários estavam “meio que desconfiados” 

diante do “perigo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito”
502

. Ainda nesse caminho, 

o ipêsiano enfatizou que o governo, na figura de Santiago Dantas, mostrava receio com 

a existência e as atividades do Instituto.  
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 Para Glycon Paiva tal preocupação mostrava que o IPÊS já era um organismo 

importante e com reconhecimento. No entanto, ainda em relação ao comentário de 

Behring de Mattos e sobre a necessidade de discrição nas atividades ipêsianas, Peixoto 

do Valle sublinhou a existência de uma iniciativa – já citada neste tópico – de 

investigação das ações do IPÊS
503

. Essa suspeição recaía muito mais sobre os 

integrantes da seção Guanabara do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. A 

comprovação da associação dos membros do IPÊS com entidades no estilo do IBAD e 

do MAC poderia limitar a ação pretendida através do aparelho. O IPÊS precisava ser 

dirigente, um dispositivo central, e para tal, não podia ser associado a nenhum outro 

grupo que tivesse ligação parlamentar ou de intervenção direta e armada. Vale dizer que 

os membros de São Paulo não foram atingidos diretamente por tais suspeitas.  

Voltando a relação entre Rui Gomes de Almeida e João Batista Leopoldo 

Figueiredo, a citação do nome do empresário e líder do IPÊS-GB, Gomes de Almeida, 

aumentou ainda mais a rivalidade entre os dois indivíduos. Ambos tinham uma 

trajetória ligada às Associações Comerciais e, apesar das concordâncias e ações 

compartilhadas, a liderança do carioca, por meio do CONCLAP-RJ, gerava 

divergências com Leopoldo Figueiredo, figura proeminente e reconhecida do 

empresariado paulista. Desse modo, São Paulo defendia o nome de Figueiredo para a 

presidência do IPÊS enquanto, no Rio de Janeiro, Rui Gomes de Almeida agia como 

presidente da seção carioca, liderança da Associação Comercial e do CONCLAP-RJ, ou 

seja, concentrava poder em diferentes organismos organizativos das elites orgânicas. 

 De acordo com Ney Peixoto do Valle, a disputa entre Rui Gomes de Almeida e 

João Batista Leopoldo Figueiredo era uma “complicação em torno de homens” e “uma 

disputa pela liderança”
504

. Antônio Carlos do Amaral Osório, por sua vez, acrescentou 

que a direção do IPÊS foi “mal colocada nas mãos de Leopoldo Figueiredo”
505

. A 

despeito dos membros do IPÊS-GB considerarem ser problemática a autonomia e a 

distância do IPÊS-SP, diante das acusações associadas ao nome de Gomes de Almeida, 

a saída mais conveniente para a imagem do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais 

passava pela manutenção e pela legitimação do empresário paulista na presidência do 

Instituto. 
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 Na época, vale salientar, foi anunciada a possível prisão de Rui Gomes de 

Almeida. O impacto da notícia do possível envolvimento do empresário com o MAC, 

ao que parece, gerou tensão e divisão de opinião entre o empresariado: 

 

A notícia dessas diligências, teve efeito de verdadeiro impacto nos meios 

comerciais. Enquanto uma reunião secreta, realizada na Associação 

Comercial, sob a presidência do próprio Sr. Rui Gomes de Almeida, resolvia 

iniciar uma série de manifestações de desagravo ao presidente da Casa, os 

grupos comerciais contrários à lideração do Sr. Gomes de Almeida 

propunham abertamente sua substituição por um elemento não tão extremo 

em suas atitudes
506

. 

 

 Dentro do IPÊS-GB, porém, ainda havia empresários que reivindicavam a 

presidência de Rui Gomes de Almeida. Antônio Carlos do Amaral Osório defendia que 

era necessário, primeiro, chamar Gomes de Almeida para uma conversa e só depois 

pensar na questão de aceitar ou não um empresário paulista com presidente do Instituto. 

Para Amaral Osório, João Batista Leopoldo Figueiredo “não estava catalisando forças”, 

pois os ipêsianos de São Paulo “não acreditavam na solidez do IPÊS”, era “frágil na sua 

representação de cúpula” e muito ligado “aos interesses estrangeiros”
507

. É possível 

considerar que São Paulo captava uma boa parte dos financiamentos estrangeiros, 

contudo, a posição do Antônio Carlos Osório reflete mais uma defesa de Gomes de 

Almeida como presidente do IPÊS do que a realidade de São Paulo. 

 João Batista Leopoldo Figueiredo era um nome forte e com bastante trânsito 

entre as diversas associações do empresariado brasileiro e estrangeiro. Diante da 

situação conflituosa, José Luiz Moreira Souza pontuou: 

 

Liderança a do IPÊS.,. Sexo dos anjos... Liderança. O verdadeiro é ir ao RGA 

[Rui Gomes de Almeida] e ao JBLP [João Batista Leopoldo Figueiredo] e 

falarlhes francamente. Ou fazem o possível para salvar a democracia ou então 

é melhor "ensarilhar armas"(Sic). O problema não é fácil, atravessamos 

época anormal, tudo pode sossobrar amanhã. Diante de tal gravidade, 

devemos mostrar que não nos preocupa, porém, a liderança de A ou de B. Do 

contrário é melhor desistir
508

. 

  

 Desse modo, ficou decidido que o empresário Israel Klabin promoveria uma 

conversa na própria casa com a participação de Rui Gomes Almeida e de João Batista 

Leopoldo Figueiredo. A ideia era buscar uma saída conciliadora para as divergências 

entre os dois líderes empresariais e começar a estruturar o IPÊS de forma mais coesa e 
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organizada. Além dessas medidas, as reuniões ocorridas no mês de fevereiro 

deliberaram ações para combater o aspecto negativo que poderia ter sido associado à 

imagem do Instituto de Pesquisa e Sociais após os acontecimentos envolvendo o MAC. 

A ideia proposta por Antonio Galloti orientava que “todo membro do IPÊS acusado de 

pertencer ao MAC deveria se defender”, mas sem fazer nenhuma referência ao 

Instituto
509

. 

 Em outras palavras, “o IPÊS deveria adotar uma posição de completa 

inatacabilidade”
510

. Postura que Harold Cecil Polland resumiu da seguinte forma: “Caso 

JBM [Jorge Behring de Mattos] — ‘Caixinha’ — declarações que alarmaram os 

parlamentares. Devemos envidar esforços para reeleger somente bons deputados, com o 

IPÊS fora da jogada, agindo os demais organismos com funções definidas”
511

. A ideia 

era centralizar no IPÊS as atividades, no entanto, com outros órgãos cobrindo o 

aparelho principal. Essa questão era ponto comum entre os integrantes das duas seções 

ipêsianas. O grande problema estava situado na discussão sobre a autonomia dos IPÊS 

regionais
512

. 

 Essa questão perpassava a discussão sobre a organização da direção e a 

estruturação da entidade. O que implicava num outro tema sensível e bastante 

divergente entre os membros do IPÊS fluminense e paulista, as modificações que seriam 

realizadas no primeiro estatuto do Instituto. Ao longo do ano de 1962, junto do pleito 

eleitoral e da ampla campanha de mobilização da opinião pública, muitos debates foram 

voltados especificamente para a readequação do IPÊS. De certa forma, o resultado 

pouco favorável nas eleições daquele ano impôs certa urgência no afinamento das ações 

e relações entre ipêsianos fundadores do Rio de Janeiro e de São Paulo, bem como em 

nível nacional. 

 Mas, tal processo não ocorreu de forma tranquila. Em novembro de 1961, 

quando houve o registro de uma primeira direção com caráter temporário e do primeiro 

estatuto do IPÊS, os empresários de São Paulo já tinham uma estrutura alinhada a 

priori. Na linha de frente estavam os empresários paulistas como João Batista Leopoldo 

Figueiredo, Paulo Ayres Filho, Othon Barcellos Corrêa, entre outros, que já vinham se 

articulando na AMCHAM e nas organizações do empresariado paulista. As primeiras 
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regras referentes ao funcionamento do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais foram 

pensadas em acordo com as prioridades e os interesses dos empresários de São Paulo. 

Entretanto, como destacou Hernán Ramírez, o documento orientador foi submetido a 

uma assembleia geral realizada ainda em 30 de novembro de 1961, data que consta em 

cartório como da fundação do Instituto
513

.     

 O problema perpassava a já citada prioridade do CONCLAP-RJ para os 

empresários do Rio de Janeiro. Nas palavras do ipêsiano Israel Klabin, o Conselho das 

Classes Produtoras era “um organismo catalisador, ‘espoleta’ das inúmeras associações 

de classe do Brasil”
514

. Já São Paulo tinha uma visão mais próxima daquela apresentada 

por Ivan Hasslocher, o IPÊS precisava ser um órgão de cúpula e dirigente, como 

destacou João Batista Leopoldo Figueiredo, cuja representação deveria estar além das 

organizações do empresariado. Durante o tempo em que o empresariado carioca se 

articulava e somava forças no sentido de fortalecer o CONCLAP-RJ, os paulistas 

construíam um movimento partindo dos órgãos representativos das classes produtoras, 

porém, não restritos a estas.  

 É inegável a força das organizações paulistas como, por exemplo, a Associação 

Comercial de São Paulo, a FIESP, entre outras. Por consequência, na perspectiva do 

empresariado paulista, o IPÊS deveria funcionar como um organismo central, 

protagonista, catalisador de força, mas que agiria em conjunto com as associações 

empresariais. Com a trajetória já trilhada e com o esboço do que pretendiam numa nova 

entidade, fizeram um estatuto prévio pontuando algumas regras que seriam seguidas 

pelos integrantes da entidade. Foi esse o documento levado ao cartório como orientador 

das ações e do funcionamento do IPÊS. Porém, na medida em que o Instituto foi 

crescendo, com a organização do IPÊS-GB, com iniciativas de articulação de IPÊS em 

outras regiões e diante da necessidade de articularem uma direção coletiva, alguns 

pontos do estatuto foram causadores de problemas e discussões. 

 Rui Gomes de Almeida foi escolhido como presidente temporário do IPÊS-

GB
515

. Apesar do representante do Rio de Janeiro Guilherme Júlio Borgohff compor a 

direção votada em 30 de novembro de 1961, os ipêsianos fluminenses entendiam que tal 

comissão diretora representava os interesses de São Paulo. Ademais, antes de entrar na 
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questão específica do estatuto, havia um amplo debate sobre a autonomia das seções do 

IPÊS e a necessidade de fundar novas entidades semelhantes. Por falta de fontes 

referentes ao IPÊS-SP, é possível ter um conhecimento maior da visão dos integrantes 

da seção do Rio de Janeiro sobre o assunto. É possível, contudo, depreender alguns 

elementos chaves que balizaram estas divergências. 

 Como foi apontado anteriormente, São Paulo não aceitava o CONCLAP-RJ, 

tinha uma postura mais discreta e voltada, principalmente, para ações de doutrina. Eram 

partidários da autonomia entre as seções, da superação do Conselho das Classes 

Produtoras como órgão catalisador de forças e, diante de uma possível junção de 

diretorias, a submissão do IPÊS-GB ao primeiro estatuto da entidade. Tanto que em 

reunião no Rio de Janeiro, referindo-se ao IPÊS-SP, Antônio Galloti enfatizou “a difícil 

articulação com São Paulo”, nas palavras do empresário: “Ou São Paulo toma conta ou 

não se integra”
516

. Argumento também levantado por Antônio Carlos Amaral Osório ao 

afirmar “o difícil entrosamento entre Rio e São Paulo” devido a vontade paulista de 

“liderar tudo”
517

. Ao que parece, essa era posição dos ipêsianos paulistas, em especial, 

na composição de Comissão Diretora e da presidência. 

 Tal disputa não representava uma simples questão de status. Rui Gomes de 

Almeida e muitos outros empresários do Rio de Janeiro eram nomes proeminentes do 

CONCLAP-RJ. Com o pouco sucesso dos Conselhos das Classes Produtoras paulistas, 

o CONCLAP-RJ se tornou um organismo no qual as associações, confederações e 

federações do empresariado fluminense tinham grande força e presença. Desse modo, o 

nome de Gomes de Almeida na presidência da entidade significava a manutenção do 

modus faciendi – termo bastante usado pelos ipêsianos – do CONCLAP-RJ e a 

hegemonia dos empresários do Rio de Janeiro na organização da ação coletiva 

empresarial. 

 Diante da proposta de esvaziamento do CONCLAP pautada pelo empresariado 

de paulista, Israel Klabin fez a seguinte ponderação: 

 

[...] a Federação das Indústrias de São Paulo está passando por umas certas 

dificuldades, mas em vias de se recuperar [...]. É preciso calma de modo a 

tudo acertarmos com a Associação Comercial e a Federação das Indústrias de 

São Paulo. [...] problemas de somar ou subtrair entre as Associações de 

Comércio e a Federação das Indústrias de São Paulo e Rio
518

.  
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 Ou seja, a questão da organização do IPÊS não estava restrita apenas à “cúpula 

dirigente”, mas envolvia questões e tensões provenientes das relações estabelecidas 

entre os órgãos representativos do empresariado. No caso do funcionamento do 

Instituto, alguns empresários fluminenses defendiam a cisão entre as seções. Para 

outros, como José Luiz Moreira de Souza, a divisão seria o mesmo que apontar o fim do 

IPÊS. Inclusive, toda essa divergência e os acontecimentos envolvendo o MAC e o 

CONCLAP-RJ, lançaram dúvidas sobre a própria centralidade e a eficiência do Instituto 

de Pesquisa e Estudos Sociais. Na visão de Moreira de Souza, “os homens de empresa 

deveriam ser reunidos por alguém ou por uma entidade”, ainda de acordo com o 

empresário, “seria formidável se fosse o IPÊS”
519

.   

 Apesar das divergências, esse foi o caminho optado. Nas palavras de Israel 

Klabin, os empresários deveriam “caminhar para a formulação das grandes teses” e 

“pegar o touro a unha”. Ainda segundo Klabin, eles estavam “preparados para estudos”, 

mas não para agir”
520

. De fato, o IPÊS não tinha um amplo aparato plenamente 

estruturado, porém, no momento da fala do empresário, o Instituto já estava avançando 

na ação política. Ou seja, já contava com a parceria de entidades fundadas anteriormente 

como, por exemplo, a Sociedade de Estudos Interamericanos (SEI)
521

 e, principalmente, 

encontrava um caminho já trabalhado pelo IBAD – em particular, no setor da opinião 

pública. O que faltava ao IPÊS era uma organização específica para nortear as 

atividades e as intervenções que viriam a ser pautadas no âmbito da entidade. 

 Nesse processo, foi necessário estabelecer regras de funcionamento para a 

direção, assim como para as seções de Rio de Janeiro, São Paulo e as novas que viriam 

a ser criadas. Para tal, modificações no estatuto foram necessárias. O ponto mais 

polêmico estava situado no artigo 17 do documento orientador que tratava 

especificamente da direção do Instituto e no qual constava a seguinte observação: “O 

primeiro Conselho Diretor será constituído pelos primeiros 12 (doze) sócios 

fundadores” e estes teriam “mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 1964”
522

. A 

folha com as assinaturas na qual constavam os nomes dos sócios fundadores não consta 

em nenhum dos exemplares do registro de cartório existentes para a pesquisa. Mas, 
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cruzando as informações do estatuto com as de reuniões realizadas ainda em 1961, é 

possível delinear alguns possíveis nomes e constatar a presença de uma maioria de 

empresários paulistas.  

Entre os três empresários presentes, apenas Guilherme Julio Borgohff era do Rio 

de Janeiro. Além destes é possível supor os seguintes nomes: Ney Peixoto do Valle 

(Rio), que mantinha contato com São Paulo sobre a questão da Opinião Pública desde 

1961, Paulo Reis de Magalhães (São Paulo), Antônio Carlos Pacheco e Silva (São 

Paulo), Paulo Ayres Filho (São Paulo), Augusto Trajano Azevedo Nunes (Rio), Gilbert 

Huber Jr. (Rio) Fernando E. Lee (São Paulo), Fernando Alencar Pinto (São Paulo), 

Eudoro Villela (São Paulo) e Paulo C. Suplicy (São Paulo)
523

. Muitos desses ligados 

através do IBAD, da AMCHAM e da Associação Comercial de São Paulo. 

 Caso o estatuto não fosse modificado, a partir da união das diretorias, São Paulo 

teria maioria de nomes na Comissão Diretora até o ano de 1964. Essa questão, unida a 

independência dos empresários paulistas, atrasou a fusão da direção ipêsiana. Assim, até 

outubro de 1962, mesmo que articuladas em reuniões, muitas intervenções foram 

tomadas de forma pouco orgânica entre os membros do IPÊS-GB e IPÊS-SP. A exceção 

foi a campanha eleitoral do mesmo ano, no entanto, o complexo IBAD/ADEP/ADP/ 

Promotion teve uma atuação muito importante no sentido de coordenar e sincronizar as 

ações. Ao afirmar isso, não se trata aqui de ressaltar a centralidade de Ivan Hasslocher 

no processo eleitoral, tal como muitos fizeram durante a CPI do IBAD/IPÊS, o que está 

posto é a organicidade das atividades desses aparelhos do empresariado. Sobre as 

intervenções ipêsianos, o empresário Ney Peixoto do Valle destacou: “Falta a motivação 

para a entidade; nem pesquisa nem estudos sociais. Só eleições... é preciso 

modificar”
524

. 

 

 

 

 

                                                             
523

 Essa listagem de possíveis nomes foi construída cruzando a lista de empresários presentes na reunião 

de 12 de dezembro de 1961 e os assinantes do documento de apresentação do IPÊS. Tratando-se de 
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maior de integrantes de São Paulo no momento do registro do primeiro estatuto do IPÊS, observando as 

trajetórias dos membros citados, conjecturo que essa seja a lista mais próxima da realidade. Para ver 

outros nomes, consultar a seção inicial do tópico 2 e também no quadro 3.1. 
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3.3.2- O estatuto e o financiamento do IPÊS 

   

 No caso, tais modificações esbarravam nos limites do estatuto do IPÊS. Nesse 

sentido, em abril de 1962 aconteceram dois encontros para discutir o documento. A 

primeira reunião foi realizada no Rio de Janeiro e presidida por Rui Gomes de Almeida, 

mas contou com a presença João Batista Leopoldo Figueiredo representando São Paulo. 

Ao longo das duas reuniões foram realizadas diversas alterações no estatuto, 

especialmente, no que concernia à organização da entidade, a Comissão Diretora, a 

relação do IPÊS do Rio de Janeiro e de São Paulo com os demais institutos que estavam 

em construção noutras regiões do Brasil. Ficou decidida a criação de diretoria unificada 

nacional, sediada por Rio de Janeiro e São Paulo, mas a principal transformação foi a 

obrigação de paridade entre os membros paulistas e fluminenses.  

 De acordo com as novas modificações, a Comissão Diretora (CD) passou a ser 

composta por vinte membros, sendo igualmente divididos entre Rio de Janeiro e São 

Paulo. O mandato seria de um ano e a escolha seria realizada através do Conselho 

Orientador (CO) formado por um mínimo de 50 e um máximo de 100 integrantes 

escolhidos em assembleia geral ordinária e constituído tanto por sócios fundadores 

como por contribuintes. Essa nova divisão reforçava uma direção nacional mais 

centralizada e controladora da entidade. Além dos vinte diretores, a CD também poderia 

contar com a participação de mais dez componentes, chamados de “variáveis”, que 

deveriam ter vínculo com o IPÊS, funções definidas, solicitação do Comitê Executivo 

(CEX) e aprovação dos diretores
525

. 

 Apesar destas modificações, uma forma encontrada para atenuar as diferenças 

foi manter certa autonomia das seções fundadoras. Nesse sentido, ficou decidido que “as 

reuniões da comissão diretora poderiam ser conjuntas ou apenas regionais”
526

. Sobre as 

outras seções nacionais, foi salientada a autonomia nas questões particulares de cada 

estado, mas considerando as orientações nacionais decididas na direção unificada de Rio 

de Janeiro e São Paulo. Em maio de 1962, Rui Gomes de Almeida deixou a presidência 

da entidade, função que ficou a cargo de João Batista Leopoldo Figueiredo. Essas 

alterações só passaram a valer a partir de outubro de 1962, quando Assembleias Gerais 
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Extraordinárias tiveram convocação para os dias cinco, seis e dezesseis de outubro do 

mês citado
527

. 

 Nessas assembleias foram tratadas as modificações do estatuto, eleições dos 

membros do corpo dirigente e interesses gerais da entidade. No que tange à eleição para 

a direção do IPÊS, ficou decidido a organização paritária entre integrantes de São Paulo 

e Rio de Janeiro e com validade para os anos de 1962 e 1963. Num breve resumo, a 

presidência do Comitê Executivo permaneceu no comando de João Batista Leopoldo 

Figueiredo. Como presidentes da Comissão Diretora e Comitê Orientador tomaram 

posse, respectivamente, Harold Cecil Polland (Rio) e Augusto Trajano de Azevedo 

Nunes (Rio)
528

. 

 Outro ponto importante de ser mencionado está relacionado ao financiamento 

das atividades ipêsianas. Tema que já foi abordado de forma bastante pormenorizada em 

diferentes trabalhos e que, no caso do IPÊS de São Paulo, esbarra na ausência de fontes 

ou de informações mais detalhadas
529

. No entanto, vale fazer uma breve observação 

sobre esta questão em relação às divergências e as diferenças entre Rio de Janeiro e São 

Paulo. Pode-se dizer que os ipêsianos paulistas mantinham certa independência em 

relação ao IPÊS-GB no que tange a captação de fundos para a realização das atividades. 

 A entrada do capital privado exterior era muito mais forte no IPÊS de São Paulo 

e ocorria por intermédio da AMCHAM e de organizações de classe como a FIESP. 

Tanto que o empresariado fluminense questionava os problemas na distribuição dos 

fundos, num relatório de 1962 consta a seguinte observação: “A contribuição de firmas 

estrangeiras é toda canalizada para a seção-São Paulo, privando-nos de vultosa parcela 

de receita”
530

. O caminho de entrada do financiamento estrangeiro ocorria com maior 

volume através do Fundo de Ação Social (FAS). Como foi abordado no capítulo 

anterior, para evitar a associação do nome de empresas norte-americanas – bem como 

de agentes do governo dos EUA − na articulação de grupos de ação política no Brasil, 

após longos debates, o FAS foi criado em setembro de 1962
531

. Elaine Bortone 

sintetizou de modo bastante detalhado a função do Fundo, segundo a autora, o FAS: 
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 Cópia do registro de cartório de 18 de janeiro de 1963. Arquivo Nacional. Fundo IPES. Pasta 
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Foi criado como precaução, caso o IPES, em algum momento, se engajasse 

em atividades políticas que poderiam ser impróprias à participação de firmas 

americanas e contrárias à orientação específica feita pelo Consulado Geral. A 

AMCHAM, portanto, viabilizou o recebimento de contribuições, por sua 

própria iniciativa, e assegurou que essas deveriam ser destinadas a projetos 

selecionados, como para o IPES. Na ocasião, conforme o documento, várias 

empresas prometeram fazer contribuições, que atingiram o valor de 

aproximadamente Cr$ 9 milhões
532

. 

 

 Numa reunião da Comissão Diretora, em maio de 1962, João Batista Leopoldo 

Figueiredo, ao repassar a situação dos fundos de financiamento, esclareceu que São 

Paulo contava com Cr$ 9.500.000,00 de receita ordinária e salientou: 

 

Trabalho junto a firmas americanas e inglesas. Americana: mais ou menos 7 

milhões anuais. Esperam chegar a 15 milhões. Dos demais: 3,5 milhões. De 

março: 2 milhões [...]Perspectiva mensal: mais ou menos 20 milhões, 

podendo chegar a bastante mais
533

. 

  

 Esse era o valor já esperado para entrar no caixa da entidade ainda no início de 

1962. Também existiam as empresas que financiavam sem declarar, segundo Rui 

Gomes de Almeida, no início de 1962, “doze firmas” já haviam contribuído em 

completo anonimato para o IPÊS-SP com Cr$ 500.000,00
534

. Elaine Bortone, ao 

analisar o fluxo de financiamento que entrava na entidade através do FAS, demonstrou 

que o Fundo levantou uma linha crescente de capital até o ano de 1967, quando 

começou a entrar em declínio. Interessante observar que apesar de ser o período 

aparentemente com a menor arrecadação, entre setembro e dezembro de 1962, o FAS 

levantou Cr$ 39.712.794,00, quantia considerável para um curto espaço de tempo.  

 

Ano Valor 

1962 Cr$ 39.712.794,00 

1963 Cr$ 67.242.104,00 

1964 Cr$ 82.229.280,00 

1965 Cr$ 205.988.000,00 

1967 Cr$ 69.397,00 

Tabela 3.5- Valores arrecadados pelo FAS entre 1962-1967.  

Fonte: BORTONE, Elaine. Op.cit, p. 48.  
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 Ibidem, p. 42. 
533

 Arquivo Nacional. Fundo IPES. Pasta Organização e Funcionamento. Atas e Súmulas de reuniões 

conjuntas e plenárias de reuniões e decisões da Comissão Diretora do IPÊS. 22/05/1962. BR RJANRIO 

QL.OFU.8, p. 104. 
534

 Ibidem, 27/03/1962, p. 32. 



208 
 

 Em 1963, a partir da consolidação da direção conjunta, o Fundo passou a ser 

compartilhado também pelo IPÊS-GB
535

. Para ratificar a inclusão da seção fluminense, 

foi realizada em São Paulo uma ampla reunião com empresários norte-americanos e 

membros do IPÊS do Rio de Janeiro. Como foi anunciado no encontro do Comitê 

Executivo uma “[...] grande reunião de americanos em São Paulo [...] com a presença de 

americanos do Rio, para decisão sobre fundos para o IPÊS/Rio [...]”
536

. O representante 

do Rio de Janeiro foi Harold Cecil Polland e de São Paulo Juan Clinton Llerena, 

empresário da AMCHAM e membro do IPÊS-SP. 

 Numa comparação entre os valores arrecadados pelo IPÊS-SP e pelo IPÊS-GB 

no ano de 1962, é possível perceber a maior captação da seção paulista. Principalmente, 

pelo fluxo de capital estrangeiro através, primeiro, da AMCHAM e, segundo, do Fundo 

de Ação Social. Apesar de muitas empresas nacionais contribuírem com “mensalidades” 

pagas ao IPÊS para questões/ações específicas, era o capital privado – com maior relevo 

– norte-americano que injetava fundos para manutenção das atividades do IPÊS. Muitas 

desses investimentos nacionais eram arrecadados pela seção fluminense do Instituto, já 

o maior volume de financiamento exterior passava pelo IPÊS de São Paulo
537

.   

O receio de haver alguma comprovação da contribuição de empresários/governo 

norte-americano com ações políticas no Brasil foi um elemento central na criação do 

Fundo
538

. As regras e restrições para as contribuições citavam o anonimato das doações 

e o uso exclusivo para programas não políticos
539

. Tanto que Paulo Ayres Filho, em 

março de 1963, preparou um resumo das atividades que seriam organizadas com o 

auxílio do FAS: ações voltadas para a propagandas positivas da livre empresa, 

estabelecer canais de informações aos congressistas em Brasília sobre a Guerra Fria e 

fazer contato com os estudantes/trabalhadores com intuito de formar lideranças em 

futuras visitas ao Estados Unidos
540

.     
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 Arquivo Nacional. Fundo IPES. Pasta Organização e Funcionamento. Atas e Súmulas do Comitê 
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 A linha das “ações sociais” sociais exigidas pela AMCHAM para a cooperação 

com o IPÊS era bastante semelhante aos próprios objetivos das atividades ipêsianas 

apresentadas por João Batista Figueiredo nas coletivas de lançamento da entidade e no 

folheto “O que é IPÊS?”. A face pública do FAS era também a do IPÊS. As “ações 

sociais” serviram de mote para as diversas intervenções políticas articuladas pelo 

aparelho do empresariado transnacional. Nesse sentido, é interessante salientar uma fala 

do presidente do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais sobre as verbas arrecadas em 

janeiro de 1963: 

O dr. Paulo Ayres deseja saber qual a verba com que conta o IPÊS no 

momento, ao que o Sr. João Baptista informa que conta com 10 milhões 

mensais. O dr. Paulo Ayres pensa ser necessário arranjar mais 6 milhões 

mensais, para que não surjam problemas financeiros. O Sr. João Baptista 

esclarece também que as verbas poderão ser deslocadas a vontade, 

segundo as necessidades que surgirem, não ficando nunca 

imobilizadas
541

. 

    

 Diante das considerações de Batista Figueiredo, pode-se depreender que mesmo 

com as observações da AMCHAM sobre o uso da verba, esta era utilizada de acordo 

com as necessidades do IPÊS e sem restrições. Vale destacar que no mesmo documento, 

após tratar desta questão orçamentária, o presidente do IPÊS questionou sobre a 

urgência da intensificação das atividades do Grupo de Doutrina. Num breve resumo, as 

ações de doutrinação iam desde a realização de cursos até a construção de intervenções 

políticas com militares, trabalhadores, religiosos, entre outros. Ou seja, um escopo que 

ia desde o social até o político.     

 Um exemplo relevante, nesse sentido, foi a relação com Latin American 

Information Comitee (LAIC). Sediado em Nova Iorque e financiado por corporações 

norte-americanas, era responsável por coordenar internacionalmente e dar apoio 

logístico ao IPÊS
542

. Agia em conjunto com o Comittee on Economic Development 

(CED) e o Council for Foreign Relations (CFR), entidades organizadas pela elite 

orgânica dos EUA. Segundo Dreifuss: 

 

Até 1962, algumas das mais poderosas corporações multinacionais membros 

do CED, LAIC, BGLA [Business Group for Latin-America] e CFR e que 

tinham interesses diretos no Brasil, se achariam envolvidas em outras formas 

de pressão sobre o governo brasileiro além de diplomacia e lobbying. As 

companhias multinacionais ofereciam também apoio financeiro à ação 

política organizada dos intelectuais orgânicos modernizante-conservadores. 

No caso do CED, LAIC, BGLA e AEF, em particular, elas ofereciam não 
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somente apoio financeiro mas também ideológico e político às suas 

congêneres brasileiras e, na verdade, interviriam diretamente no sistema e 

regime político brasileiro através de suas subsidiárias e seus associados
543

. 

 

 Assim como o LAIC e o CED, o FAS financiou diversas atividades do IPÊS, 

pode-se até afirmar que auxiliava de modo muito mais direto. Sobre a tentativa de 

desligar a relação do capital privado norte-americano e a ação política no Brasil, 

Dreifuss também ressaltou: 

 

Apesar de os membros do IPES haverem negado publicamente a existência 

de fundos “estrangeiros”, o então Cônsul dos Estados Unidos, Niles Bond, 

dizia ter a certeza de que fundos americanos chegavam às operações do IPES, 

embora garantisse que não eram canalizados através de seu escritório. No 

tocante a “fundos americanos”, Niles Bond não fazia distinção entre os 

públicos e os privados. Sugeria, no caso, que Alberto Byngton, formado em 

Harvard e diretor de várias firmas americanas no Brasil, “provavelmente” 

recebesse fundos americanos e os passasse para o IPES. Alberto Byngton, o 

presidente do CONCLAP, era também do IPES de São Paulo
544

.  

  

Com a abertura de novas fontes de pesquisa e de investigações recentes acerca 

do tema, sabe-se que houve forte financiamento norte-americano na organização do 

movimento que culminou no golpe de 1964. No entanto, é bastante interessante 

observar as estratégias lançadas para desvincular a imagem do empresariado e do 

governo dos EUA das ações políticas da elite orgânica brasileira. O FAS foi um desses 

dispositivos de “disfarce”. No que tange à entrada de capital estrangeiro no IPÊS, outro 

ponto relevante na citação de Dreifuss está no caso do empresário Byngton Jr. e a 

relação com o CONCLAP-RJ e o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais.  

É possível conjecturar que através de Byngton valores provenientes do exterior 

fossem levados tanto para o IPÊS como para o Conselho das Classes Produtoras. Ou 

seja, no caso do empresariado do Rio de Janeiro, pode-se considerar que a captação de 

financiamento estrangeiro era voltada especialmente para o CONCLAP-RJ e que só 

com a consolidação da direção conjunta, ao longo do ano de 1962, esse capital também 

passou a ser direcionado para o IPÊS-GB. Sobre a questão, um exemplo interessante foi 

o pedido de estorno do valor doado pela Cia. Nacional de Papel, ainda em 1961, para o 

IPÊS. Como justificativa a direção da companhia afirmou a preferência pela 

contribuição ao CONCLAP-RJ e para a SEI em detrimento do Instituto em 

construção
545

.  
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Já ao IPÊS-SP, convergiam as grandes contribuições multinacionais. De acordo 

com a fala citada de João Batista Leopoldo Figueiredo, muitas desses aportes eram 

direcionados para as atividades de doutrina e, segundo Dreifuss, ações secretas
546

.      

Como foi dito neste tópico, era muito orgânica a ligação do empresariado 

paulista com o FAS. O fundo contava com a participação de membros do IPÊS na 

organização, entre esses, Juan Clinton Llerena, Paulo Ayres Filho e David Beaty
547

. 

Este último foi empresário da DELTEC que contribuiu com Cr$ 7.000.000,00 para o 

Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, no entanto, de dinheiro oriundo das Bahamas
548

. 

A relação do empresariado brasileiro com a Ilha das Bahamas passava diretamente pela 

relação com as grandes corporações norte-americanas. Tanto que no encontro realizado 

pelo LAIC em Nassau, em 1962, participaram os empresários do IPÊS – Garrido 

Torres, Gilbert Huber e Harold Cecil Polland
549

. Esses encontros (o outro foi realizado 

em 1963) objetivavam discutir questões referentes ao planejamento de atividades, as 

relações com o EUA, a empresas privadas e as relações transnacionais e o combate ao 

comunismo
550

.  

O exemplo da doação de David Beaty traz à baila um elemento que marcou as 

contribuições do empresariado ao IPÊS, a saber, as doações que não possuíam recibos 

legais ou que não eram declaradas. Nas palavras de João Batista Leopoldo Figueiredo:  

 

 

Mas precisamos de recursos maiores, sem os quais não poderemos ampliar os 

nossos serviços, nem dar vida aos novos, em projeto. Pergunto em que pé 

está o oferecimento dos $ 3 milhões mensais das contas com recibos legais. 

Estávamos muito esperançosos a respeito. De qualquer maneira, 

necessitamos auxiliar-nos mutuamente
551

. 

  

Sabe-se que muitas das doações ao IPÊS ocorriam no anonimato, através do 

FAS ou das associações empresariais. O Centro Nacional das Indústrias (CNI) fazia, por 
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exemplo, um recolhimento coletivo e doava ao Instituto em nome da entidade
552

. O 

IPÊS recebia uma quantidade muito grande de doações que não podiam constar no 

balanço oficial do instituto, muitas delas apareciam como “trabalhos voluntários” 

desenvolvidos por membros da “alta sociedade”. Era uma forma de acobertar empresas 

e indivíduos que não podiam ter o nome, por diversas razões, associados ao Instituto de 

Pesquisa e Estudos Sociais. Apesar de tratar da FIESP, o relatório da Comissão 

Nacional de Verdade (CNV), ao abordar a colaboração de empresários paulistas com o 

golpe de 1964 e a ditadura, trouxe uma informação relevante para pensar na forma 

como o financiamento ipêsiano acontecia:  

 

Em declarações mais recentes, prestadas à Comissão da Verdade da Câmara 

Municipal de São Paulo, Paulo Egídio disse que seria “difícil encontrar 

alguém que não tenha financiado a conspiração” e que os empresários 

usavam dinheiro de “caixa dois” para fazer as doações: “Ninguém doava 

dinheiro de lucro”
553

. 

   

 Nesse sentido, é importante salientar que o IBAD funcionava em conjunto com o 

IPÊS e muitas das verbas levantadas pelo Instituto Brasileiro de Ação Democrática iam 

para o IPÊS. Inclusive, havia empresas cujos membros participavam de forma conjunta 

tanto do IPÊS quanto do IBAD
554

. Outra forma de buscar contribuição ocorria através 

de pequenas reuniões com grupos de empresários colaboradores em potencial. Muitos 

desses encontros aconteciam e eram organizados por membros do IPÊS de São Paulo. 

As “reuniões domiciliares”, como eram chamadas pelos ipêsianos, compunham um 

elemento relevante na estratégia para captação de lucros: 

 

[...] o Sr. João Baptista informou que já se realizaram 4 reuniões: uma em sua 

casa, a segunda em casa do sr. Fuad Lutfalla e duas em casa do sr, Adalberto 

Bueno. Considera êle que foram extremamente úteis. Assim, disse o Sr. João 

Baptista, ao mesmo tempo em que se faz um relatório das atividades do IPÊS 

aos contribuintes, conseguem-se novas contribuições
555

.   

   

 Além dos nomes citados, as reuniões foram realizadas na casa dos empresários 

Geraldo Quartim Barbosa e Nicolau Filizola. Outra forma importante na busca por 

                                                             
552

 Ver tabela 3.4 no anexo 8. 
553

 Paulo Egídio Martins foi Ministro da Indústria e Comércio (1966-1967), governador de São Paulo de 

(1975-1979), ipêsiano que participou ativamente do movimento golpista de 1964 e do regime de exceção. 

Sua entrevista original pode ser encontrada em: MARTINS, Paulo Egydio. Paulo Egydio: depoimento ao 

CPDOC / FGV. Organização Verena Alberti, Ignez Cordeiro de Farias, Dora Rocha. São Paulo: Imp. 

Oficial do Estado de São Paulo, 2007. A citação do texto está conforme: COMISSÃO NACIONAL DE 

VERDADE. “Civis que colaboraram com a ditadura”. Relatório. Volume II, dezembro de 2014, p., p. 

312. [Grifos meus]. 
554

 Ver quadro 2.1 no capítulo 2. 
555

 Arquivo Nacional. Fundo IPES. Pasta Organização e Funcionamento. Atas e Súmulas do Comitê 

Executivo e da Comissão Diretora do IPÊS. Reunião conjunta do CE e da CD, 15/01/1963. BR RJANRIO 

QL.OFU.10, p. 38. 
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colaboração financeira foram as reuniões realizadas em associações do empresariado, a 

exemplo da que ocorreu na FIESP: 

 

O Dr. Eduardo Garcia Rossi sugere que se realize uma reunião na Federação 

das Indústrias, com o que todos concordam e o Sr. João Baptista encarregou-

o de organizá-la. O Dr. Adalberto Bueno Neto pensa que as pessoas não 

contribuintes que comparecem às reuniões precisam ser contactadas logo a 

seguir. Tal incumbência compete ao Grupo de Integração. O Sr. Paulo Ayres 

acha conveniente levar às reuniões as fichas de inscrição, com o que o Dr. 

Adalberto não concorda, pois acha que tal medida poderia afugentar pessoas 

não contribuintes e que não conhecem o IPÊS
556

.    

 

Através das reuniões em federações e associações de classe, muitos empresários 

mesmo não estando filiados ao IPÊS, poderiam contribuir numa doação coletiva no 

nome da entidade representativa. Até mesmo o CONCLAP-RJ servia de intermediário 

de contribuições destinadas ao Instituto de Pesquisa e Estudo Sociais. Os empresários 

envolvidos diretamente na captação de fundos eram: Paulo Ayres Filho (São Paulo), 

João Batista Leopoldo Figueiredo (São Paulo), Fuad Lutfalla (São Paulo), Nivaldo 

Ulhoa Cintra (São Paulo),José Geraldo Quartim Barbosa (São Paulo), Nicolau Filizola 

(São Paulo), Salim Chamma (São Paulo), Adalberto Bueno Neto (São Paulo), Oswaldo 

Breyne da Silveira (São Paulo), Harold Cecil Polland (Rio de Janeiro), Glycon Paiva 

(Rio de Janeiro), Dênio Nogueira (Rio de Janeiro), José Garrido Torres (Rio de 

Janeiro), Augusto Trajano Azevedo Antunes (Rio de Janeiro), Paulo de Assis Ribeiro 

(Rio de Janeiro), Jorge Oscar de Mello de Flores (Rio de Janeiro), Gilbert Huber Jr. 

(Rio de Janeiro), Oscar de Oliveira (Rio de Janeiro), Luiz Carlos Mancini (Rio de 

Janeiro), José Luiz Moreira de Souza (Rio de Janeiro), Hélio Gomide (Rio de Janeiro), 

Guilherme Borghoff (Rio de Janeiro), Ney Peixoto do Valle (Rio de Janeiro), Fernando 

Machado Portela (Rio de Janeiro), Olavo Canavarro Pereira (São Paulo), Claudio de 

Almeida Rossi (São Paulo)
557

. Além dos militares general Herrera e Golbery do Couto e 

Silva. 

 

Nome Empresa Associação ou grupo 

João Batista Leopoldo 

Figueiredo 

Banco Itaú e Scania, 

L. Figueiredo S/A, 

Banco Sul Americano, 

entre outras.  

ACSP/FIESP/CIESP/ 

CONCLAP/AMCHAM 

Salim Chamma Org. Têxteis Irmãos 

Chamma, 

ACSP/FIESP 
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 Idem. 
557

 Idem./DREIFUSS, René Armand. Op. Cit., p. 202. 
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Ideal Promotora de Vendas 

Ltda. e 

Ideal S/A Crédito, 

Financiamento e 

Investimento 

Adalberto Bueno Neto Indústria Metalúrgica Tergal 

S/A 

 

Oswaldo Breyne da Silveira   

Nivaldo Ulhoa Cintra Comércio e Importadora Los 

Andes S/A, 

Velmet do Brasil, 

Dutarex S/A,  

entre outras.  

ACSP 

Câmara de Comércio Teuto 

Brasileira 

AMCHAM 

Fuad Lutfalla Fazenda Paraíso e 

S/A Fiação e Tecelagem 

Lutfalla  

- 

Nicolau Filizola Industrias Filizola S/A FIESP/CIESP 

José Geraldo Geraldo Quartim 

Barbosa 

Cia Cerâmica Vale do 

Paraíba, 

Ind. de Produtos Químicos 

Alca Ltda., 

entre outras. 

 

Paulo Ayres Filho Instituto Farmacêutico 

Pinheiro e outras. 

CIESP/FIESP/ACSP/ 

AMCHAM 

Olavo Canavarro Pereira Banco Português  

Claudio de Almeida Rossi  Terral S/A Máquinas 

Agrícolas, 

S.A. Sonnervig, 

Cia. Nacional de Seguros, 

Cia. Boavista de Seguros 

Mercantil, 

Entre outras. 

Sindicato das Cia. de 

Seguros 

Juan Clinton Lrena Moore McCormack Lines AMCHAM 

Flávio Galvão O Estado de São Paulo - 

Eduardo Garcia Rossi  CIESP/Sindicato das 

Indústrias de Ferro e Metais 

em Geral 
Quadro 3.3- Ipêsianos paulistas nas atividades de integração. Fonte: DREIFUSS, René Armand. Op. Cit., 

[1981], p. 202 e 501-573/ Pesquisa pessoal. 

 

 Diante do exposto, é possível afirmar que o IPÊS de São Paulo desfrutava de 

certa autonomia financeira em relação ao Rio de Janeiro. O empresariado fluminense 

ainda estava bastante atrelado ao CONCLAP-RJ, o que gerava tensões na diretoria do 

Instituto, assim como limitava a captação de fundos pelo IPÊS-GB. O ano de 1962 

marcou um momento de afinamento das ações e superação, ainda que momentânea, das 

diferenças, com intuito de solidificar as atividades ipêsianas e avançar nas ações 

consideradas prioritárias pelos membros da entidade. Nesse mesmo período, além 

dessas definições de estatutos, financiamento, entre outros, também ocorreu um 

processo de estruturação da entidade, principalmente, no que tange aos chamados 
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grupos de ação. Pode-se dizer que essa heterogeneidade do IPÊS refletiu diretamente na 

organização para a ação.  

 

3.4- A organização do IPÊS 

 

A divisão organizacional do IPÊS foi, pioneiramente, analisada por René 

Dreifuss. O autor destacou a estrutura diretiva da entidade e a organização voltada para 

a ação, no caso, os grupos de trabalho através dos quais as atividades ipêsianas foram 

divididas de acordo com temáticas centrais: opinião pública, levantamento da 

conjuntura e informação, doutrina, estudo, integração, assessoria parlamentar e editorial. 

Tornou-se uma divisão clássica do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Numa 

pesquisa recente, ancorada nas fontes do recém-aberto arquivo Paulo Ayres, num exame 

bastante detalhado, Elaine Bortone apresentou novas células de ação e de composição 

do IPÊS. 

Ainda assim, no que tange as diferenças de ênfase e de organização de uma 

seção regional do IPÊS para outra, cabem algumas considerações. Tais dessemelhanças 

balizaram o arranjo dos grupos para ação, bem como a ideia de como deveria ser a 

formação e a distribuição da direção da entidade. O IPÊS era heterogêneo e essa 

variedade de pensamento se refletiu na disposição dos espaços organizacionais do 

Instituto. Mas, não só. De acordo com a análise da seção anterior, existia também uma 

disputa pelo lugar de dirigente, divergência ancorada numa concepção de quais 

deveriam ser as prioridades a serem tratadas.  

Dreifuss chegou a demonstrar que os grupos de trabalho do IPÊS variavam na 

esquematização e até mesmo nas escolhas. Nesse sentido, um ponto relevante para 

iniciar a análise reside na organização do estatuto da entidade. Segundo o que foi 

apresentado anteriormente, o primeiro documento orientador do IPÊS foi produzido 

pela seção paulista. Os empresários de São Paulo já possuíam um material bastante 

detalhado acerca da organização diretiva e da estruturação do Instituto. A versão 

estatutária apresentada pelo IPÊS-SP foi alterada depois de longos debates, mas trazia 

em si a concepção dos ipêsianos paulistas sobre o aparelho.   

O projeto de São Paulo para a formação da direção do Instituto de Pesquisa e 

Estudos Sociais tinha uma divisão que, pode-se dizer, obedecia duas características 
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principais: a administração e os grupos de ação
558

. Inicialmente, a administração, 

bastante centralizada, seria realizada pelo Conselho Diretor (CDir) e pela Diretoria 

Executiva (DEx). Esta última composta por três membros escolhidos e indicados pelo 

Conselho Diretor. A primeira direção do IPÊS foi construída desse modo. O CDir 

funcionava como um órgão supremo de deliberação/orientação e era composto por doze 

integrantes que deveriam ser eleitos a cada dois anos numa assembleia geral entre os 

sócios existentes
559

. Também constava como responsabilidade do CDir a elaboração e 

aprovação do próprio regimento interno bem como o da DEx. A diretoria composta na 

DEx permaneceria no cargo durante o mesmo tempo que o Conselho Diretor. Os 

diretores executivos, submetidos ao CDir, poderiam ser demitidos de acordo com os 

critérios deste último
560

.  

Com os debates envolvendo o processo de unificação das direções de Rio de 

Janeiro e de São Paulo, ocorreram reformulações no setor da administração que passou 

a contar com órgãos centrais de orientação, de supervisão e de coordenação. A ideia era 

horizontalizar um pouco mais a direção. Houve, inicialmente, a proposta de dividir a 

administração em dois setores: Órgão Central de Orientação Geral (Conselho 

Orientador) e Órgãos Centrais de Supervisão e de Coordenação (Comissão Diretora, 

Comissão de Representação Setorial, Comissão de Representação Regional e Comitê 

Executivo)
561

. O CDir e a DEx foram excluídos. Se antes os sócios fundadores estavam 

obrigatoriamente ligados ao Conselho Diretor – como consta no 17º artigo do primeiro 

estatuto −, o Conselho Orientador (CO) surgiu como um novo elemento que agregava 

os primeiros integrantes da entidade. 

A direção da administração ficou dividida em três grupos: a) Conselho 

Orientador; b) Comissão Diretora; c) Conselho Executivo. Essas categorias tinham 

algumas características em comum e que foram produto de muitas discussões e embates 

entre ipêsianos paulistas e cariocas. Um aspecto central nessa nova organização do 

Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais se deu com a paridade obrigatória entre 

membros do Rio de Janeiro e de São Paulo. Cada um desses núcleos deveria contar com 

um presidente, escolhido alternadamente entre as duas seções, e dois vice-presidentes, 

                                                             
558

 No documento original a divisão não aparece a partir destas categorias. Contudo, considero que a 

partir de três aspectos centrais favorece a compreensão da organização para ação do Instituto. Cf. 

CPDOC/FGV. Arquivo Paulo Ayres Filho. PAF IPES 1961.11.29. 
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 Cópia do registro de cartório de 14 de dezembro de 1961. Arquivo Nacional. Fundo IPES. Pasta 

Organização e Funcionamento. Relatório do IPÊS apresentado à Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Anexos. BR RJANRIO QL.OFU. 51. 
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 Idem. 
561

 CPDOC/FGV. Arquivo Paulo Ayres Filho. PAF IPES 1961.11.29. 
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nesse caso, um paulista e um fluminense. Entre as modificações estatutárias, foram 

bastante significativas para o IPÊS e para a composição do Conselho Orientador. De 

acordo com o primeiro documento orientador, os sócios fundadores do IPÊS estavam 

restritos àqueles presentes no momento da constituição do organismo ainda no ano de 

1961. Com a reformulação do estatuto, a categoria dos sócios iniciais foi ampliada até o 

dia 30 de setembro de 1962
562

. 

O Conselho Orientador, inicialmente, seria convocado em momentos e situações 

específicas, em particular, sobre as diretrizes doutrinárias e a captação de recursos. Seria 

responsável, em especial, pela organização da eleição da Comissão Diretora (CD) do 

IPÊS. Organização que favoreceria uma preponderância de integrantes de São Paulo 

nesta categoria. Mas, o Conselho Orientador passou a ter a função de traçar as diretrizes 

e orientar as atividades da direção, eleger a Comissão Diretora, aprovar ou recusar 

modificações realizadas pela Comissão Diretora nos estatutos da entidade, mas sem o 

direito de alterá-las e colaborar com a ampliação do quadro social e obtenção de 

recursos. O Conselho Orientador tinha composição proporcional ao número de sócios 

fundadores e contribuintes, devendo ter no mínimo cinquenta e no máximo cem 

integrantes. Estes eleitos em Assembleia Geral Ordinária com mandato de três anos
563

. 

A Comissão Diretora (CD), seguindo a regra da igualdade, passou a ser 

composta por vinte a trinta integrantes. Nesta organização, os vinte primeiros diretores 

tinham o mandato válido por três anos, nomeados pelo Conselho Orientador do qual 

deveriam constar membros na CD. Além do presidente e dos vice-presidentes, a CD 

possuía dois secretários regionais – um do Rio de Janeiro e um de São Paulo. Essa era 

parte “fixa” da Comissão Diretora. Existia também uma categoria “móvel” composta 

por aqueles que não foram eleitos, mas poderiam ser escolhidos pelo Comitê Executivo 

(CEX) e referendados pela CD para exercerem a função de supervisores das atividades 

desenvolvidas pelo IPÊS
564

.   

Como forma de evitar conflitos ou distanciamento das atividades das seções 

diretoras: 

 

A Comissão Diretora poderá reunir-se com o comparecimento dos membros 

das duas regiões (reunião conjunta) ou com o comparecimento de membros 

de uma só região (reunião regional). [...]. As reuniões conjuntas serão 

realizadas pelo menos uma vez por mês, alternadamente em São Paulo e no 
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 Cópia do registro de cartório de 10 de janeiro de 1963. Arquivo Nacional. Fundo IPES. Pasta 

Organização e Funcionamento. BR RJANRIO QL.OFU. 1, p. 32. 
563

 Idem. 
564

 Ibidem, p. 35-36. 
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Rio [...]. Nas reuniões conjuntas, presidirá os trabalhos o presidente da região 

em que ela efetuar [...]
565

.   

 

Entre as diversas competências da Comissão Diretora, estavam: elaborar os 

próprios regimentos e aprovar os do Comitê Executivo, propor alterações no estatuto ao 

CO, coordenar programas e projetos conjuntos ou regionais, traçar normas a serem 

seguidas pelo Comitê Executivo, tratar das eleições dos membros do CEX, escolher 

auditores para cuidar das contas da entidade, criar outras seções regionais, programar e 

decidir sobre as atividades e ações do IPÊS em cada região específica e, assim como o 

Conselho Orientador, colaborar na ampliação do quadro social e na captação de 

recursos
566

. 

O Comitê Executivo, numa primeira proposta, deveria conter as seguintes 

categorias: Diretor Geral, Vice-Diretor, o Supervisor do Rio de Janeiro, o Supervisor de 

São Paulo, Tesoureiro Geral e Coordenador Geral
567

. O supervisor foi substituído pelo 

secretário regional e o coordenador também foi suprimido. No estatuto de 1963, o CEX 

passou a ser composto por dez membros dentre os quais deveriam os secretários da 

Comissão Diretora e, pelo menos, quatro membros do CO. O mandato dos componentes 

eleitos passou a ser de três anos, iniciando e expirando junto com a CD. Dentro do CEX 

deveriam constar: a) Presidente; b) dois vice-presidentes; c) quatro coordenadores; d) 

dois secretários; d) um tesoureiro geral. Todos esses núcleos seguindo a regra da 

paridade
568

. 

 As reuniões do CEX seguiam o esquema de alternância, assim como a CD. No 

caso do Comitê Executivo as reunões poderiam ocorrer “com o comparecimento dos 

membros das duas regiões (reunião conjunta) ou com o comparecimento de membros de 

uma só região, (reunião regional)”. Os encontros conjuntos deveriam acontecer pelo 

menos duas vezes por mês, alternadamente em São Paulo e no Rio
569

. 

O CEX respondia pela execução de diversas tarefas e decisões discutidas pela 

CD e pelo CO: dirigir os Grupos de Trabalho e Grupos de Estudo, cuidar do quadro de 

funcionários, abrir contas bancárias e movimentá-las, manter a contabilidade em dia, em 

suma, de todos os atos de administração que não eram privativos do Conselho 
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 Idem. 
566

 Ibidem, p. 37. 
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 CPDOC/FGV. Arquivo Paulo Ayres Filho. PAF IPES 1961.11.29. Para a estrutura da organização ver 

em: Anexo 7, figura 5. 
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 Cópia do registro de cartório de 10 de janeiro de 1963. Arquivo Nacional. Fundo IPES. Pasta 

Organização e Funcionamento. BR RJANRIO QL.OFU. 1, p. 37-38. 
569

 Idem. 
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Orientador e da Comissão Diretora. O IPÊS era legalmente representado por dois 

membros do Comitê Executivo
570

. João Batista Leopoldo Figueiredo era o presidente do 

CEX e, por isso, representante máximo da entidade. Porém, o modo como estavam 

estruturados o CD, o CO e o CEX não permitia a centralização do comando nas mãos da 

presidência, tal como antes era possível de acontecer no âmbito dos antigos CDir e 

DEx.   

Na proposta inicial de estruturação do Instituto, a Comissão de Representação 

Setorial (COS) e a Comissão de Representação Regional (COR) aparecem detalhadas 

como células de organização e de supervisão. Porém, no estatuto reformulado do IPÊS 

não há referência a esses dois núcleos como categorias específicas. As duas comissões 

também esbarravam em temas sensíveis e divergentes entre os integrantes da entidade. 

A COS seria formada pelos membros da Comissão Diretora e pelos presidentes das 

confederações e federações empresariais. Já a COR, além dos integrantes da CD, 

também pelos presidentes dos Conselhos das Classes Produtoras Regionais
571

. A 

interferência de uma entidade no estilo dos Conselhos não era muita bem aceita pelos 

ipêsianos de São Paulo. Na proposta paulista, aliás, a relação com as associações e 

entidades de classe deveria ser pautada pelo órgão diretivo central. O que pode justificar 

a ausência da COR e da COS no estatuto das direções conjuntas. 

Na organização do IPÊS também havia os “grupos de ação” que partiam de duas 

linhas principais: Grupo de Estudos e Grupo de Trabalho. O primeiro subdivido em: 

doutrina, levantamento, pesquisa, estudos e preparo de material e formação de chefes. 

Num projeto inicial, o segundo núcleo apresentava categorias mais específicas em 

órgãos de caráter regionais: Grupo de Ação Normais (Relações Públicas, Trabalhos para 

meios flutuantes, ações sobre meios predominantemente hostis e ações sobre meios 

predominantemente favoráveis) e o Grupo de Ações Especiais (setor de educação).  

 Interessante observar que entre o Grupo de Ação Normais, os meios 

considerados predominantemente hostis eram o estudantil e o setor trabalhista. Desse 

modo, as estratégias de atuação para ambos deveriam seguir uma mesma linha. Já entre 

as categorias apontadas como flutuantes e favoráveis estavam divididas, 

respectivamente, em: a) setores administrativos e setor político; b) religiosos e militares. 

No caso dos primeiros, eram espaços considerados de potencial crescimento, no 

segundo, estavam os parceiros e ambientes de maior penetração das ideias defendidas 
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 Idem. 
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 CPDOC/FGV. Arquivo Paulo Ayres Filho. PAF IPES 1961.11.29. 
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pelo ipêsianos
572

. A divisão dos grupos de ação foi mantida, no entanto, com variação 

entre as regiões. 

 O tema da presente tese está situado no Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais 

de São Paulo. Sendo assim, a organização dos grupos de ação – trabalho e estudos – 

será analisada de acordo com a estruturação para a ação e as pautas prioritárias para o 

empresariado paulista. Até 1964, o IPÊS contou com uma direção unificada composta 

por Rio de Janeiro e São Paulo. Contudo, mesmo com essa junção, ainda existia certa 

autonomia nas atividades regionais e na escolha das questões mais inerentes a cada 

região. Como destacou René Dreifuss, em São Paulo, a elite orgânica teve uma forte 

participação nas ditas “operações secretas” do Instituto. Mas, para compreender tais 

opções, é importante entender quem eram os “homens de empresa” que compunham o 

IPÊS-SP.  

 

Parte 2- O IPÊS-SP 

     

3.5- O partido bandeirante 

 

Numa reunião da Comissão Diretora, em fevereiro de 1962, o ipêsiano do Rio de 

Janeiro Antônio Carlos Amaral Osório fez a seguinte observação sobre o IPÊS-SP:  

 

Fatos: Quistos, grupos, Quartim Barbosa, Vidigal, todos desunidos. Gr. dos 

imigrantes (libaneses, italianos, portugueses e etc.). São Paulo tem clubes 

notáveis. Pois agora os quatrocentões resolveram fundar outro clube que 

custará milhões em CR$. Somente p/ 300 pessoas. Vejam a arrecadação do 

IPÊS em SP, muito pequena
573

. 

 

 Essa consideração de Amaral Osório ocorreu num momento em que São Paulo e 

Rio de Janeiro ainda estavam estruturando uma direção unificada. Sabe-se que a 

arrecadação paulista não era pequena e que o empresariado de São Paulo estava longe 

de ser desorganizado. A fala, no entanto, aponta uma questão muito importante para a 

compreensão da ação do IPÊS-SP: a diversidade do grupo que compunha a entidade. 

Pluralidade que refletia a complexidade nas relações estabelecidas na sociedade civil e 

nas trajetórias da classe dominante paulista. Desse modo, ao voltar o olhar para o IPÊS-

                                                             
572

 Idem. 
573

 Atas e súmulas de reuniões conjuntas e plenárias da Comissão Diretora. Ata da reunião da comissão 

diretora, 12 de fevereiro de 1962. Arquivo Nacional. Fundo Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Pasta 

Organização e Funcionamento. BR RJANRIO QL.0.OFU.8. 
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SP, é bastante relevante compreender o perfil sociológico daqueles indivíduos que 

organizaram a entidade, enfatizando as diferenças, as semelhanças e as trajetórias. 

Como visto anteriormente, o partido é o organismo responsável por unificar as 

vontades coletivas de modo coerente e difundir as concepções de mundo inerentes a 

uma determinada classe (ou a fração desta classe) no sentido de torná-las hegemônicas. 

O grupo dirigente, dentro do próprio aparelho, organiza e age de forma crítica e 

consciente sobre a “concepção de mundo ‘imposta’ mecanicamente pelo ambiente 

exterior”
574

. No processo que perpassou a estruturação do IPÊS enquanto partido do 

empresariado formulador de um projeto de poder (com seus diferentes matizes) e 

difusor da ideologia da livre empresa e o do anticomunismo, alguns aspectos também 

foram geradores de proximidades e distinções, a saber, as organizações empresariais, os 

laços de parentescos, os clubes de serviços, os coletivos no qual se encontravam a 

burguesia e os membros tradicionais da sociedade, as famílias, entre outros.  

Pretende-se aqui centrar nas características que marcaram a trajetória dos 

empresários articulados no IPÊS-SP e, em especial, sobre quais destes aspectos 

compunham o perfil sociológico daqueles que agiam como intelectuais orgânicos 

ipêsianos. Havia uma forte presença de famílias tradicionais? Quais eram as áreas de 

atuação profissional e formação? Em quais espaços se reuniam? Tinham ligação com 

partidos políticos no sentido jurídico-formal?  

 

3.5.1- As famílias 

 

 Entre as décadas de 1970 e 1980, as políticas econômicas aplicadas durante os 

anos de ditadura produziram um aprofundamento das desigualdades sociais e a 

consolidação dos grupos monopolistas transnacionais. Uma das características desses 

grandes conglomerados empresariais residia no fato de pertencerem a famílias 

tradicionais do capitalismo brasileiro que, nos anos 1960, articularam-se ao IPÊS na 

construção da ação política que culminou no golpe de 1964. Em São Paulo, o grande 

centro econômico do Brasil, muitas dessas famílias tiveram membros bastante ativos 

nas intervenções ipêsianas, enquanto outras contribuíram de um modo mais discreto.  

O Instituto era composto por integrantes oriundos de famílias tradicionais do 

café, de imigrantes, da burguesia industrial, do crescente setor da comunicação, do 
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capital estrangeiro, entre outros. Ou seja, refletia a própria trajetória do processo de 

constituição do capitalismo brasileiro. Nesse sentido, essa sessão terá a análise dividida 

a partir das áreas de concentração dos principais grupos familiares integrados no IPÊS-

SP. Destaca-se a preponderância do segmento empresarial da indústria, da 

comunicação, do comércio e financeiro, principalmente, àqueles ligados ao capital 

estrangeiro.   

Não há a pretensão aqui de fazer uma análise aprofundada da trajetória de cada 

um dos grandes troncos familiares, tema que demandaria uma análise mais específica e 

centrada. A ideia é abordar o pertencimento a tais famílias como parte importante do 

perfil sociológico dos ipesianos paulistas. Numa pesquisa realizada com o empresariado 

de São Paulo no ano de 1962, período bastante pertinente para a presente pesquisa, 

Bresser Pereira verificou que a maioria tinha nacionalidade imigrante ou origem 

estrangeira
575

.      

Divisão social dos empresários paulistas Características socioeconômicas, 

genealógicas e históricas  

 

 

Classe alta superior 

Antigas famílias de grandes fazendeiros e 

exportadores, ou seja, famílias 

tradicionais.  

 

Classe alta inferior 

Famílias abastadas. A riqueza enquanto 

característica distintiva. 

Geralmente, comerciantes e industriais. 

 

 

Classe média superior 

Empresários oriundos de famílias nas 

quais a condição financeira é média. O pai 

é profissional liberal, militar, alto 

funcionário público, comerciante ou 

industrial.  

 

Classe média média 

Constituída, na maior parte, de industriais 

e comerciantes médios; a situação 

econômica é média; a educação do pai é, 

em geral, secundária. 

 

 

 

Classe média inferior 

Constituída, especialmente, por pequenos 

comerciantes, industriais e lavradores. 

Essa categoria também engloba os 

comerciários, professores, os pequenos 

funcionários públicos, entre outros. A 

educação do pai é secundária ou primária; 

a situação econômica da família é média; 

o empresário começa a trabalhar cedo. 

 Constituída de operários e trabalhadores 
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Classe baixa 

rurais cuja educação, em geral, é apenas 

primária, no máximo. A situação 

econômica da família é de pobreza e o 

filho começa a trabalhar muito cedo. 
Quadro 3.2- Divisão social dos empresários paulistas.  

Fonte: PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Op. Cit., p. 98.  

 

Segundo Bresser Pereira, a partir da definição de tais características, foi possível 

observar que a maioria dos empresários paulistas tinha origem no que intitulou de 

classes baixa, média inferior e alta inferior
576

. Ao tratar do grupo específico articulado 

ao IPÊS, é possível afirmar que faziam parte dos segmentos da classe dominante 

oriundos, em maior parte, da burguesia industrial e comerciante e, em menor grau, das 

famílias tradicionais e emergentes das classes subalternas. Interessante observar também 

que militantes orgânicos no processo de criação do IPÊS-SP − como, por exemplo, 

Paulo Ayres Filho − não tinham ligação de ascendência com esses grandes grupos 

familiares. Tiveram suas trajetórias e status empresariais impulsionadas pela relação 

com o capital estrangeiro.  

As famílias ligadas ao IPÊS-SP cujos sobrenomes compõem uma trajetória 

consistente na história do capitalismo brasileiro e que tiveram grande ascensão após o 

golpe de 1964 foram: Byngton, Matarazzo, Vidigal, Villela, Mesquita, Borghoff, 

Quartim Barbosa, Chateaubriand, Ulhoa Cintra, Moraes Barros, Barcelos Corrêa, 

Abdalla Chamma, Bouças, Simonsen, Paula Ribeiro, Fillizola, Camargo, Noschese e 

Frias. Todas possuíam integrantes no IPÊS, passando por diferentes gerações (no caso, 

do fundador das empresas aos filhos) e pelas ligações estabelecidas por meio de sócios 

ou funcionários de confiança desses grupos empresariais.  

O tema do presente trabalho está situado nas estratégias de ação e na construção 

de um projeto pedagógico e saneador por parte dos empresários integrantes do IPÊS de 

São Paulo. Sendo assim, a abordagem sobre os grupos empresariais acima citados 

também perpassará a relação dessas famílias com o anticomunismo e, em determinados 

casos, com ações de expurgo e repressivas. Ademais, a atenção recairá especificamente 

nas famílias: Ermírio Moraes, Quartim Barbosa, Ulhoa Cintra, Vidigal e Mesquita 

Filho. A escolha não ocorreu de modo aleatório, mas sim pela participação direta na 

articulação e no financiamento das atividades ipêsianas, assim como pelo tipo de 

atividade e área majoritária de concentração desses grupos empresariais. José Ermírio 

de Moraes era industrial, Ulhoa Cintra se deslocou entre as indústrias e o setor do 
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comércio, Teodoro Quartim Barbosa e Gastão Bueno Vidigal ligados ao setor financeiro 

e considerados proeminentes figuras do empresariado paulista. Por fim, a família 

Mesquita Filho, ligada aos meios de comunicação, foi extremamente importante na 

consolidação do IPÊS em São Paulo e no golpe de 1964.  

 

Ermírio de Moraes 

 

 A história dos Ermírios de Moraes é bastante associada ao grupo Votorantim, 

um dos maiores conglomerados privados do Brasil e por certa postura crítica à ditadura 

e à repressão estatal perpetrada durante os anos de exceção. Em 1978, os empresários da 

família foram signatários do manifesto intitulado “Documento dos Oito” que, em linhas 

gerais, tecia críticas e reivindicava mudanças na economia e no sistema político vigente, 

acenando com a redemocratização
577

. Em 2016, numa reportagem da Veja, Antonio 

Ermírio de Moraes
578

 foi apresentado como um empresário defensor da democracia, 

avesso à ostentação e ao luxo excessivo
579

.  No mesmo ano, no periódico “Isto é”, a 

caracterização do irmão, José Ermírio de Moraes Filho, também seguia pelo mesmo 

caminho, ou seja, a imagem de um homem que transitava por diferentes aparelhos 

empresariais, muito ligado ao esporte e à cultura. 

Postura pública que o patriarca da família também costumava manter. A 

trajetória do empresário pernambucano, engenheiro civil e político, José Ermírio de 

Moraes, tem elementos bastante interessantes para pensar na construção de uma imagem 

pública positiva da família. Em 1962, por exemplo, Ermírio de Moraes, ao mesmo 

tempo em que se articulava com o IPÊS e o IBAD para impor uma agenda liberal e 

conservadora, nas eleições deu apoio financeiro a campanha de Miguel Arraes (PTB) ao 

governo de Pernambuco. Candidato contra o qual, ipêsianos e ibadianos moveram uma 

agressiva campanha. Atitude, talvez, pautada pelo pragmatismo empresarial. O 

empresário teve problemas com os companheiros de Instituto, mas continuou articulado 

a entidade e na “defesa da democracia” contra o “perigo do comunismo”. Na década de 
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1960, José Ermírio de Moraes possuía uma considerável fortuna e foi um dos grandes 

financiadores das atividades articuladas pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. 

O empresário também tem a história associada ao campo da assistência social 

aos empregados, em especial, a partir do programa voltado para o financiamento de 

casas mediante a um adiantamento (empréstimo) do grupo Votorantim
580

. No entanto, a 

postura democrática do empresário esbarrava nas atividades da Companhia Nitro 

Química Brasileira em São Miguel Paulista. Como analisou Paulo Fontes, a Nitro teve a 

história marcada pelas denúncias das condições de trabalho, do pouco apreço aos 

direitos trabalhistas e da repressão às reivindicações de trabalhadores
581

. Problema que 

atravessou a história da empresa ao longo de décadas. A estratégia lançada pelo grupo 

para reprimir e arrefecer reivindicações passava pela “prevenção” das greves e pela 

construção do consenso em torno da ideia “família Nitrina”
582

. A trajetória do patriarca 

foi um elemento importante na construção desse ideário.  

José Ermírio de Moraes descendeu de uma família de senhores de engenho da 

aristocracia rural de Pernambuco. Na década de 1920, foi funcionário da Secretaria de 

Agricultura de Minas Gerais e da st. John del Rey Minning Co., empresa voltada para 

exploração de Minas de Ouro. Ainda nesse período retornou ao estado Natal para 

auxiliar o cunhado na gerência da Usina Aliança. Na Suíça, José Ermírio de Moraes 

conheceu o industrial português Antônio Pereira Inácio, casou-se com a filha dele e 

passou a trabalhar na empresa Votorantim, da qual o sogro era dono. Nessa firma, 

Ermírio de Moraes começou a crescer como “liderança empresarial” e, junto com 

Francisco Matarazzo, Jorge Street, Roberto Simonsen, Antônio Devisate, entre outros 

nomes de peso da indústria paulista, fundou o CIESP. Na década de 1930, após integrar 

ativamente o “movimento constitucionalista de 1932”, passou a diversificar a 

participação em atividades empresariais.  

A longa trajetória empresarial de Ermírio de Moraes ganhou novo fôlego na 

segunda metade dos anos 1930 e nas décadas de 1940 e 1950. Num breve resumo, em 

1936, junto à família do sogro e o empresário Horácio Lafer (família Klabin), começou 

a produção de rayon e passou a disputar espaço com os Matarazzos. Em 1940, 

inaugurou a Companhia Nitro Química Brasileira. Anos depois, o grupo Votorantim 

assumiu sozinho o comando da Nitro. Em 1937, junto aos também futuros ipêsianos 
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Gastão Mesquita Filho e Ary Frederico Torres, fundou a Associação Brasileira de 

Cimento Portland. Na década de 1950, com a morte do sogro, o empresário assumiu o 

controle do grupo Votorantim. Integrou direções na FIESP e no CIESP. Na década de 

1960, ingressou na política partidária, inicialmente, financiando a campanha de Jânio 

Quadros, como fizeram muitos outros “homens de empresa” paulistas e, posteriormente, 

concorreu ao Senado. 

Nesse sentido, a história de Ermírio Moraes era uma espécie de mote para, a 

partir da vitoriosa trajetória pessoal do empresário, ressaltar a importância da fábrica na 

vida dos operários e moradores da região: 

 

Família Moraes foi a grandeza de São Miguel quase total, e com essa 

indústria aí, essa indústria aí era do presidente Vargas, também era Vargas 

era acionista dessa indústria aí. E veio a Família Moraes pra essa, essa 

indústria, aí pegou o nordestino. [...]. Construindo casas, mas pra valer e foi 

muitos mil operários moderados aí nessa Nitro Química, por isso a grandeza 

de São Miguel foi total quase todo, quase todo total, foi a família
583

. 

 

   Ermírio de Moraes, assim como muitos outros ipêsianos, foi líder do Rotary 

Club e muitos dos projetos sociais empregados pelo empresário passavam pela linha de 

ação rotariana: livre empresa, assistência social e moral religiosa. Dessa forma, a 

estratégia para “pacificar” as reivindicações operárias era apostar na construção de uma 

vontade coletiva, da empresa privada como um lugar de relações harmoniosas entre 

patrões e empregados bem como do progresso. Lógica que permeou muitas ações do 

IPÊS. Em 1953, diversas greves ocorreram nos centros urbanos, porém, a direção da 

Companhia Nitro comemorou a não adesão dos funcionários da fábrica: 

  

Foi para nós motivo do mais intenso júbilo constatar que, enquanto no centro 

da cidade, milhares de operários estavam em greve, com enormes prejuízos 

pessoais dos grevistas, com perda dos empregadores, e com atraso ao 

progresso de S. Paulo; enquanto se tornava indispensável a intervenção da 

Polícia para evitar atentados à propriedade particular; enquanto choques 

ocorriam; violências e arbitrariedades se sucediam de ambos os lados, esta 

pleidade de empregados da Cia. Nitro Química Brasileira dava, de público, 

uma lição de ordem, de disciplina, de ponderação, demonstrando alta 

confiança na Nitro [...]
584

. 

 

 Apesar de ser um discurso bastante pautado por “patrões”, o caminho utilizado 

para deslegitimar a greve perante aos funcionários se assemelha àquela defendida pelos 
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integrantes do Movimento Sindical Democrático e que já adiantava uma linha de ação 

que foi bastante usada pelo IBAD e pelo IPÊS.  

 

Ulhoa Cintra 

 

 A história da família Ulhoa Cintra está diretamente ligada ao golpe de 1964, 

tanto no viés civil como no militar, a partir de Nivaldo Coimbra de Ulhoa Cintra e do 

general José Pinheiro de Ulhoa Cintra. O primeiro foi fundador e membro ativo do 

Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. O segundo participou ativamente da articulação 

do movimento militar para a conquista do Estado, agindo como defensor e propagador 

da noção de “guerra psicológica” anticomunista bem como um importante elemento de 

ligação entre os empresários organizados no IPÊS – Nivaldo Ulhoa Cintra, Antônio 

Carlos Pacheco e Silva, Octávio Marcondes Ferraz e Júlio de Mesquita Filho – e 

agentes norte-americanos como, por exemplo, o general Vernon Walters
585

.  

A tradicional família de São Paulo abrangia diversos ambientes de atuação na 

sociedade paulista: da medicina, das artes, das Forças Armadas e empresarial. No caso 

de Nivaldo Coimbra de Ulhoa Cintra, a trajetória do empresário está diretamente ligada 

ao caminho de Alfredo Egydio de Souza Aranha e de Eudoro Libânio Villela, nomes de 

grande influência entre o empresariado São Paulo. Ulhoa Cintra e Villela eram 

proprietários da empresa de importação e exportação “Comercial e Importadora Los 

Andes S/A”, negócio que iniciaram importando madeira da Suíça e da Suécia para o 

Brasil. Em 1951, com a poio de Egydio de Souza Aranha (sogro de Villela), passaram a 

produzir chapas de madeiras com eucalipto e dominaram o mercado nacional
586

.  

 Nivaldo Coimbra de Ulhoa Cintra foi conselheiro vitalício da Associação 

Comercial de São Paulo e fundador da Câmara de Comércio Sueco-Brasileira, além de 

ter recebido a condecoração da Ordem Vasa da Suécia e o Leão da Finlândia por 

estabelecer ligação comercial entre essa região e o Brasil. O empresário também 

presidiu (diretor-presidente) a multinacional “Valmet do Brasil S. A. Indústria e 

Comércio de Tratores”, através da qual também integrou o Sindicato da Indústria de 

                                                             
585

 BLACK, Jan Knippers. United States Penetration of Brazil. Pennsylvania: University of Pennsylvania 

Press, 1977, p. 70. Ao analisar a relação entre o general Ulhoa Cintra e Vernon Walters, parte-se aqui da 

perspectiva abordada por Martina Spohr Gonçalves, ou seja, na qual a ligação entre o militar brasileiro e 

norte-americano não aparece como uma atitude singular e inédita, mas sim num panorama de relações 

transnacionais estabelecidas entre as elites orgânicas de ambos países. Cf. GONÇALVES, Martina Spohr. 

Op. Cit. 
586

 Cf. https://www.duratex.com.br/pt/Download/Empreendedorismo.pdf, acessado em 04/04/2019 às 

11:43. 

https://www.duratex.com.br/pt/Download/Empreendedorismo.pdf


228 
 

Autoveículos.  Nessas organizações, estabeleceu relação com outros ipêsianos. Desde 

1958, integrava a direção da ACSP, em contato com João Batista Leopoldo Figueiredo, 

Paulo Ayres Filho, Paulo de Almeida Barbosa, Trajano Puppo Neto, Daniel Machado de 

Campos, entre outros. No espaço sindical, compôs direções com Lélio Toledo Almeida 

e Piza, Leopoldo Figueiredo, Oscar Augusto de Camargo e etc. Em suma, era uma 

figura politicamente ativa no meio empresarial.  

 O general José Pinheiro de Ulhoa Cintra foi cadete do Marechal Humberto 

Castelo Branco na Escola Militar de Realengo e juntos fizeram parte da Força 

Expedicionária Brasileira (FEB). Na Itália, Ulhoa Cintra foi subordinado de Castelo 

Branco
587

. Era enteado do ex-presidente Marechal Eurico Dutra e filho de José Pinheiro 

de Ulhoa Cintra com Carmela Teles Leite Dutra − nome que adicionou no segundo 

casamento. O pai do general era irmão do ex-presidente da província de São Paulo, 

Antonio Pinheiro de Ulhoa Cintra, o barão de Jaguará (1837-1895), e do jornalista e 

político Delfino Pinheiro de Ulhoa Cintra. A família tinha raízes em São Paulo, Minas 

Gerais e na região Sul do Brasil. Até mesmo no movimento Farroupilha, possivelmente, 

houve a participação de um Ulhoa Cintra – ao que parece, tio-avô do general. 

Ulhoa Cintra compunha o grupo da ESG
588

 que se articulou no IPÊS e foi um 

importante elo de ligação entre os militares e os civis no bojo do Instituto de Pesquisa e 

Estudos Sociais. Na década de 1960, com o acirramento das tensões políticas e sociais, 

o general também ficou responsável pela formação de oficiais na Escola de Comando e 

Estado-Maior do Exército (ECEME). Em 1963, proferiu o curso de “Guerra 

Revolucionária” cujo material fora produzido através do contato com ipêsianos como 

Antônio Carlos Pacheco e Silva, bem como dos encontros com anticomunistas 

históricos como, por exemplo, o Almirante Pena Botto
589

. 

Além de militares e de empresários, a família Ulhoa Cintra também contava com 

acadêmicos, principalmente, no campo da medicina. Antônio de Barros Ulhoa Cintra 

seguiu os passou do tio Delphino Pinheiro de Ulhoa Cintra, médico pediatra, e se 
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formou em medicina em 1930. Em 1941, recebeu uma bolsa da Fundação Rockfeller 

para estudar nos Estados Unidos. Ao retornar, passou a dar aulas nas faculdades de 

medicina da USP, foi escolhido reitor da Universidade e, posteriormente, Secretário de 

Educação durante o governo de Abreu Sodré (1967-1971). No entanto, a trajetória de 

Antonio Cintra destoa um pouco daquelas de José Pinheiro e Nivaldo Ulhoa e Cintra.  

O médico foi um dos criadores da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de 

São Paulo (FAPESP). Em 1970, sob a coordenação de Miguel Reale, então reitor da 

USP e ex-colaborador do IPÊS, a Assessoria Especial de Segurança e Informação 

(AESI) passou a investigar Ulhoa Cintra e outros acadêmicos sob a suspeita de serem 

professores marxistas infiltrados na Universidade. O caso, como será abordado mais a 

frente, é um exemplo da ação de ipêsianos no pós-golpe de 1964.  

   

Quartim Barbosa 

 

 Entre os membros ativos do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais de São Paulo 

estavam: Teodoro Quartim Barbosa e Paulo Lacerda Quartim Barbosa
590

. O sobrenome 

em questão compunha uma das chamadas famílias “quatrocentonas”
591

 paulistas. O 

primeiro foi uma figura de grande importância e renome entre o empresariado paulista, 

proprietário e presidente do “Banco Comércio e Indústria de São Paulo S/A” 

(COMIND) e um dos grandes financiadores do IPÊS. O segundo, cuja casa foi um 

centro de reunião de integrantes do Instituto e local no qual foi criado o “Comitê 

Revolucionário” do IPÊS, era ligado à companhia “Indústrias Reunidas Ferro e Aço 

S/A”
592

. 

 A história da família Quartim Barbosa estava associada diretamente à própria 

história da elite de São Paulo. O COMIND presidido por Teodoro Quartim Barbosa, de 

acordo com o ex-governador de Paulo Egydio Martins, era o banco da cafeicultura 

paulista cuja carta de funcionamento fora assinada pelo imperador D. Pedro II
593

. Num 

rápido resumo, o campo de atuação do empresário englobava a indústria, o setor 

financeiro e o rural. Nos anos de 1950, foi Secretário da Fazenda de São Paulo (1953-

1954) e também secretariou o Instituto Brasileiro do Café (1953). Na mesma década, 
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estabeleceu ligação com o Grupo Rockefeller e foi pioneiro na associação com o capital 

estrangeiro tornando-se procurador da holding (Rockefeller) International Basic 

Economy Corporation
594

. 

 Ligado ao capital estrangeiro, Teodoro Quartim Barbosa foi diretor-presidente 

da Empresa de Mecanização S.A. (EMA), de Rockefeller e da Willys Overland do 

Brasil S. A. e Cargil — Agrícola e Comercial S/A. Em outros setores, participou da 

direção da Cia. Paulista Hoteleira. Na “Willys” também se encontrou com David Beaty 

II, Paulo Lacerda Quartim Barbosa e Lélio Toledo Almeida e Piza. Na concepção do 

ipêsiano Paulo Egydio de Martins, Teodoro Quartim Barbosa era a grande liderança da 

elite cafeicultora de São Paulo.   

 Nesse sentido, pode-se dizer que os Quartim Barbosa com o protagonismo de 

Teodoro Quartim Barbosa formavam uma das famílias mais influentes na economia e na 

política de São Paulo e, também, nacional. De acordo com o depoimento de Egydio 

Martins, Teodoro Quartim Barbosa e Gastão Vidigal foram grandes empresários 

paulistas e assim eram reconhecidos pelos demais “homens de empresa”. Na concepção 

do ex-governador de São Paulo, as medidas tomadas por João Goulart fizeram figuras 

públicas proeminentes, como Quartim Barbosa e Vidigal, se envolverem em reuniões de 

entidades de classe, algo que dizia não ser comum acontecer: 

 

Houve um fato que foi crítico e que amalgamou a resistência ao Jango entre 

os empresários de São Paulo. [...]. Foi quando ele praticou o ato – que hoje eu 

chamaria de insano – de determinar, pelo Ministro da Fazenda, que o Banco 

do Brasil suspendesse o redesconto em São Paulo. [...] o redesconto em São 

Paulo era coisa seríssima, porque é a capacidade de financiamento à empresa 

pequena, média e grande. [...] . Quando saiu essa notícia, nós, na Associação 

Comercial, imediatamente convocamos uma grande reunião, da qual 

participaram todos os banqueiros – para Quartim Barbosa e Gastão Vidigal 

participarem de uma reunião de entidade de classe precisava ser coisa muito 

séria, porque eles eram homens que estavam acima disso –, todos os grandes 

industriais, o grande, médio e pequeno empresariado
595

.  

 

 Na narrativa de Egydio Martins, “o xeque-mate do governo federal” foi 

magistralmente resolvido por Gastão Vidigal e Teodoro Quartim Barbosa: 

 

Quartim Barbosa e Gastão Vidigal pediram então licença, saíram por um 

tempo e voltaram com a solução. Isso é uma coisa de que talvez 

pouquíssimas pessoas se lembrem ou tenham conhecimento. Quartim 

Barbosa disse assim: “Falamos com o governador Adhemar de Barros e 

acabamos de criar um sistema de redesconto paulista. A partir de hoje, isso 
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estará funcionando. Nós, todos os bancos reunidos, mais o Banco do Estado 

de São Paulo, faremos o redesconto das necessidades de São Paulo”
596

. 

 

 Quando Quartim Barbosa e Vidigal tomaram tal posicionamento, já 

participavam ativamente do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais e atitudes como essa 

foram, de certa forma, uma demonstração de poder dos empresários de São Paulo 

articulados ao IPÊS. Apesar dos limites da narrativa memorialística – os não-ditos, os 

silêncios e as interferências afetivas e do presente –, a fala de Paulo Egydio Martins 

resume bem o lugar que Teodoro Quartim Barbosa ocupava entre o empresariado 

paulista e a importância do nome e do financiamento do empresário para o 

convencimento de outros “homens de empresa” a integrarem o IPÊS e a realização das 

atividades da entidade. 

 

Vidigal 

 

 A família Vidigal não estava associada aos troncos familiares ligados à 

oligarquia do café paulista, mas sim àquelas que se diferenciavam por terem uma 

origem abastada na indústria e no comércio. Gastão Eduardo de Bueno Vidigal − 

empresário citado junto com Teodoro Quartim Barbosa, por Paulo Egydio Martins, 

como proeminente integrante do empresariado de São Paulo – herdou do pai, Gastão da 

Costa Carvalho Vidigal, o “Banco Mercantil de São Paulo S/A” e se consolidou como 

um líder empresarial do ramo financeiro. O irmão Luís Eulálio de Bueno Vidigal, 

apoiador do IPÊS, formou-se em direito pela Universidade de São Paulo em 1932 e foi 

bastante próximo de Alfredo Buzaid, que seria ministro da justiça no governo de Emílio 

Garrastazu Médici e do Supremo Tribunal Federal na presidência de João Batista 

Figueiredo. 

 Gastão Vidigal (pai), advogado formado na Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo
597

, teve uma consistente trajetória empresarial e pública. Em 

1946, fundou o “Banco Mercantil de São Paulo S/A” e foi ministro de Estado da 

Fazenda no governo de Eurico Gaspar Dutra. Porém, o itinerário empresarial e político 

do empresário extrapola o período e tem origens na década de 1930. Filho de Afrodísio 

Vidigal e Luísa Benvinda da Costa Vidigal, descende de uma família ligada à política. 

No final do século XIX e início do XX, o tio Álvaro Augusto da Costa Carvalho foi 
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diversas vezes deputado por São Paulo. Já o irmão, Alcides da Costa Vidigal, integrou o 

“movimento paulista de 1932”, foi deputado federal em 1954 e presidente do Banco do 

Brasil em 1955
598

.        

 O próprio Gastão da Costa Vidigal ingressou na política em 1932 quando 

participou, junto ao irmão Alcides Vidigal, do “movimento constitucionalista”. Nessa 

fase, fazia parte da diretoria do “Banco do Estado de São Paulo S/A” (BANESPA), 

antigo Banco do Crédito Hipotecário e Agrícola de São Paulo, e da Caixa Reguladora 

de Emissões. Foi presidente da ACSP, pela primeira vez, no biênio de 1928-1929 e, 

após a derrota do levante tenentista de São Paulo, em 1924, do qual deu apoio, teve uma 

trajetória interessante na política. Em 1935, tornou-se deputado representando os 

empregadores do comércio, entretanto, manteve uma atuação bastante ambígua e, por 

vezes, alinhada ao governo Vargas. Interessante notar que Vidigal votou a favor das leis 

repressivas adotadas pelo governo federal após o levante comunista de 1935, contudo, 

teve os direitos políticos suspensos entre 1935-1937
599

. Essa posição em relação à 

repressão de Estado ia de encontro ao próprio discurso liberal defendido por Costa 

Vidigal, mas já revelava a presença do anticomunismo na família.   

 De certa forma, Gastão da Costa Vidigal apoiou a implantação do Estado Novo, 

pois não se opôs à medida do governo que ampliava o “estado de guerra”. Foi nesse 

período que o empresário, mesmo com o mandato interrompido, assumiu a Secretaria de 

Fazenda, mas acabou deixando o cargo por pressões do grupo ao qual era próximo – o 

Partido Republicano Paulista (PRP) − e do próprio Getúlio Vargas, mas manteve uma 

postura conciliadora com o governo. Na década de 1940, a carreira empresarial e 

política de Vidigal ganhou novo impulso. Aproximou-se de Eugênio Gudin e Otávio 

Gouveia de Bulhões, defensores do livre comércio e empresa, da ampla relação com o 

capital estrangeiro e críticos à política econômica aplicada no governo de Getúlio 

Vargas.  

 Em 1942, integrou uma comissão formada pelo Departamento Administrativo de 

Serviço Público (DASP) com intuito de criar soluções para um novo fundo de 

desenvolvimento nacional. A ideia teve origem a partir das visitas de técnicos norte-

americanos ao Brasil como, por exemplo, Corwin D. Edward que foi bastante crítico à 

política de desenvolvimento brasileira. Em linhas gerais, as contribuições da 

Previdência Social iam para o Banco do Brasil (BB) e eram utilizadas, a partir da 
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Carteira de Crédito Agrícola e Industrial, para financiar atividades econômicas. O grupo 

do qual Vidigal fazia parte tinha a missão de pensar novas possibilidades para tal 

processo e sugeriu a organização de um banco voltado para desenvolver a economia 

cujo capital teria origem na cobrança de novos impostos
600

.  

Essa conversa ocorreu já no bojo dos “Acordos de Washington”
601

. A proposta 

abriu debates entre empresários como Roberto Simonsen, o próprio Vidigal e os 

economistas Gudin e Bulhões
602

. Nessa época, Gastão Vidigal integrava o Conselho de 

Comércio Exterior e, em 1946, passou a presidir a Comissão de Controle dos Acordos 

de Washington (1946), a qual pautava um discurso de abertura ao capital privado 

estrangeiro. Após Vidigal, na década de 1950, o engenheiro ipêsiano Ary Frederico 

Torres, ligado ao grupo financeiro Vidigal, chefiou a Comissão Mista Brasil-Estados 

Unidos, criada pelo Ministro Horácio Lafer. Frederico Torres era vice-presidente da 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e articulou um grupo de técnicos no qual 

muitos futuros ipêsianos estiveram presentes: Glycon de Paiva Teixeira, Roberto 

Campos, Valetim Bouças, que foi diretor executivo da comissão dos “Acordos de 

Washington, e Vitor Bouças – presidente do Conselho Técnico de Economia e Finanças 

e partícipe da Conferência de Breton Woods, em 1944. Pelo lado dos EUA, os 

integrantes foram indicados pelo Banco Mundial
603

.     

Nessa fase em que estreitou relação com o capital estrangeiro, Gastão Vidigal 

ocupou a pasta da Fazenda (1946-1947) no governo Eurico Gaspar Dutra, concentrando 

a atenção no fortalecimento do Tesouro Nacional e como medida anti-inflacionária 

congelou salários dos trabalhadores. O empresário também adotou diversas outras 

políticas buscando estabelecer relações com diferentes segmentos da classe dominante. 

No caso do setor agrário, revogou uma série de impostos cobrados, principalmente, ao 

setor cafeicultor. Entre as medidas tomadas: extinguiu a taxa de 15% cobrada sobre as 

exportações, começou a desativar o Departamento Nacional de Café e suspendeu o 
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pagamento compulsório das “obrigações de guerra”, permitindo aos fazendeiros 

reaverem os valores já pagos
604

. Em 1946, a “Revista das Classes Produtoras” fazia a 

seguinte avaliação sobre o ministro Vidigal e sua visita à ACRJ: 

 

O significado da visita do Ministro Gastão Vidigal à Associação Comercial 

do Rio de Janeiro, é insistir na necessidade de criar o ambiente de 

compreensão mútua que, poderíamos dizer sem exageros, é a característica 

do govêrno do General Eurico Gaspar Dutra. Felizmente, desde cedo, 

reconheceram os homens, de cuja decisão muito depende o estabelecimento 

das fôrças produtoras brasileiras que, sem uma perfeita compreensão de 

deveres e direitos, é impossível conseguir essa união de tôdas as vontades, 

sem a qual, debalde, reestruturar a economia nacional
605

.    

 

Como foi citado anteriormente, Gastão da Costa Vidigal era adepto da filosofia 

do Estado mínimo, no entanto, a política econômica do ministro da Fazenda foi marcada 

por medidas com aspectos intervencionistas que visavam fortalecer o Tesouro Nacional: 

determinou que todos os órgãos públicos depositassem suas disponibilidades apenas no 

Banco do Brasil, fixou um critério uniforme de remuneração a funcionários públicos, 

taxou na fonte qualquer tipo de prêmio e criou o depósito obrigatório de um milhão de 

cruzeiros para os bancos que pretendessem operar com câmbio, entre outras políticas 

adotadas
606

. A trajetória de Costa Vidigal teve características liberais-conservadoras que 

marcariam a história político-empresarial da família e, principalmente, dos filhos Gastão 

de Bueno Vidigal e de Luís Eulálio Vidigal.  

Tanto que no ano 2000, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, ao 

afirmar a necessidade das reformas da previdência, tributária e trabalhista, o empresário 

Gastão Eduardo de Bueno Vidigal (filho), afirmou: “Tem que fechar [o Congresso] por 

prazo determinado para que o governo reforme o que tem que reformar”
607

. Como será 

visto mais a frente, lógica que prevaleceu ao longo da história da família e do próprio 

Bueno Vidigal. Nessa relação com o Estado, o pai, Gastão da Costa Vidigal criou um 

sólido e imponente patrimônio empresarial, em especial, com o “Banco Mercantil de 

São Paulo S/A” e a “Companhia Brasileira de Metais Ferroviários” (COBRASMA). 

 A COBRASMA foi criada em 1944 com as atividades voltadas para a fabricação 

de peças para os trens importados que circulavam no Brasil. Foi uma das empresas, já 

sob a direção de Luís Eulálio de Bueno Vidigal, que mais cresceram durante o período 
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da ditadura, com considerável auxílio do capital privado e do Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico (BNDE)
608

. O “Banco Mercantil de São Paulo S/A” 

seguiu pelo mesmo caminho de expansão no período ditatorial. Relevante observar que 

as duas empresas tiveram nomes de diversos ipêsianos entre os quadros de diretores, 

acionistas e funcionários
609

. Outro ponto fundamental da história dos grupos e da 

família Vidigal versava sobre relação com a repressão estatal, seja pelo financiamento e 

pelo levantamento de fundos para a criação e manutenção da Operação Bandeirantes 

(OBAN), bem como na ação repressiva contra reivindicações de trabalhadores. A greve 

da COBRASMA no ano de 1968 é exemplar desse modus operandi.  

 De volta à trajetória da família, Gastão da Costa Vidigal faleceu em 1950. Antes 

disso, o empresário havia sido membro do Conselho Consultivo da “Cia. Siderúrgica 

Belgo-Mineira”, empresa financiadora das atividades do IBAD, e da Bolsa de 

Mercadorias de São Paulo, na qual foi contemporâneo do ipêsiano José Ulpiano de 

Almeida Prado. Também dirigiu a “Cia. Mojiana de Estradas de Ferro”, a “Kosmos 

Capitalização”, a “Cia. Paulista de Seguros” (financiadora do IPÊS), além da “Cia. 

Santa Cruz de Armazéns Gerais”, entre outras. Integrou as comissões de estudos para 

projetos no Banco do Crédito Rural e da Caixa de Mobilização Bancária. Ampliou as 

atividades para o setor imobiliário, no caso, atuando como oficial do “Registro Geral de 

Hipotecas da Primeira Circunscrição” e como diretor-presidente da “Construtora de 

Imóveis e Financiamento São Paulo S. A”. 

No âmbito da atuação em associações de classe e de organizações da sociedade 

civil, ainda na década de 1940, assumiu mais uma vez a presidência da ACSP, 

posteriormente, do Sindicato dos Bancos de São Paulo. Também foi vice-presidente de 

honra da Sociedade Brasileira de Geografia e do Instituto de Organização Racional do 

Trabalho (entidade da qual muitos ipêsianos foram membros e desenvolveram 

atividades), membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e do Instituto dos 

Advogados de São Paulo. 

 No que tange à criação da COBRASMA, Gastão Vidigal estabeleceu contrato 

com grandes firmas norte-americanas como a American Steel Foundries e a General 

Railway Signal Company, as duas ligadas ao ramo ferroviário. Em 1948, a empresa 

começou a produção industrial de aço e de ferro para a construção de vagões na 

“Fundição de Aço”. De acordo com a própria família Vidigal, foi a partir do domínio 
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desse processo que a COBRASMA atingiu um alto nível de produção. Ainda no final da 

década de 1940, a empresa assumiu o controle das ações da “Fornasa S. A. Indústria e 

Comércio”, que se encontrava em falência
610

. Após a morte do patriarca, na década de 

1950, após algumas dificuldades, a política de abertura ao capital estrangeiro de JK foi 

bastante benéfica para os negócios do grupo familiar: 

 

Notável desenvolvimento no setor das atividades industriais da Cobrasma, 

com todas as suas seções em franca ascensão produtiva. Em conjunto com a 

Rockwell Spring and Axle Co. (atualmente, North American Rockwell 

Corporation), a Cobrasma constitui uma nova companhia, Cobrasma 

Rockwell Eixos S.A., uma das quatro empresas do grupo Cobrasma. Sua 

principal atividade é a indústria metalúrgica e de construção mecânica, 

especialmente a de peças para a indústria automobilística: eixos frontais e 

traseiros para automóveis e caminhões, inclusive conjunto diferencial
611

. 

 

 A partir da década de 1950, o filho Luís Eulálio de Bueno Vidigal assumiu a 

direção da COBRASMA, posteriormente integrada por Luís Eulálio de Bueno Vidigal 

Filho. Gastão Eduardo de Bueno Vidigal ficou com a parte do “Banco Mercantil de São 

Paulo S/A”. Luís Eulálio Vidigal e Gastão Vidigal (filho) já encontraram um império 

organizado pelo pai. Ao longo dos anos 1960, a despeito da crise, e, principalmente, 

com o projeto modernizante conservador-autoritário da ditadura, aumentaram o 

patrimônio financeiro da família.  

 

Mesquita 

 

 Ao realizar um levantamento sobre a possibilidade de expansão do grupo 

Chateaubriand
612

, o empresário Edmundo Monteiro fez a seguinte observação sobre o 

setor da comunicação no Brasil: “Os principais órgãos da imprensa brasileira estão nas 

mãos de famílias”. Por esse motivo, para Monteiro, eram “grupos herméticos, 

inassimiláveis”
613

. De fato, os meios de comunicação encontravam-se nas mãos de 

grandes grupos familiares e muitos deles estiveram ligados ao IPÊS como, por exemplo, 

os Byngton (entretenimento), os Frias, os Chateaubriand e os Marinhos. Mas, foi 

bastante orgânica a relação estabelecida entre especificamente a família Mesquita, o 

IPÊS de São Paulo e a construção do golpe de 1964. Na década de 1960 e no meio do 

empresariado paulista, Júlio de Mesquita Filho foi uma figura de frente no 
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enfrentamento ao governo Goulart e ao “perigo comunista”, indo da ação voltada para 

opinião pública, principalmente, nas páginas do periódico “O Estado de São Paulo”, até 

a organização de grupos paramilitares. 

 

Júlio de Mesquita e a criação do periódico “O Estado de São Paulo”... 

  

 A história da família Mesquita com os meios de comunicação começou em 

Campinas, com o patriarca Júlio de Mesquita que no século XIX já articulava atividades 

políticas e culturais. Filho de imigrantes portugueses, Júlio de Mesquita se dizia 

“republicano militante” e era um respeitado jornalista de São Paulo e do Brasil no início 

do século XX
614

. Estudou no colégio positivista Culto à Ciência, onde entrou em 

contato com nomes militantes da causa republicana como Francisco Rangel Pestana – 

que em 1875, começou a escrever o periódico “A Província de São Paulo”
615

. A história 

de Mesquita com o jornalismo tem início no momento em que passou a integrar o Clube 

Republicano Acadêmico e, anos mais tarde, quando se tornou redator do jornal “A 

Gazeta de Campinas”. 

 Desde o início, a relação com o jornalismo se deu num ambiente voltado para a 

militância política. Em 1885, Julio de Mesquita casou-se com Lucila Cerqueira Cezar − 

filha de José Alves Cerqueira, advogado e político (senador) articulador dos 

republicanos em São Paulo. Após o matrimônio, passou a escrever junto ao sogro e o 

ex-professor Rangel Pestana para o periódico “A Gazeta de Campinas” que, em 1890, 

foi renomeado de “O Estado de São Paulo”. Antes do início da República, o jornal 

passou por dificuldades financeiras, mas, ao longo da primeira década do século XX, 

Mesquita e Alves Cerqueira foram adquirindo o controle acionário do grupo. De acordo 

com o biógrafo José Vidigal Pontes, em 1902, Júlio de Mesquita já tinha total controle 

do jornal e buscou expandir a área de atuação para além da política
616

. 

 No entanto, a política estava no DNA do periódico e da família. A esposa de 

Mesquita, além do pai republicano, também era sobrinha de Campos Salles, irmão da 

mãe de Lucila Cezar
617

. Julio de Mesquita buscou, muitas vezes, desassociar a relação 

do periódico com os acontecimentos políticos. Mesmo assim, escreveu editorais 
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apoiando movimentos políticos do interesse, principalmente, da classe dominante. As 

estratégias do patriarca da família Mesquita pareciam estar funcionando, no início do 

século XX, “O Estado de São Paulo” já era bastante popular: 

 

Em 39 anos de atividade, Julio Mesquita conseguiu se tornar dono da 

publicação onde começou como funcionário, transformar O Estado de S. 

Paulo numa publicação de importância nacional [...]. Sob seu comando, 

portanto, aconteceu a transformação de um órgão destinado a um número 

limitado de leitores com interesses políticos em outro que falava a uma 

sociedade complexa
618

. 

 

 Julio de Mesquita também gostava de escrever análises da conjuntura. O trecho 

acima citado faz parte do prefácio de uma obra que reúne os diversos escritos do 

jornalista sobre a Primeira Guerra Mundial. O gosto pela literatura fez com que 

Mesquita se aproximasse de nomes como Olavo Bilac e Euclides da Cunha. Esse último 

teve o apoio de Mesquita para ir a Canudos cobrir a campanha militar enviada para dar 

fim ao movimento de Antônio Conselheiro e seus eguidores no sertão baiano. Mesmo 

nas relações com escritores, mantinha forte a questão política. Euclides da Cunha 

escreveu muitos textos críticos à monarquia nas páginas do “Estadão” sob o 

pseudônimo de Proudhon
619

. 

 Além de escritores, o espaço de “O Estado de São Paulo” também foi bastante 

frequentado por figuras ligadas à política de um modo geral. A relação de Mesquita com 

intelectuais e políticos da época fez com que os frequentadores da redação do periódico 

ficassem conhecidos como o “Grupo do Estado”, principalmente, aqueles insatisfeitos 

com os rumos tomado pelo PRP. Como destacou o biógrafo de Julio de Mesquita, foi 

nesse ambiente que cresceu “Julinho”, Julio de Mesquita Filho
620

. 

 

Julio de Mesquita Filho e o DNA político... 

 

 Julio de Mesquita Filho nasceu em 1892, começou os estudos no Brasil, mas 

completou o antigo ginásio e antiga escola média na Europa, respectivamente, em 

Portugal e na Suíça. Quando voltou ao Brasil, frequentou a Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, onde teve contato com movimentos intelectuais e políticos. 

De acordo com o biógrafo, o empresário teve um contato profundo com a filosofia, a 

sociologia e a ciência política, mas, entre as diversas concepções as quais conheceu, “o 
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liberalismo permaneceu como a mais arraigada, por herança, e latente, por 

convicção”
621

. Através dos vínculos republicanos por parte do pai e a partir das leituras 

que realizou, Mesquita Filho passou a frequentar uma sociedade secreta universitária, 

chamada “A Bucha”. 

 A Bucha, de acordo com Vidigal Ponte, era a organização mais influente da 

Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e teve origem ainda na época do 

Império com a participação de republicanos, liberais e abolicionistas. Dela teriam 

participado, Julio de Castilhos, Assis Brasil e Pinheiro Machado. Mesquita Filho, em 

1916, último ano da faculdade, foi mestre de cerimônias do grupo (chaveiro), posição 

antes ocupada por Rui Barbosa, Prudente de Moraes, Afonso Pena, Barão do Rio 

Branco, entre outros. Após a formatura, em 1917, ingressou na Liga Nacionalista de São 

Paulo (LNSP). 

 A Liga Nacionalista nasceu na Faculdade de Direito em 1916 – a Liga da Defesa 

Nacional fora criada três meses antes no Rio de Janeiro
622

. A organização estava 

presente na vida de Mesquita Filho de diferentes formas. Primeiro, pela relação do pai 

com Olavo Bilac, um dos fundadores da Liga. Segundo, pelo fato de Bilac ter feito o 

discurso fundador do movimento na faculdade onde Mesquita Filho estudava. O escritor 

proferiu o discurso de criação na faculdade do Largo de São Francisco e contou com um 

grupo de acadêmicos recém-formados em direito: Julio de Mesquita Filho, Fabio 

Aranha, Clovis Ribeiro, Sarti Prado, Antonio Pereira Lima e Joaquim Sales Junior
623

. O 

grupo era responsável por elaborar o programa da Liga que foi publicado na íntegra em 

“O Estado de São Paulo”. Ação que seria bastante utilizada por Mesquita Filho, quando 

integrante do IPÊS, a saber, utilizar a página do jornal como espaço para mobilizar a 

opinião pública a favor das ideias de um determinado grupo político. Na nota do jornal, 

os objetivos da organização foram expostos: 

 

a) reerguer o espírito de solidariedade nacional, de orgulho nacional, de 

interesse pelas coisas e problemas vitais do Brasil; b) pugnar pelo 

desenvolvimento da cultura e difusão da instrução do país; c) promover a 

educação cívica e política do povo brasileiro; d) combater a abstenção 

eleitoral, assim como todos os processos que corrompem, fraudam ou 

falsificam a vontade popular; e) fazer estudar por comissões técnicas todos os 

problemas que interessam à sociedade brasileira; f) representar aos poderes 

públicos reclamando a adoção de medidas de utilidade nacional
624

.   

                                                             
621

 Ibidem, p.  29. 
622

https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/LIGA%20NACIONALISTA%20DE

%20S%C3%83O%20PAULO.pdf 
623

 Idem. 
624

 O Estado de São Paulo. 31 de março de 1916. 

https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/LIGA%20NACIONALISTA%20DE%20S%C3%83O%20PAULO.pdf
https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/LIGA%20NACIONALISTA%20DE%20S%C3%83O%20PAULO.pdf


240 
 

  

De um modo geral, a Liga Nacionalista tinha como bandeiras principais: a luta 

pela defesa nacional, a defesa da educação cívica e patriótica, o ensino primário e 

profissionalizante, o escotismo e o voto secreto e obrigatório
625

. A organização 

conseguiu obter alguns êxitos. Em São Paulo, por exemplo, Sampaio Dória
626

 elaborou 

para a Liga, o material intiltulado “O que o Cidadão deve Saber”. A base do texto foi o 

modelo que Sampaio Dória defendia para ser seguido na Reforma Educacional das 

escolas paulistas. A ideia era exaltar o civismo e os grandes nomes da nação. A LNSP 

chegou ao fim após a revolta paulista de 1924, sob suspeita de ter influenciado o 

movimento
627

. 

O biógrafo da família Mesquita, José Alfredo Vidigal Pontes, autor de livros de 

tendência conservadora, buscou traçar um perfil sobre Julio de Mesquita Filho no qual 

ressaltou a participação do empresário “nos movimentos cívico-militares mais 

importantes do século XX”, bem como na concepção “evolucionista” do mundo e na 

defesa da educação pública pautada por Mesquita Filho: 

 

Julio de Mesquita Filho valoriza o dado estatístico da educação como um 

indicador para avaliar a realidade social, uma prática incomum entre seus 

contemporâneos, mas muito valorizada hoje em dia. Nesse sentido, ele se 

expressa como analista da política da educação adiante de seu tempo. Por 

outro lado, pode-se reparar o uso franco da terminologia evolucionista, 

referencial teórico que marcou sua formação e do qual nunca abriu mão
628

. 

 

 O Darwinismo Social marcou os escritos e a visão de mundo de Julio de 

Mesquita Filho. Concepção que usava para explicar o que dizia ser “a debilidade da 

opinião pública” no Brasil, cuja origem estaria no modo como a escravidão foi abolida: 

 

Na libertação dos escravos, vê o “elemento servil” como principal fonte de 

desorganização social e política, pois dela decorre forte trauma. Um “caos 

mental” deturparia o “organismo social” das cidades do litoral. Onde antes 

floresciam as elites intelectuais, após o 13 de maio, acorreram africanos e as 

massas incultas se tornaram maioria. A carência educacional dos negros, 
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fruto do abandono do escravo pelo império e pela nascente república, não os 

colocava em condição do exercício da cidadania recém-conquistada
629

. 

 

 Nessa perspectiva, Mesquita Filho traçou uma “linha evolutiva” do Brasil que, 

no fim, chegava à empresa privada e na concepção liberal como formas de organização 

elevadas. Qualquer concepção contrária ou que ferisse a “livre empresa” deveria ser 

expurgada. Essa postura e visão de mundo foram levadas para o Instituto de Pesquisa e 

Estudos Sociais, no qual dividiu espaço com figuras como Antônio Carlos Pacheco e 

Silva, cujo pensamento seguia a mesma linha. 

 Julio de Mesquita Filho, na década de 1930, integrou a “Revolução 

Constitucionalista de 1932” e nas páginas de “O Estado de São Paulo” escreveu 

editoriais em defesa de um “Brasil Novo” preconizado pelos paulistas. Os textos do 

empresário publicado no periódico buscavam reforçar a imagem de que o jornal e a 

população apoiavam as reivindicações pautadas pelo movimento paulista. Vidigal 

Pontes resume de forma bastante clara o posicionamento, o qual compartilhava, de 

Mesquita: 

 

Fiel à sua tradição democrática, o jornal O Estado de S. Paulo não só apoiou 

esta rebelião contra a ditadura como também tomou parte ativa em seus 

preparativos e articulações através de seus diretores e redatores. Mais uma 

vez a tentação autoritária, tão recorrente em nossa história, incomodava os 

brasileiros
630

. 

 

 Nas palavras de Mesquita Filho: “[...] o império da lei e da justiça só poderá ser 

restabelecido no dia em que, tomado o fio de nossa evolução, São Paulo voltar ao seu 

lugar de líder insubstituível da nação”
631

. As páginas do jornal foram tomadas por 

manifestos e posicionamentos dos integrantes da “Frente Única Paulista” que era 

composta por membros do Partido Democrático (PD) e de um antigo setor do PRP e 

teve importante participação de Mesquita na articulação. Após a derrota do movimento, 

Julio de Mesquita Filho foi para o exílio, retornou ao país e participou da criação da 

Universidade de São Paulo. Em 1937, foi preso e novamente exilado, período em que 

“O Estado de São Paulo” ficou sob intervenção. Voltou para o Brasil em 1943 e anos 

depois se envolveu na articulação do golpe de 1964. 
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 Como foi dito no início deste tópico, as famílias foram elementos também 

presentes na organização do IPÊS-SP. Muitas dessas tiveram o crescimento patrimonial 

acelerado após o golpe de 1964, em especial, aquelas do segmento financeiro, de obras 

públicas, de comunicação, automobilístico e metalúrgico. Sobrenomes de peso da 

sociedade paulista, muitos com histórico no “movimento de 1932”, estavam ampla e 

fortemente articulados com o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais.  

 

Família Principal Setor de Atuação 

Mesquita Comunicação (Grupo O Estado de São Paulo) 

Byngton Entretenimento  

Matarazzo  

Villela Financeiro 

Vidigal Financeiro/Industrial  

Borghoff Construtora 

Moraes Barros Financeiro 

Almeida Prado Agro 

Whitaker Penteado Financeiro/Agro 

Pinheiro Indústrias Químicas/Farmacêuticas 

Camargo Construtora 

Fillizola Maquinário e Peças 

Marcondes Ferraz Engenharia Elétrica 

Ulhoa Cintra Comunicação (Grupo Folha de São Paulo) 

Frias Comunicação 

Quartim Barbosa Financeiro 

Ermírio Moraes Financeiro/Indústria Química 

Noschese  

Abdalla Chamma Siderurgia/Indústria Têxtil 

Suplicy  

Bouças Representação/Prestação de 

serviços/equipamentos 

Simonsen  

Lutfalla  

Rossi Construtora 

Almeida e Piza  Indústria Automobilística 
Quadro 3.6-Áreas de atuação e grupos familiares empresariais de São Paulo. 

 

Nesse sentido, os laços de parentesco sanguíneos e estabelecidos entre os grupos 

familiares foram elos entre o empresariado de São Paulo que se articularam no IPÊS. 

Outra característica interessante, já no período pós-1964, foi a relação parental entre 

integrantes do IPÊS como, por exemplo, a família Canavarro Pereira. Olavo Canavarro 

Pereira era membro do IPÊS-SP e José Canavarro Pereira, em 1969, tornou-se general 

comandante do II Exército. Luiz Antônio da Gama e Silva era sobrinho do presidente 

Artur da Costa e Silva. Outro caso, João Batista Leopoldo Figueiredo também tinha 

grau de parentesco com o presidente João Batista Figueiredo, no caso, primos.   
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 Outro ponto interessante quando se trata da origem dos integrantes, é o caso 

daqueles empresários que não tinham uma origem tradicional, seja nas famílias do café 

ou naquelas com histórico na indústria e no comércio, mas que cresceram a partir da 

relação com o capital privado estrangeiro. Paulo Ayres Filho não era descendente de 

algum conhecido grupo familiar paulista, no entanto, galgou espaço em meio à política 

empresarial paulista, principalmente, ao ser um nome forte ligado às empresas norte-

americanas. 

 

3.5.2- Aspectos geracionais, formação e espaços de sociabilidade  

 

 Em linhas gerais, os membros do IPÊS-SP pertenceram a um grupo nascido 

entre a última década do século XIX e a primeira década do XX, nesse sentido, a 

geração predominante era da década de 1910. Interessante notar que a maioria dos 

integrantes do IPÊS-SP nasceu em São Paulo e estabeleceu trajetórias acadêmicas 

bastante parecidas, independente da questão geracional. Nesse sentido, é possível 

afirmar que muitos dos empresários paulistas
632

 passaram pela Faculdade de Direito do 

Largo de São Francisco, pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e 

pela Politécnica. Outro aspecto importante reside no fato de muitos serem formados em 

nível superior e, alguns casos, até exerceram o magistério em Universidades e 

Faculdades de São Paulo. Entre as áreas de formação, destacaram-se: Direito, 

Engenharia, Economia e Medicina. Além de alguns que seguiram pelo caminho da 

filosofia. 

 Muitos desses empresários, antes de participarem do IPÊS ou de integrarem 

organizações empresariais, já possuíam vínculos da época em que foram estudantes 

universitários. Relações que extrapolavam o limite da amizade ou de pertencer a uma 

mesma turma e aconteciam em termos de política, seja na participação do movimento 

estudantil ou na formação de pequenos grupos e ligas. Julio de Mesquita Filho, como 

visto anteriormente, participou desses organismos. Os futuros ipêsianos, Antônio Carlos 

Pacheco e Silva, Alfredo Buzaid, Luís Eulálio Vidigal e Luís Antônio Gama e Silva já 

mantinham relações no âmbito político desde os tempos em que foram alunos da 

Faculdade de Medicina e de Direito
633

. 
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 Numa entrevista recente o empresário Olavo Setúbal, contemporâneo de muitos 

ipêsianos alunos e professores na USP, fez a seguinte observação sobre o movimento 

estudantil na Universidade: 

 

Na Poli [Politécnica] havia mais o movimento estudantil contra o Getúlio. 

Era um movimento estudantil contra o Getúlio. Era um movimento estudantil 

de caráter liberal. Mas, não muito. Era muito mais intenso na faculdade de 

Direito. Era tudo antiGetúlio
634

. 

 

 O depoimento retrata a visão de Setúbal, mas para a presente análise é 

importante perceber que os espaços em que muitos empresários ipêsianos se formaram, 

foi marcado por uma intensa motivação estudantil com nuance liberal. Outro ponto 

interessante remete ao caráter “antigetúlio” presente entre os estudantes da USP e que 

está diretamente relacionado a outra característica presente entre os empresários que 

integraram o IPÊS-SP, a saber, o fato de muitos terem integrado o “movimento 

constitucionalista de 1932”. Participação que ocorreu apenas no âmbito do apoio 

intelectual, mas também na participação efetiva nos batalhões voltados para o conflito 

direto. 

 Ipêsianos como Antônio Carlos Pacheco e Silva, José Ermírio de Moraes, 

Alberto Byngton, José André Telles de Mattos, Julio de Mesquita Filho, Armando 

Noschese, Fernando Edward Lee, entre outros, foram participantes ativos do MMDC 

(Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo
635

), em linhas gerais, organização clandestina 

que, primeiro, conspirou para o levante de 1932 e, posteriormente, agiu na coordenação 

dos esforços de guerra, ou seja, no recrutamento, na captação de financiamento e na 

arrecadação de recursos, bem como na organização dos soldados do Exército 

Constitucionalista. 

 No que tange aos espaços de sociabilidade, o Rotary Club e o Instituto de 

Engenharia foram pontos de encontro e de ações de empresários que viriam a integrar o 

IPÊS-SP. A relação como os Institutos de Engenharia foram abordadas de forma 

bastante aprofundada em diferentes trabalhos
636

. Já sobre as ligações rotarianas e 

ipêsianas, ainda pouco abordadas, é bastante relevante salientar que, desde os anos 

1940, o Rotary contou a presença de futuros ipêsianos em cargos diretivos da entidade, 

no caso, na presidência e como governadores de distritos. Entres os governadores 
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Rotary passaram Nicolau Fillizola e Adalberto Bueno Neto, já a lista de presidentes 

tinha um número maior de integrantes. 

 

Presidentes Período 

Humberto Monteiro 1940-1941 

Adalberto Bueno Netto 1944-1945 

José Ermírio de Moraes 1949-1950 

Paulo Reis de Magalhães 1950-1951 

Nicolau Filizola 1951-1952 

Geraldo Quartim Barbosa 1955-1956 

João Batista Leopoldo Figueiredo 1956-1957 

Oscar Pereira Machado 1957-1958 

José Ermírio de Moraes Filho 1959-1960 

Décio Fernandes Vasconcelos 1965-1966 

Quadro 3.7- Ipêsianos presidentes do Rotary Club. Fonte: https://rotarysp.org.br/galeria-de-ex-

presidentes/ 

  

 Além do Rotary, a partir de José André Telles de Mattos, o Instituto de 

Engenharia de São Paulo (IESP), o Clube de Engenharia de São Paulo (CESP) e o 

Clube Democrático de Engenheiros (CDE) também foram espaços de sociabilidade e de 

articulação política. Em dezembro de 1962, o Clube de Engenharia, organizou um ato 

em defesa do almirante Silvio Heck, partícipe do IPÊS-SP e elemento de ligação com 

diversos grupos anticomunistas. Junto a outros militares da marinha, Heck devolveu as 

condecorações recebidas da Ordem do Mérito Naval alegando protesto ao fato de 

estarem inclusas naquela homenagem “nomes que se aliaram ao movimento comunista 

de 35”
637

. Além do citado militar, outros membros das Forças Armadas, que viriam a ter 

envolvimento com o IPÊS e participação direta no golpe de 1964, integraram a ação, 

entre esses, o Almirante Augusto Radamacker. 

 O Centro Democrático de Engenheiros foi um dispositivo de articulação e ação 

política entre os empresários ligados à engenharia, inclusive, junto ao general Edmundo 

de Macedo Soares e o Partido Nacionalista participaram e apoiaram publicamente o 

“Manifesto à Nação”. No entanto, no processo de organização política dos engenheiros, 

o Instituto de Engenharia de São Paulo já tinha uma longa trajetória que remota aos 
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anos em que a Escola Politécnica ainda não havia sido incorporada pela USP. O 

historiador Pedro Henrique Campos chegou a afirmar que o IESP “foi um dos mais 

poderosos aparelhos privados de hegemonia do país”, pois reunia frações da burguesia 

paulista e ligava-se a outras associações do empresariado de São Paulo como, por 

exemplo, a FIESP e a Associação Comercial de São Paulo
638

. 

 Empresários ipêsianos ou apoiadores do IPÊS tais como Sebastião Camargo, 

José André Telles de Mattos, Luiz Dumont Villares, Octávio Marcondes Ferraz, Otávio 

de Gouveia Bulhões, Roberto Campos, Delfim Netto e Herbert Levy, passaram pelo 

Instituto de Engenharia na direção ou como convidados para proferir palestras 

referentes a temas muitos caros àquele empresariado, entre esses, a relação com o 

capital privado estrangeiro. Ponto em que o Instituto se posicionava claramente, apesar 

dos debates internos, em oposição ao nacionalismo que viria ser defendido pelo ISEB, 

tanto que em fizeram campanha contrária ao Plano Nacional de Energia Elétrica (PNE), 

sob grande influência dos estudos que Marcondes Ferraz empreendia sobre a 

Eletrobrás
639

.  

Um ponto interessante localiza-se na relação com a Light S/A. Empresários 

associados à empresa, especialmente, pela figura de Herbert Levy participavam 

ativamente do Instituto. Ao olhar os membros que estiveram na articulação inicial do 

IPÊS, é possível perceber a forte presença de homens de empresa da Light S/A, em 

particular, através da relação com João Batista Leopoldo Figueiredo e da Associação 

Comercial de São Paulo
640

. No caso da ACSP, ligação com longa trajetória e histórico 

que vem desde a fundação do IESP. Vale relembrar que, na década de 1930, a crítica ao 

governo Vargas e a participação na Frente Única Paulista (FUP), uniu as organizações 

empresariais e diversos segmentos da sociedade civil, como a FIESP, a ACSP e o 

Instituto de Engenharia no “movimento constitucionalista de 1932”. 

Na década de 1930, figuras conhecidas como Julio de Mesquita Filho tiveram 

contato com o Instituto de Engenharia de São Paulo por meio da participação na Liga 

Nacionalista de São Paulo que, apesar de ter sido fundada na Faculdade de Direito do 

Largo de São Francisco, manteve estreitas relações com o Instituto de Engenharia nos 

levantes paulistas de 1924.  
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Na véspera do golpe de 1964, o Instituto de Engenharia de São Paulo promoveu 

um manifesto que contou com a ampla assinatura do empresariado paulista. O 

conhecido “Manifesto dos Engenheiros de São Paulo” ressaltava que era hora de unir-se 

sob pena de “de tombar no desalento dos povos que abdicam da própria grandeza e se 

resignam a perder a sua significação história”
641

. Entre os signatários estavam os 

ipêsianos – colaboradores diretos e indiretos: Eduardo Pacheco e Silva, Oswaldo 

Fillizola, José André Telles de Mattos, Luiz Dumont Villares, Paulo Dumont Villares, 

Nicolau Fillizola, Octávio Marcondes Ferraz e outros. Indivíduos que compartilhavam o 

espaço do IESP desde antes da formação do IPÊS e da movimentação que culminou no 

golpe de 1964
642

.    

Além dessas organizações, os clubes da “alta classe paulista” também 

configuravam como espaços de encontro e sociabilidade dos empresários de São Paulo 

que viriam a formar o IPÊS-SP. O Clube Atleticano Paulista – integrado, 

principalmente, pelas famílias “quatrocentonas” e a “aristocracia” paulista – foi um 

lugar de reunião destes homens empresa e também de distinção. Inicialmente 

frequentado apenas pelas famílias tradicionais de São Paulo, o Clube passou a receber 

membros “menos nobres” da classe dominante paulista, com maior relevo, do crescente 

empresariado transnacional. Foi, algumas vezes, lugar das reuniões reservadas 

realizadas por ipêsianos paulistas. 

 Não houve nesse tópico a pretensão de cobrir todos os espaços nos quais o 

empresariado paulista associado ao IPÊS estebeleceu vínculos de solidariedade antes da 

formação do Instituto. A ideia foi demonstrar que já existia uma sociabilidade operadora 

de aproximações e distinções que permeava as relações desses ipêsiano, além do 

vínculo material já abordado no segundo capítulo desta tesa. Também é interessante, 

todavia, analisar a relação entre o empresariado paulista articulado no IPÊS e a 

ideologia, pensando-a como um elemento também de coesão e de diferenciação. 

 

3.6- Os ipêsianos paulistas e a ideologia 

  

 Para compreender as formas de ação do empresariado paulista articulado no 

Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, faz-se necessário observar quais eram as 
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concepções de mundo inerentes a estes indivíduos. De acordo com a análise introdutória 

do presente trabalho, o anticomunismo funcionava como um elemento de coesão entre 

os empresários articulados no IPÊS. Apesar dos ipêsianos paulistas serem parte da elite 

orgânica transnacional, é interessante notar que produziram algumas visões de mundo 

particulares, ou seja, baseadas nas próprias referências/trajetórias e transformadas em 

instrumento de ação e convencimento de outros segmentos do empresariado, da classe 

dominante e da sociedade em geral. 

 No âmbito dos ipêsianos de São Paulo, três pontos precisam ser considerados: o 

ideário da “revolução constitucionalista de 1932” e do “pioneirismo paulista”, o 

catolicismo de viés conservador e a relação com o anticomunismo liberal-conservador. 

Aspectos que em muitos momentos aparecem devidamente interligados, mas, em alguns 

casos, esbarram nos limites das diferenças geracionais. Em linhas gerais, esses 

elementos confluíram nos materiais e ações de convencimento pautadas pelo IPÊS-SP, 

principalmente, nos momentos de maior proximidade com o golpe de 1964. A ideia a 

ser legitimada associava religião, defesa da empresa privada e tradição vanguardista de 

São Paulo como fundamentais para a manutenção da democracia. Democracia cujo 

significado pode ser resumido da seguinte forma: 

 

O que antes era alvo do ataque das elites passa então a ser uma de suas 

principais bandeiras: a democracia. Uma democracia em que o homem seja 

livre para investir, para lucrar. Em suma, uma democracia aliada ao 

capitalismo e, em última instância, ao liberalismo. Essa era a democracia 

defendida pelos membros do Ipês em suas produções. Tal compreensão de 

democracia em muito se distinguia daquela que vislumbrava, em uma maior 

participação da população brasileira na vida política, um caminho para sua 

ampliação e consolidação. [...] nessa conjuntura, o entendimento de 

democracia compartilhado pelas lideranças do Ipês/IBAD era o de combate 

aos comunistas. Logo, ser democrata significava opor-se às reformas de base, 

lutar contra as convicções não cristãs, enfrentar as organizações sindicais 

trabalhistas de esquerda e, assim, proteger a nação e assegurar a 

democracia
643

.     

 

 Como observou Florestan Fernandes, “o que se procurava impedir era a 

transição de uma democracia restrita para uma democracia de participação 

ampliada”
644

. A ascensão de João Goulart ao poder, a mobilização popular, os riscos da 

indisciplina militar e as medidas antagônicas ao bloco modernizante-conservador, 

convergiram num trabalho ideológico no qual o expurgo do comunismo marcava 

                                                             
643

 PASSOS, Pamella. Vozes a favor do Golpe! O discurso anticomunista do IPÊS como materialidade de 

um projeto de classe. Rio de Janeiro: Mórula, 2017, p. 112-113. 
644

 FERNANDES, Florestan. Brasil: Em compasso de espera. São Paulo: Editora Hucitec, 1980, p. 113. 

[Grifos do original]. 



249 
 

presença. Se, diante desta conjuntura, tornava-se cada vez mais necessária uma ação 

“defensiva” no sentido não mais de readequar o Estado, mas sim de tomar o poder à 

força, foi também fundamental a intervenção do viés pedagógico na tentativa de 

disputar a hegemonia e conter a mobilização Social.   

 No caso do IPÊS-SP, esse processo passava pela afirmação da imagem na qual 

São Paulo, mais especificamente a classe dominante, teria lutado pela democracia 

contra a ditadura de Vargas e conseguido a instalação da Constituinte de 1934. Nas 

palavras de Paulo Ayres Filho: 

 

[...] quando Getúlio Vargas subiu ao poder na crista de uma revolução que 

fechou o Congresso, suspendeu os direitos dos Estados da Federação, 

entregou ao executivo o direito de legislar, até que em 1932 São Paulo, 

levantando-se em armas, conseguiu, apesar de derrotado que se convocassem 

eleições para a Constituinte de 1934
645

. 

  

O “Movimento Paulista de 1932”, tal como uma tradição inventada, surge como 

um símbolo da luta pela democracia empreendido por frações da classe dominante 

paulista, em particular, do ainda jovem empresariado. Versão na qual ficaram de lado as 

próprias contradições inerentes ao acontecimento. De acordo com Eric Hobsbawn, a 

invenção da tradição “é essencialmente um processo de formalização e ritualização, 

caracterizado por referir-se ao passado, mesmo que apenas pela imposição da 

repetição”
646

. Processo que, pode-se dizer, tem um fim conservador de certas ideias e 

valores, pois promove uma reorganização simbólica de modo a estabelecer um 

continuum em relação ao que passou. Essa perspectiva permeia, com maior ou menor 

intensidade, o discurso e as práticas dos integrantes do Instituto de Pesquisa e Estudos 

Sociais de São Paulo. Especialmente, por muitos desses indivíduos terem participado 

ativamente do movimento de 1932.  

 Um dos construtores desse ideário foi Antônio Carlos Pacheco e Silva. O médico 

psiquiatra compunha o grupo de membros ipêsianos que tomaram parte na “Revolução 

Constitucionalista de 1932” e, ao longo de sua trajetória, ficou conhecido por defender 

publicamente ideias eugenistas, inclusive, relacionando-as ao que seria uma 
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“superioridade genética do paulista”, baseada no fato de descender dos Bandeirantes
647

. 

Afirmava que, “pelo sangue ou pelo coração”, representavam: 

 

[...] a encarnação viva e legítima do espírito e do caráter da nossa gente, que 

soube resistir heroicamente às tentativas feitas para quebrantar a alma de São 

Paulo, para denegrir as nossas tradições, para abalar a mística legada pelos 

nossos antepassados, para amolecer a fibra bandeirante, para negar o nosso 

papel na formação social brasileira
648

.         

 

 No que tange a memória de 1932 defendia que: 

 

As imagens que os cérebros infantis plasmaram quando São Paulo inteiro 

vibrava; os quadros que a mocidade da nossa terra deparou nas trincheiras 

durante a campanha; os martírios e o estoicismo da mulher paulista; o esforço 

sobre-humano e a capacidade sem par posta à prova por todas as forças vivas 

de Piratininga, ficarão gravados para sempre na memória de todos nós, como 

a demonstração mais expressiva da vitalidade de uma raça. (...) A 

homenagem mais expressiva e digna que se poderá render aos que tombaram 

na defesa dos nossos ideais é a de se levantar em holocausto à sua memória 

uma nova e pujante geração, cimentada por um mesmo ideal comum, capaz 

de zelar pelas nossas gloriosas tradições e reafirmar os predicados 

incomparáveis da raça
649

. 

 

 Pacheco e Silva desenvolveu essa concepção durante os anos 1930 e 1940. Com 

o passar dos anos e a partir do contato com segmentos da burguesia paulista, em 

particular, com empresários, começou a se aproximar do liberalismo. Visão de mundo 

que confluiu com o eugenismo social/político e com a relação saudosa de 1932 do 

médico paulista. Como será analisado mais a frente, que também adquiriu novos 

elementos quando Pacheco e Silva aprofundou as relações com militares da Escola 

Superior de Guerra. No período próximo ao golpe de 1964, o ideário de 1932 ganhou as 

páginas de periódicos ligados ao IPÊS-SP como, por exemplo, “O Estado de São 

Paulo”: 

 

[...] a heroica decisão com que os paulistas defenderam, há 32 anos, o 

território sagrado de São Paulo contra a soldadesca de Getulio. Sim! Era São 

Paulo que desfilava, desde a Praça da República, pela Barão de Itapetininga, 

pelo Viaduto do Chá, pela Rua Direita e pelas demais artérias, que dos quatro 

cantos cardeais convergiam para o mesmo sítio onde, em 1932, as multidões 

paulistas manifestaram o propósito de fazer frente, de arma em punho, aos 

que, faltando à fé jurada, haviam transformado o movimento de 1930 num 

                                                             
647

 Para uma abordagem mais específica do trabalho de A. C. Pacheco e Silva, ver em: TARELOW, 

Gustavo Querodia. Antonio Carlos Pacheco e Silva: Psiquiatria e política em uma trajetória singular 

(1898-1998). Tese (Doutor em Ciências). Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. USP. 

2018./ SERRA, Lia Novaes Serra & SCARCELLI, Ianni Régia. “Por um sangue Bandeirante: Pacheco e 

Silva, um entusiasta da teoria eugenista em São Paulo”. In: Revista Latinoamericana de Psicopatologia 

Fundamental. Dossiê História da Psiquiatria. Vol. 17, nº 1. São Paulo, março de 2014.  
648

 SILVA, Antônio Carlos Pacheco. Instantâneo do momento brasileiro. Clube Piratininga, São Paulo, 

1947, p. 7. 
649

 SILVA, Antônio Carlos Pacheco. Apud SERRA, Lia Novaes Serra & SCARCELLI, Ianni Régia. Op. 

Cit. 



251 
 

surto de caudilhismo que as nossas tradições e os nossos sentimentos 

democraticos repeliam. Naqueles dias era São Paulo apenas. [...]. Mas hoje, 

como então, somos a primeira unidade federada, que em mais alto grau sente 

a tremenda responsabilidade que lhe cometeu o destino na evolução da 

historia patria. [...] os que se orgulham de pertencer àquela raça cujos feitos 

já nos alvores do seculo passado enchiam de admiração Saint Hilaire. [...].  

Nos dias gloriosos de 1932 faltou-nos, para tornar intransponíveis as 

fronteiras deste estado, o imenso parque industrial que hoje constitui a maior 

força economica do país
650

. 

 

 Essa imagem foi bastante articulada pelos grupos de ação do IPÊS como, por 

exemplo, o Grupo de Opinião Pública e o Grupo de Doutrina e Estudos
651

. Além de 

permear os manifestos de engenheiros, de magistrados e de enfermeiras que foram 

produzidos, principalmente, nos meses de aprofundamento das cisões que antecederam 

ao golpe civil-militar. O ideário criado em torno de uma vanguarda paulista e do 

pioneirismo de 1932 não foi obra exclusiva de membros do IPÊS, pois, traz em si uma 

série de versões, por vezes, conflitantes. No entanto, a imagem estrategicamente 

mobilizada pelo IPÊS-SP ia ao encontro de um sentimento que também era 

compartilhado por parte da população, em especial, por segmentos da classe média e 

confluía com o discurso populista da direita representado por nomes como os de 

Carvalho Pinto, Adhemar de Barros e Carlos Lacerda.  

Lacerda chegou a afirmar, durante a participação numa das Marchas com Deus 

pela Família que o “espírito de São Paulo” era “o de 1932, mas de 1932 dialético, em 

que as trincheiras eram de paz”
652

. Nesse mesmo caminho, “O Estado de São Paulo”, 

por meio de Mesquita Filho, afirmava que o “civismo paulista” havia dominado o país. 

Ideias que não surgiram no calor do momento e que também estavam associadas à 

mobilização desse ideário de 1932 e do pioneirismo de São Paulo por parte do próprio 

IPÊS e de seus intelectuais orgânicos, bem como de diferentes movimentos da 

sociedade civil.  

Essa concepção do paulista pioneiro de 1932 ganhou novos contornos quando 

associado às perspectivas cristã conservadora e da livre empresa. Sob a coordenação do 

IPÊS, a Associação de Cultura Brasileira Convívio (ACBC) foi um importante veículo 

nesse sentido. A Associação Convívio articulava e ditava as diretrizes da Agência de 

Notícias Planalto (PLANA), da Editora Convívio e da “Convivium: Revista Bimestral 

                                                             
650

 “O Paulista e a Nação em Perigo”. O Estado de São Paulo. 21 de março de 1964, p. 3. Editorial. 

[Grifos meus]. 
651

 Os dois grupos citados serão analisados no capítulo 4. 
652

 “O Civismo paulista domina o país; mais 3 passeatas”. O Estado de São Paulo. 21 de março de 1964, 

última página. 



252 
 

de Ação e Cultura”
653

. A Associação foi criada em 1962 e, de acordo com Dreifuss, 

voltava as atividades da revista e da editora para um público “mais intelectualizado” e 

para segmentos religiosos leigos ou não
654

. Nas publicações da revista Convivium, 

também ligadas à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, há artigos de Miguel 

Reale, Alfredo Buzaid, Antônio Carlos Pacheco e Silva, Delfim Netto, entre outro. Os 

nomes citados viriam a integrar o núcleo duro do Grupo de Doutrina e Estudos do IPÊS-

SP. 

Antes de abordar especificamente as publicações do periódico Convivium, é 

interessante fazer uma breve passagem por certas características que permeavam o 

corpo intelectual da revista. Miguel Reale e Alfredo Buzaid – que também faziam parte 

do grupo de 1932 e cuja trajetória estava ligada à Faculdade de Direito do Largo de São 

Francisco – foram nomes que participaram da Ação Integralista Brasileira (AIB) e 

tiveram amplo contato com Plínio Salgado e Gustavo Barroso
655

. Reale, inclusive, 

ocupa um lugar de centralidade na construção da teoria integralista ao lado dos já 

citados líderes do movimento
656

. Reale e Buzaid escreveram para o periódico A 

Razão
657

 e participaram de reuniões da Sociedade de Estudos Políticos (SEP), 

organização formada por intelectuais alinhados às ideias ultranacionalistas, 

conservadoras, de tendência autoritária e cuja criação ocorreu por iniciativa de Plínio 

Salgado. 

Nas páginas da Convivium, em julho de 1964, ao fazer uma análise do golpe de 

estado pelo qual havia militado, Reale relembrou de quando compartilhou “do fervor da 

época das camisas simbólicas e das dedicações cívicas em colunas marciais” para tratar 

do “imperativo da revolução de 1964” e da importância do clamor popular no processo 

que acabara de participar
658

. Logo no número de inauguração, a apresentação já 

enfatizava que o objetivo da revista passava pela “formação de uma mentalidade nova” 

e que tal empreitada não poderia “ser entregue a homens inconscientes, sem títulos e 
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formação suficientes para um trabalho de tamanha envergadura e de tanta 

responsabilidade”
659

.   

Apesar de Adolpho Crippa, autor da apresentação, ressaltar que a tentativa de 

classificar a Convivium como uma publicação de direita é um estereótipo cunhado pela 

“preguiça mental” e, por isso, insuficiente para designar a diversidade de ideias 

presentes nas páginas da revista, o periódico foi marcado por abarcar uma variedade de 

concepções alinhadas à direita, desde textos com temas que passavam pela defesa 

reacionária dos valores conservadores e tradicionais, até artigos como os de Delfin 

Netto com um viés mais econômico, de crítica ao marxismo e de valorização da relação 

entre o Estado e a empresa privada.  

Um exemplo da variedade das ideias publicados nas páginas da Convivium foi o 

longo texto de Delfim Netto intitulado “Os Problemas de Desenvolvimento no Brasil”, 

em que traçou um complexo panorama crítico ao marxismo e através do qual salientou 

que “o Estado deveria tomar para si a tarefa de criar as condições necessárias ao início 

do processo de acumulação e ampará-lo até que se tornasse automático”. Processo este 

que deveria ocorrer por meio de “uma economia mista estimulada por um sistema de 

planejamento que funcionaria integrando, suprindo e coordenando a atividade 

empresarial privada”. Posição reverenciada nos textos de Adolpho Crippa sobre 

economia: 

Se essa alternativa que Delfim Netto defende como “economia de mercado 

mista” for repelida, teríamos, no Brasil, de optar pela socialização dos meios 

de produção e pela economia integralmente dirigida por um Estado 

totalitário, uma vez que o liberalismo puro não tem condições para 

corresponder às exigências da sociedade moderna
660

. 

 

Os índices Convivium dão conta dessa variedade de perspectivas
661

. Porém, 

todas articuladas sob o viés anticomunista. Para além, o amálgama unificador dos 

trabalhos com a revista também passava pelo viés religioso que opunha “Ocidente-

Oriente, Cristianismo-comunismo” e que “retratava duas diversas e opostas concepções 

de vida, duas filosofias, duas maneiras de ser”, ainda que a religião não fosse 

diretamente citada em todos os artigos, como ocorria no caso de Delfim Netto
662

. 
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Figura 6- Revista Convivium 

 

 Logo após ao golpe de 1964, uma nota da revista destacou a “Revolução de 31 

de março” como um magno evento que pretendia a “reafirmação fundamental dos 

valores espirituais da nossa cultura e da nossa verdadeira tradição política”. No caso do 

IPÊS de São Paulo, tradição política ligado ao espírito de 1932. Como visto no início 

deste tópico, nos trabalhos e discursos de Paulo Ayres Filho, muitas vezes, a 

“Revolução Constitucionalista de 1932” aparece associada a um histórico de luta contra 

o autoritarismo: 

 

Logo em seguida a 1930, quando comecei a fazer algumas perguntas em 

família, aconteceu o movimento de 1932, belíssimo, maravilhoso, 

absolutamente encantador. São Paulo, diria, as famílias de São Paulo e os 

paulistas por escolha que aqui moravam, realmente tentaram repor o Brasil 

no caminho da democracia da liberdade [...]
663

. 

 

 Paulo Ayres Filho, cumpre salientar, fazia parte de uma geração mais nova do 

IPÊS-SP, ou seja, que não participou diretamente de 1932. O empresário tecia textos 

que versavam especialmente sobre a relação entre a empresa privada e o capital privado 

estrangeiro, como já fazia nas palestras do Rotary Club e no âmbito da AMCHAM, por 
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meio da Foundation for Economic Education (FEE). Após o golpe de 1964, o 

empresário participou de uma série de eventos e palestras para tratar de assuntos 

referentes à empresa privada e o financiamento oriundo do exterior
664

. No âmbito do 

IPÊS, foi um dos entusiastas da Aliança para o Progresso e, como acima citado, figura 

com influência na American Chamber of Commerce. 

   

 O presente capítulo abordou o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais e, num 

estudo de caso particular, o IPÊS-SP. Nesse sentido, no primeiro momento, houve a 

pretensão de analisar a organização e a estruturação do IPÊS, considerando os limites da 

relação e as intereções ocorridas entre as seções ipêsianas do Rio de Janeiro e de São 

Paulo. Elemento que permeou a organização e a captação de fundos para a formação e 

as ações do Instituto. Buscou-se inserir o IPÊS-SP num panorama mais amplo das ações 

do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Apesar das peculiaridades, o IPES-SP 

faziam parte de um complexo nacional. 

 O segundo momento abordou especificamente as especificidades do IPÊS-SP. 

Um elemento importante na caracterização do empresariado paulista articulado no 

Instituto foi a realização de um mapeamento das “famílias empresariais” que 

compuseram a seção ipêsiana paulista. Nesse sentido, o olhar esteve voltado para as 

empresas que vieram a integrar o IPÊS-SP e a origem dos capitais dos homens de 

empresa do IPÊS-SP. Nessa qualificação do segmento empresarial ipêsiano, também foi 

importante examinar as concepções que permaeram as ações destes empresários, em 

especial, a defesa da livre empresa, dos valores cristãos e da tradição paulista de 1932.  

 Tais concepções, balizadas no anticomunismo, marcaram as ações de 

convencimento empreendidas pelos ipêsianos paulistas. Como foi visto ao longo do 

capítulo, os IPÊS do Rio de Janeiro e de São Paulo, priorizaram diferentes tipos de 

ações, no caso do levantamento de informações, doutrina e opinião pública, o IPÊS-SP 

teve uma ampla e organizada estrutura e mobilização, principalmente, a partir do 

contato com a Sociedade de Estudos Interamericanos (SEI) e do trabalho já realizado 

pelo IBAD em conjunto com movimentos da sociedade civil.  
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Se me perguntassem: “Mas o que vocês faziam?” 

Responderia: “Olha, dia e noite mudava o que se 

fazia”. Dependia de sabermos onde havia uma crise, 

onde havia um esforço realmente sério de 

desinformação, que é uma técnica terrível. A mídia 

brasileira passou a ter conotações com a esquerda, 

que nos deixou desesperados. [...]. Partimos para 

uma série de atitudes. Tivemos a sorte de encontrar 

em todos os meios: sindicalistas, da mídia, dos 

estudantes, dos profissionais, gente que pensava 

como nós. Em torno de cada pequeno grupo foi 

surgindo um “ipesinho” [...] 

 

Paulo Ayres Filho, entrevista realizada em 16 de 

outubro de 2001. 

 

 

O deputado Herbert Levy disse que a presença do 

povo à manifestação significava um repúdio à 

ditadura. Afirmou que “se fôr preciso iremos todos, 

velhos, moços, crianças e mulheres voltar para as 

trincheiras de 32”. O orador foi interrompido por 

instantes pela multidão que gritava: “Trinta e dois e 

trinta e dois, sessenta e quatro”. O senhor Herbert 

Levy conclui o seu discurso dizendo que “seja essa 

manifestação ao presidente da República e ao seu 

cunhado, uma lição para que não brinquem com o 

comunismo e com o povo de São Paulo”.  

 

Jornal do Brasil, 20 de março de 1964, p. 3. 
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Capítulo 4- Pedagógica e Saneadora: A ação do Instituto de Pesquisa e Estudos 

Sociais de São Paulo   

 

No dia dois de abril de 1964, uma sexta-feira que poderia ser mais um início de 

fim de semana, a capa de “O Estado de São Paulo” anunciava que os “democratas 

dominaram tôda a nação”
665

. O golpe civil-militar estava consumado. Dizia-se que “o 

paradeiro do ex-presidente Goulart era desconhecido”
666

. O tempo da vitória, para 

alguns, havia chegado. No editorial de tal periódico, contudo, as palavras advertiam e 

exigiam um exercício de sensatez: 

 

 Iludir-se-á completamente quem supunha que a grande, a esmagadora 

vitória alcançada pela democracia liberal contra os totalitários extremistas 

tenha por si só fôrça bastante para resolver o tremendo problema com que se 

defronta nesse momento o Brasil. A perspectiva aberta para a nação com o 

movimento iniciado pelas Forças Armadas e terminado com a fuga do 

caudilho não podia ser mais promissora. Mas não nos deixemos arrastar por 

uma confiança que as proporções da tarefa que neste instante pesa sobre os 

ombros dos responsáveis pelo destino do país de modo nenhum pode 

justificar. [...]. Agora o País entra na segunda fase da luta. E é da maneira 

como estar fôr conduzida que consolidaremos definitivamente a vitória, caso 

contrário, esta redundará em malogro irreparável. Citamos as forças civis que 

acabaram por organizar-se e dar em sucessivas demonstrações de vitalidade 

as provas mais inequívocas, primeiro da sua existência, e em seguida do 

deliberado propósito de, como ainda ontem dizíamos, varrer do território 

nacional o que nele ainda possa restar de um passado que nos avergonha
667

.  

 

Ao editorial, seguindo um tom semelhante, somavam-se algumas vozes daqueles 

que participaram diretamente da articulação do movimento que culminou na derrubada 

do presidente João Goulart. Em três de abril de 1964, em reunião, os homens de 

empresa do Rio de Janeiro e de São Paulo, além das “congratulações recíprocas pela 

vitória”, discutiam sobre os rumos da “revolução”, as próximas medidas a serem 

tomadas e ressaltavam o longo trabalho que ainda teriam pela frente e toda a 

instabilidade daquele momento. Nas palavras do empresário João Baptista Leopoldo 

Figueiredo, “o caminho ainda poderia apresentar necessidade de lutas”
668

.  

Paulo Ayres Filho, também empresário e um dos partícipes da reunião, 

enfatizava, de forma mais objetiva, a importância de pensar em metas a longo prazo. O 

trabalho inicial já havia terminado. Entre chuvas de papéis picados e palavras de ordem 

contra o “perigo vermelho”, nas ruas do Rio de Janeiro homens, mulheres, militares, 
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idosos e crianças comemoravam a Marcha da Vitória, no entanto, Ayres Filho, lembrava 

que havia “tarefas imediatas, cada vez mais necessárias, principalmente em São Paulo”: 

 

[...] sem tais providências de segurança e cobertura imediata, as Fôrças 

Armadas rapidamente perderiam os controles e, declarava que, como 

democrata, tinha receios. Achava que o próprio poder legislativo era 

espelho de todos os males, mais ainda que o executivo
669

.  

 

O expurgo e o consenso, como dizia o editorial de “O Estado de São Paulo”, 

para “varrer do território nacional” tudo aquilo que fosse considerado “um passado de 

vergonha”. Era necessário criar um novo tempo, reinventar o otimismo. O tempo da 

vitória precisava ser hegemônico. Se as Forças Armadas tinham “braço forte”, era 

necessário muito mais do que a coerção para validar os esforços “da generosa 

insurreição anticomunista”
670

. Paulo Ayres, inclusive, se dizia “preocupado com a 

demora”, pois, em São Paulo, acontecia a primeira greve pós-golpe
671

. 

Se, naqueles dias, foi possível reunir um milhão de pessoas celebrando a 

“revolução”
672

, homens como Paulo Ayres e João Baptista Leopoldo Figueiredo sabiam 

que esta não fora obra apenas de um espontaneismo das classes médias ou de um ato 

heroico de militares, havia ali um longo processo de articulação que envolvia frações da 

classe dominante, especialmente, o empresariado. Durante a década de 1960, foi 

necessário ganhar “corações e mentes”, criar condições e formar a consciência 

necessárias para a tomada de poder. Não obstante, tais esforços deveriam continuar após 

o golpe de 1964. 

 No caso de São Paulo, a relação do empresariado com os grupos e com os 

movimentos de cunho anticomunista, integrados à Sociedade de Estudos 

Interamericanos (SEI) e/ou ao IBAD, reforçaram o caráter doutrinário das ações do 

IPÊS-SP. Pode-se dizer que a seção paulista foi decisiva na construção de um ideário 

repressivo no qual o projeto que se pretendia hegemônico equalizava a relação entre o 

consenso e a coerção. O presente capítulo tratará, portanto, especificamente das 
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estratégias de construção do consenso necessário para legitimar o projeto liberal-

conservador pautado pelo IPÊS.  

No caso específico de São Paulo, a análise de outra entidade será fundamental 

para a compreensão das ações do IPÊS-SP, a Sociedade de Estudos Interamericanos 

(SEI). A SEI se interligou ao IPÊS e ao IBAD, mas tinha formas de intervenção, 

financiamento e organizações próprias. A propaganda anticomunista e o levantamento 

de informações realizados pela organização foram basilares para as atividades de 

doutrina e opinião pública construídas no IPÊS-SP. A SEI tinha ramificações no meio 

religioso, militar e empresarial. Entre seus fundadores estava o advogado e empresário 

Carlos Barbieri Filho cuja trajetória foi marcada pela participação ativa na construção 

de estruturas repressivas no Brasil e na América Latina. 

 

4.1- O Comitê revolucionário e a organização do IPÊS-SP 

 

 Como foi visto no terceiro capítulo, o IPÊS possuía um modo de organização 

voltada para a ação e estruturado numa direção formada pelo Conselho Orientador, pelo 

Comitê Executivo, pela Comissão Diretora e pelas categorias subordinadas a esses três 

núcleos. De acordo com René Dreifuss, essa era a estrutura formal do Instituto, ou seja, 

aquela que constava no estatuto registrado em cartório. Na prática, também havia uma 

coordenação paralela voltada diretamente para a articulação do empresariado e de outras 

frações da classe dominante no intuito de construir o movimento que culminaria no 

golpe de 1964. Em São Paulo, no ano de 1961, houve a criação do chamado “Comitê 

Revolucionário”
 
(CR) cujo grupo estava organizado da seguinte forma: 

 

a) Direção: Julio de Mesquita Filho (São Paulo), Octávio Marcondes Ferraz (São 

Paulo), Teodoro Quartim Barbosa (São Paulo) e Antônio Carlos Pacheco e Silva 

(São Paulo). 

b) Logística: Coronel Paulo Lobo Peçanha (II Exército, chefe do grupo); Vitorio 

Mariano Ferraz (Coordenação); Paulo Egydio Martins; Róscio Castro de Padro; 

João Soares de Amaral Neto.  

c) Ação: General Ivanhoé Gonçalves Martins; General Souza Carvalho; Sílvio 

Toledo e Piza. 

d) Propaganda: André de Faria Pereira Filho e Flávio Galvão. 

e) Informações: General Agostinho Cortes 
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f) Executivo: Herman de Moraes Barros, Daniel Machado Campo e Gustavo 

Borghoff. 

g) Financeiro: Herman de Moraes Barros; Gastão Eduardo de Bueno Vidigal e 

Aloysio Ramalho Foz. 

h) Articulação: General Golbery do Couto e Silva; Tenente-Coronel Rubens 

Resteel e Coronel Cid Osório
673

. 

 

A existência do “Comitê Revolucionário” diz muito sobre a própria organização 

do IPÊS-SP. Existem muitas atas de reuniões referentes ao IPÊS-GB, no caso de São 

Paulo, a situação se modifica, pois há poucos registros de encontros entre os ipêsianos 

paulistas. E, entre esses, os documentos relatam as reuniões do Comitê Executivo, 

muitas delas, em conjunto com o Rio de Janeiro. Tal “lacuna” de fontes, pode-se dizer, 

esbarra no modo como o IPÊS-SP foi estruturado e na forma como os membros da 

seção paulista pensavam a ação política na qual estavam envolvidos. Os ipêsianos de 

São Paulo centraram boa parte das atividades na questão da doutrina, da opinião pública 

e no levantamento de informações. Áreas diretamente associadas com a “face oculta” do 

Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. 

Nesse sentido, muitas das reuniões realizadas pelos empresários paulistas não 

ocorriam na “avenida Brigadeiro Luiz Antônio, n. 54, apartamento 16”, endereço inicial 

do IPÊS-SP, mas sim nos jantares e encontros realizados nas casas de grandes 

empresários de São Paulo. Jorge Oscar de Mello Flores, ao abordar a criação do 

Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, afirmou que tal processo ocorreu através das 

reuniões que aconteciam nas casas de representantes do empresariado e também na 

Associação Comercial. Apesar de Mello Flores referir-se ao Rio de Janeiro, a logística 

da organização dos encontros também cabe ao IPÊS-SP. 

Outro ponto referente à estruturação “formal” e “informal” do Instituto tem 

relação com a própria organização do empresariado paulista. Primeiro, existia a questão 

das famílias e a relação com o poder, ou seja, alguns nomes como, por exemplo, de 

Quartim Barbosa e Vidigal ocupavam um “lugar de superioridade” entre os empresários 

de São Paulo, o que dificultava e, por vezes, enfraquecia a liderança do presidente João 
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Batista Leopoldo Figueiredo. Paulo Egydio Martins fez uma observação interessante 

nesse sentido: 

 

[...] o Ipês era apenas um setor, e nós estávamos mobilizando vários. Vou dar 

uma idéia dos meus contatos. Tive contato, por exemplo, com Julio de 

Mesquita Filho, do Estadão, que tinha a mesma visão que Rubens Resstel e 

Cordeiro de Farias. Devido à importância em São Paulo do Julinho, como nós 

o chamávamos, Resstel e Cordeiro mantinham contatos com ele havia mais 

tempo. Depois, tive contato com Teodoro Quartim Barbosa, presidente do 

Banco Comércio e Indústria do Estado de São Paulo [...]. Tive contato, ainda, 

com Gastão Eduardo Bueno Vidigal, do Banco Mercantil de São Paulo. 

Precisávamos arrecadar fundos, e eles nos ajudaram nisso. Cobrimos várias 

áreas: tivemos um grupo de comunicações, encarregado da imprensa escrita, 

falada e de televisão; criamos um grupo de articulação industrial, da 

Federação das Indústrias, um grupo da Associação Comercial, mais 

intelectual. Tínhamos contatos com o governador Adhemar de Barros; 

tínhamos contatos, via capitão Ismael Armond, com o coronel Cid Osório, 

que fazia parte do Estado-Maior do II Exército...
674

 

 

 Paulo Egydio Martins foi membro ativo do “comitê revolucionário”. O trecho 

acima diz muito sobre a forma como funcionava o IPÊS em São Paulo. É certo que o 

Instituto não era somente um “setor”, como afirmou Martins, mas estava situado numa 

rede de relações estabelecidas entre diferentes aparelhos na sociedade civil. Por meio do 

CR, muitas ações do IPÊS-SP foram organizadas e contatos estabelecidos. Hélio Silva, 

ao examinar a estruturação do empresariado de São Paulo no período anterior ao golpe 

de 1964, destacou a existência de grupamentos cuja intervenção independia do Instituto 

de Pesquisa, entre esses, ressaltou o CR
675

.No entanto, o comitê não funcionava como 

um órgão à parte, mas sim como um núcleo de organização do Instituto.  

De fato, existiram tensões em função da existência de grupos variados na 

constituição do IPÊS-SP, mas, sobressaiu a organicidade do grupo que deu origem ao 

Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Em São Paulo, prevaleceu o longo trabalho 

empreendido por empresários, como Paulo Ayres Filho e João Batista Leopoldo 

Figueiredo, nas organizações do empresariado e em contanto com organizações da elite 

orgânica norte-americana. O IPÊS, a despeito das divergências e dos nomes de família, 

se consolidou como um dispositivo central na direção da ação coletiva empresarial. 

Nesse sentido, é preciso salientar que muitos membros do “comitê 

revolucionário” eram integrantes fundadores do IPÊS. Se o CR foi formado por 

ipêsianos ou se está na gênese do Instituto em São Paulo, não é possível aferir. Contudo, 

a presença de nomes em comum nos dois grupamentos demonstra a centralidade do 
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IPÊS na organização daquele empresariado e também na relação com setores militares. 

Já que o CR englobava civis e membros das Forças Armadas. Pode-se dizer que, 

inicialmente, o comitê tinha certa autonomia em relação ao Instituto de Pesquisa e 

Estudos Sociais. Segundo Silva, a fundação do CR ocorreu após uma reunião 

organizada na casa de Paulo Quartim Barbosa
676

 e na qual, junto aos coronéis Rubens 

Resteel e Cid Osório, os militares e os empresários presentes decidiram formar um 

“estado-maior”, em outras palavras, o “comitê revolucionário”
677

. 

 Como foi visto no capítulo um, estiveram presentes na reunião: Julio de 

Mesquita de Filho, Antônio Carlos Pacheco e Silva, Octávio Marcondes Ferraz, 

Teodoro Quartim Barbosa, Luis Antônio Gama e Silva, Paulo de Almeida Barbosa, 

Rafael Noschese e Wademar Ferreira. Alguns desses viriam a integrar o CR, porém, 

todos compunham o IPÊS-SP. Entre os objetivos estabelecidos pelo Comitê 

Revolucionário estavam o levantamento de recursos financeiros e mobilização industrial 

para os fins da entidade. Ainda não havia uma pauta de trabalho, inclusive, existia um 

prazo até março de 1964 para a formulação de um esquema de atividades a serem 

realizadas.  

 Segundo a fala do ipêsiano fluminense, Antônio Carlos Amaral Osório, os 

Quartins Barbosa – tradicional família paulista – buscavam a vanguarda do movimento 

que se organizava
678

. Tanto que constituíram mais duas organizações: 

 

[...] Paulo Quartim constituiu duas organizações. A primeira na rua 

Avanhadava, onde, sob a direção do professor Frederico Abranches Viotti, se 

instalou a Escola de Liderança Democrática. Dali saíram jovens aptos ao 

debate e à explanação dos princípios democráticos para atingir, através da 

livre iniciativa, o desenvolvimento [...] em acordo com as teses da Escola 

Superior de Guerra
679

.  

 

 A outra organização tinha uma linha de embate e formava “grupos de choque”. 

Na chefia, de acordo com Hélio Silva, estavam Eduardo Levy Filho, José Ely Viana 

Coutinho, Frederico Viotti, Sérgio Brotero Junqueira, Luís Carlos Prado, Humberto 

Golfi, Silvio Luciano de Campos, Arnaldo Vieira de Carvalho, Vicente Mammana 

Neto, Luís Pinni Neto, Sérgio Barbosa Ferraz e outros
680

. Vale sublinhar que Frederico 

Romanini Abranches Viotti era membro ativo do movimento anticomunista, católico e 
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contrarrevolucionário “Sociedade de Defesa da Tradição, Família e Propriedade” (TFP). 

Num breve resumo, a TFP foi fundada nos anos 1960, mas já contava com uma 

trajetória anterior
681

. 

Dessa forma, há indícios da colaboração de Quartim na formação da TFP. No 

entanto, o que fica bastante evidente é a relação da Sociedade com empresários que 

viriam a formar – ou já compunham – o IPÊS. Os ipêsianos Fernando Edward Lee e 

Juan C Llrena, ligados a AMCHAM, forneceram recursos financeiros à Escola de 

Liderança Democrática (ELD). Ao que parece a linha seguida pela ELD era a da TFP, 

ou seja, anticomunista contrarrevolucionária católica. Como ainda será abordado, as 

ações do “grupo de choque” podem ser consideradas como integrantes do panorama de 

“organizações terroristas”. O “grupo de choque” era formado por alunos da ELD. Entre 

eles, Arnaldo Vieira de Carvalho, parente do médico homônimo que fora presidente da 

primeira Sociedade de Eugenia do Brasil e cuja filha se casou com Julio de Mesquita 

Filho. Empresários como Paulo Quartim Barbosa, Gastão Vidigal e Paulo Egydio 

Martins também se reuniam num grupo chamada de Associação de Dirigentes Cristãos 

de Empresas (ADCE)
682

. 

No capítulo anterior, ao abordar as famílias Quartim Barbosa e Vidigal, foi 

citada uma ação protagonizada por Gastão de Bueno Vidigal e Teodoro Quartim 

Barbosa. Para se contrapor a uma mudança empreendida na política econômica pelo 

governo de Jango que afetava diretamente o empresariado paulista, segundo o 

depoimento de Paulo Egydio Martins, os dois grandes empresários conseguiram acertar 

uma estratégia com os bancos de São Paulo e burlaram a medida do governo federal. 

Essa movimentação integrava o plano de intervenção do “grupo de choque” liderado por 

Quartim. Além de sabotar programas do executivo, segundo o empresário Herman de 

Moraes Barros, organizado por Viotti: 
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[...] em alguns casos, elementos de destaque e até mesmo ministros de Estado 

passaram por sustos inesperados, recebendo merecido castigo que bem 

testemunhava a disposição do povo de São Paulo em não permitir a 

preparação da comunização do país
683

. 

    

De acordo com o relato de Egydio Martins no início deste tópico, o 

empresariado paulista formou o Comitê Revolucionário – não usa o termo, mas 

apresenta as características do CR −, um grupo de articulação industrial com a FIESP e 

um núcleo “mais intelectual” na Associação Comercial. Além desses, o IBAD também 

perpassava tais espaços. Após a consolidação do IPÊS, essa estrutura foi levada para o 

IPÊS-São Paulo e os membros do “comitê” distribuídos entre os Grupos de Ação do 

Instituto. Como sublinhou Gilbert Huber numa reunião da Comissão Diretora do IPÊS, 

a desarticulação e inatividade de São Paulo eram “mais aparentes do que reais”
684

. No 

entanto, para compreender esta organização e a forma como se estabeleceram as ações 

ipêsianas em São Paulo, a Sociedade de Estudos Interamericanos é um elemento de 

suma importância.       

 

4.2- Sociedade de Estudos Interamericanos (SEI) 

 

 Não há muitas informações sobre a Sociedade de Estudos Interamericanos (SEI). 

Em junho de 1962, num relatório anual da Information Reasearch Department (IRD)
685

, 

serviço secreto ligado ao Ministério das Relações Exteriores Britânico, a SEI foi 

relacionada numa lista de organizações mais engajadas na colaboração com a campanha 

anticomunista promovida pela entidade internacional. Junto à SEI constavam mais 21 

entidades, entre essas, o IBAD, a CONSULTEC, o IPÊS, o CONCLAP-RJ...
686

 A IRD, 

porém, não foi a única relação internacional estabelecida pela Sociedade de Estudos 
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Interamericanos. Entidades como o Comittee for Economic Development (CED), 

organismo privado transnacional ligado à elite orgânica norte-americana, influíram na 

criação de organizações como a SEI
687

.    

 A SEI brasileira foi criada em 1958 no estado de São Paulo pelo engenheiro 

Wladimir Lodygensky, russo naturalizado brasileiro durante a ditadura, numa nota 

publicada em “O Estado de São Paulo”era bastante elogiado pelo “patriotismo e 

coragem cívica”: 

 

Durante a sua permanência de vinte anos no Brasil, o engenheiro Wladmir 

Logygensky adquiriu larga experiência empresarial em diversos setores, com 

vastos conhecimentos dos problemas psico-sociais, sendo o autor de um 

“Manual de Liderança Cívica”, que tem merecido elogios de altas 

autoridades civis e militares do país e servido de roteiro à formação de 

diversos líderes
688

.  

   

 De fato, Logygensky esteve envolvido com a formação de lideranças através da 

SEI, mas não só. A SEI também era uma entidade internacional voltada para a 

propaganda anticomunista, bem como para o levantamento de informações e vigilância 

de grupos considerados comunistas. No Arquivo Público de Minas Gerais e no 

“Archivo del Terror” localizado no Paraguai, existem documentos que fazem 

referências muito relevantes sobre as atividades, as formas de ação e a organização da 

SEI
689

.  

 A Sociedade de Estudos Interamericanos fazia parte de uma rede mundial de 

organizações anticomunistas
690

. As SEIs foram criadas em diferentes países da América 

Latina como, por exemplo, o Brasil, o México, o Paraguai, Uruguai, entre outros. Do 

continente americano, os integrantes da entidade transnacional enviavam e recebiam 

informações para a Europa e para os EUA. No caso europeu, há fortes indícios que tal 
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ligação era realizada através da IRD. Desde a década de 1950, o serviço secreto 

britânico organizava relatórios sobre os grupos anticomunistas internacionais e buscava 

estabelecer relações com tais organismos
691

. Como foi dito anteriormente, o nome da 

Sociedade constava nestas listas. 

 Em março de 1963, por exemplo, o periódico de Madrid “ABC” citou o 

“Boletim de Informações da Sociedade de Estudos Interamericanos de São Paulo” como 

a fonte de uma matéria sobre “guerrilheiros no Brasil financiados por Cuba” e “o novo 

plano de cooperação russo-cubano”
692

. Os boletins informativos apresentavam, por um 

lado, uma estrutura de levantamento de dados e, por outro, de denúncia das atividades 

comunistas que estariam em curso no mundo e na América Latina. Características que 

juntas balizavam uma série de campanhas anticomunistas. 

 Pode-se dizer que a SEI trabalhava em duas frentes: uma de formação e de 

campanha ideológica, num sentido mais pedagógico e de convencimento, outra, voltada 

para a perseguição, a denúncia, o levantamento de informações referentes a 

organizações que intitulava como comunistas. O empresariado, inicialmente, sob a capa 

do IBAD, estabeleceu relações diretas com as ações da Sociedade de Estudos 

Interamericanos. Seja através dos “boletins informativos” da entidade ou da propaganda 

anticomunista. O financiamento passava diretamente pela AMCHAM. Após 1962, os 

valores passaram a ser direcionados ao IPÊS por intermédio do FAS. A criação do 

fundo envolvia a precaução com o que poderia ser associado à imagem do governo 

norte-americano e da American Chamber of Commerce, especialmente, quando foram 

questionados pela Casa Civil da Presidência da República do Brasil sobre as ações do 

IPÊS/IBAD nas eleições de 1962: 

 

Devido ao perigo do IPES, em algum momento, se engajar em atividades 

políticas que seriam impróprias para as empresas americanas participarem e 

contra as quais foram especificamente advertidas pelo consulado geral, a 

câmara se preparou para receber as contribuições e conferir se elas eram 

canalizadas para os projetos selecionados
693

. 
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 Não há muitas informações sobre as empresas que contribuíam com a SEI. No 

entanto, sabe-se que a entidade promoveu cursos de formação para líderes sindicais, 

estudantes e mulheres. Como será analisado neste capítulo, a intervenção da SEI em 

conjunto com o IPÊS foi de suma importância na formação da União Cívica Feminina 

(UCF) de São Paulo, organização diretamente ligada à construção das grandes Marchas 

com Deus pela Família.  

  Sobre o financiamento das atividades da SEI, há uma notícia no periódico “O 

Correio Paulistano” que traz algumas referências interessantes. Trata-se de um almoço 

realizado em 1962 no Instituto de Engenharia de São Paulo oferecido pela “Esso 

Brasileira de Petróleo S. A.” para os participantes do “Curso de Liderança em 

Conferências”. No evento, entre os participantes, a Sociedade Interamericana estava 

representada por Henrique Wiederspahn
694

 e, além desta organização, representantes de 

associações e federações empresariais e de grandes empresas também estiveram 

presentes, tais como: a FIESP, a CIESP, o Serviço Social da Indústria (SESI), as 

Indústrias Reunidas Vidrobrás, a Wheaton do Brasil, as Indústrias Reunidas F. 

Matarazzo, a Companhia Brasileira de Estireno, a Cerâmica Sanitária Pocelite, a 

Associação Brasileira de Prevenção de Acidentes, a Instituição de Organização 

Racional do Trabalho (IDORT)
695

, a Listas Telefónicas Brasileiras, a Química 

Industrial, a Alumínio do Brasil e outras.   

 Muitas dessas empresas, associações e institutos, no período em questão, têm a 

história diretamente ligada ao IPÊS. No caso da Esso, Paulo de Almeida Barbosa era 

um empresário que circulava pelas Federações, pelas Associações Comerciais, pela 

AMCHAM, pelo IPÊS e pelo IBAD. Dessa forma, pode-se depreender que a SEI 

partilhava dessas mesmas relações. Como tinha uma forte linha de atuação na formação 

de lideranças, a SEI era um veículo importante para o afinamento do empresariado e do 

público mais amplo com as ideias do IPÊS/IBAD. 

Entre os fundadores da SEI, além de Lodygensky, estavam Nelson Gouveia, 

secretário geral, Wlademir Pereira, presidente da organização, e o empresário Carlos 

Barbieri Filho. Este último merece uma atenção especial, pois teve o nome diversas 

vezes ligado ao aparato repressivo das ditaduras do Cone Sul – especialmente no que 
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tange ao governo de Stroessner no Paraguai e à construção da Operação Condor
696

. 

Desse modo, antes de seguir com a análise específica da Sociedade de Estudos 

Interamericanos, é necessário pontuar algumas observações sobre a trajetória de 

Barbieri Filho que são fundamentais para o entendimento das ações da SEI bem como 

da relação da entidade com o IBAD/IPÊS. 

 Carlos Barbieri Filho e a família foram donos do banco Aplik, vendido em 1970. 

De acordo com Scott Anderson e John Lee Anderson, até a década de 1970, o 

empresário não possuía um grande prestígio no meio empresarial paulista e nem era um 

nome muito conhecido. Principalmente, devido ao fato das ideias defendidas por 

Barbieri serem consideradas de cunho extremista. Nas palavras dos autores: 

 

Como um ultradireitista nos trinta anos, a política de Barbieri Filho e o hábito 

de carregar uma pistola na cintura – era muito extremo para muitos dos 

homens do país dele. O pedido dele por uma violenta confrontação das forças 

comunistas pareceu um pouco descompassado para uma nação que não 

experimentou os horrores de uma guerra civil total e que não viu a 

necessidade de ‘matar ou morrer’. Não poderia Barbieri encontrar muito 

apoio entre os militares de direita, que, embora governando o Brasil, era 

bastante benigno em comparação com as juntas vizinhas da Argentina, 

Bolívia e Uruguai ”.
697

 

 

 Dois pontos precisam ser ressaltados na citação. O primeiro refere-se à 

concepção mais branda – o uso da palavra benigna − da ditadura brasileira. É preciso 

sempre salientar o alto grau de sofisticação do aparato repressivo estatal produzido 

durante o período de exceção no Brasil. O segundo já concerne ao empresário Barbiere 

Filho. Como foi dito anteriormente, a SEI, por ele também fundada, foi uma 

organização com fortes ligações com empresariado paulista, IPÊS/IBAD, ainda nos 
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anos 1960. Ou seja, ao que parece, mantinha fortes ligações no meio empresarial de São 

Paulo. Nos anos 1970, já no bojo da Liga Anticomunista Mundial (LAM)
698

, Barbieri 

desfrutou da companhia de empresários ligados ao complexo IPÊS/IBAD e a 

organizações de classe de São Paulo, tais como: Antônio Carlos Pacheco e Silva 

(IPÊS/IBAD), Alfredo Buzaid (IPÊS), Theobaldo de Nigris (FIESP), Sálvio de Almeida 

Prado (deu apoio ao IPÊS/IBAD), José Papa Júnior (Federação do Comércio de São 

Paulo/OBAN), entre outros
699

.   

 Além desses elementos, o pai de Carlos Barbieri Junior foi um dos primeiros 

diretores do Centro de Aprendizagem Industrial das Máquinas Agrícolas Romi Ltda, 

atualmente, Fundação Romi. Foi fundada em 1958 na cidade paulista de Santa Bárbara 

d’Oeste, fruto de uma parceria com o SENAI, com o intuito de formar mão de obra 

especializada. A Fundação gozava de prestígio entre os industriais paulistas, 

empresários ligados à FIESP como, por exemplo, Rafael Noschese e Theobaldo de 

Nigris, figuras constantes no espaço da empresa. O pai de Barbieri permaneceu anos na 

direção da Escola
700

. Pode-se supor que a família de Carlos Barbieiri Filho possuía certo 

grau de relação e de reconhecimento no meio empresarial de São Paulo. 

 Carlos Barbieri Filho estudou na Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo e fez economia na Mackenzie. Ainda nos anos 1960, integrou a ala conservadora 

do movimento estudantil. Durante o XIII Congresso da UPES, participou de comissões 

organizadoras junto a Miguel Reale Junior
701

. No entanto, a fase mais conhecida da 

trajetória do empresário foi durante a década de 1970, momento em que presidiu a Liga 

LAM na América Latina (1974) e estabeleceu diversas relações com o Estado ditatorial. 

Contatos que envolviam desde concessão para TV até as atividades repressivas no II 

Exército. Barbieri participou do intercâmbio repressivos com o Paraguai
702

 e, em 1971, 

fundou a Sociedade de Estudos Políticos, Econômicos e Sociais (SEPES) com ampla 

participação do empresariado paulista.    
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A trajetória de Barbieri diz muito sobre as ações da SEI. Como destacado neste 

tópico, a Sociedade tinha uma linha mais voltada para a formação de lideranças e para a 

campanha anticomunista e outra vertente ligada ao levantamento de dados − 

principalmente, sobre ações de grupos, do movimento sindical, estudantil, entre outros 

−, compartilhamento de informações através dos boletins informativos e até mesmo de 

vigilância e colaboração com órgãos policiais. 

Ao que parece, após o golpe de 1964, a SEI seguiu mantendo contato com o 

IPÊS-SP. Numa carta de novembro de 1964, os ipêsianos José Roberto Whitaker 

Penteado e o general Moacyr Gaya comunicaram ao Comitê Executivo
703

 do Instituto 

sobre as intenções de Wladimir Lodygensky, membro fundador da SEI, em manter 

relações com o IPÊS, em especial, na mobilização da campanha de Educação Cívica. 

Nas palavras de Penteado e Gaya, apesar de considerar o escopo do projeto de 

Lodygensky bastante amplo, o Instituo estava pronto “para assisti-lo em tudo quanto 

fosse necessário para levar a bom termo essa campanha”
704

. Na ocasião, a mediação das 

atividades foi estabelecida pelo Coronel Jorge Santos, cuja relação formal com o IPÊS-

SP se estabeleceu no ano de 1964.  

O coronel Jorge Santos, no entanto, já mantinha ligações com a SEI e o Instituto 

de Formação Social (IFS) – este último, como será visto, ligado ao IPÊS. Tanto que em 

setembro desse mesmo ano, o coronel foi apresentado ao Comitê Executivo do IPÊS-SP 

pelo também ipêsiano (diretor executivo) e membro do IFS general Moacyr Gaya
705

. 

Através de um relatório da conjuntura nacional, Santos apontou diversos espaços de 

atuação e de formação nos quais o ipêsianos paulistas poderiam intervir, em especial, 

nos meios sindicais, religiosos e femininos. Em atividades que seriam pautadas pela 

revista Convivium, pela Federação dos Círculos Operários e pelas diversas organizações 

femininas
706

. Interessante observar que o levantamento das entidades proposta pelo 

coronel Santos se encaixam com as informações que a SEI repassava para as ações do 

Grupo de Levantamento da Conjuntura (GLC) do IPÊS de São Paulo
707

.     
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 Além do general Moacyr Gaya, comunham o Comitê Executivo: Antônio Carlos Pacheco e Silva, 

Paulo Ayres Filho, Paulo Reis de Magalhães e João Baptista Leopoldo Figueiredo. Cf. CPDOC/FGV. 
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formação de líderes sindicais. Cf. Idem. 
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 Esse ponto será analisado no tópico 4.4. 
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Pode-se dizer que o IFS foi um importante aparelho de convergência das ações 

mobilizadas pela SEI e pela IPÊS-SP no pós-1964. O IFS consta na “lista de entidades” 

que deveriam contar com o total apoio e participação de membros do IPÊS-SP
708

. Num 

documento de 1966, a entidade foi apresentada como um movimento de defesa contra o 

comunismo que buscava atuar nas áreas estudantis, operárias, militares, empresariais, 

intelectuais, entre outras. E através da qual, “uma vez consumada a revolução e 

eliminada a sua razão de ser”, prentendiam continuar a pautando temas fundamentais 

“na defesa do regime democrático”, a saber, a relação entre a livre empresa e o 

estatismo e formação de indivíduos (empresários, sindicatos, estudantes, militares, 

mulheres e religiosos) alinhados às pautas do IPÊS-SP. 

O encontro entre Wladimir Lodygensky e os membros do IPÊS-SP, ocorreu um 

mês após o envio do relatório do coronel Santos pelo general Moacyr Gaya
709

. Ao que 

parece, a Campanha pela Educação Cívica foi uma das primeiras pautas de ação 

conjunta voltada para a doutrina e para a opinião pública. Lodygensky solicitou que o 

“Instituto de Formação Social cooperasse com a Campanha” por meio de “cursos de 

nível superior para os elementos que estariam sendo treinados e preparados em cursos 

exclusivos” da SEI
710

. A escolha da Educação cívica não ocorreu por acaso. Como será 

analisado ainda neste capítulo, no período que antecedeu ao golpe de 1964, a SEI 

organizou diversas ações de formação em conjunto com o Grupo de Doutrina e Estudos 

(GDE) do IPÊS-SP. Uma destas foi a Campanha pela Educação Cívica. Movimento que 

mobilizou, principalmente, entidades femininas – como, por exemplo, União Cívica 

Feminina (UCF).  

Dessa forma, a Campanha representava um elo de continuidade entre as ações 

pré e pós golpe civil-militar de 1964. A relação entre os ipêsianos paulistas e a SEI, 

após o movimento golpista, também foi marcada por certa desconfiança dos membros 

do IPÊS de São Paulo sobre os interesses de Lodygensky. Nas palavras de Gaya e 

Santos: 
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 Após o golpe de 1964, o IPÊS passou a coordenadar diretamente algumas instituições. O coronel Jorge 

Santos, junto ao general Agostinho Teixeira Torres, e outros nomes do Comitê Executivo, ficou 
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A idéia, no entanto, do Sr. Vladimir pareceu-nos transcender de muito a 

nossa oferta, visto que tivemos a imprensão de que o desejo do Sr. Vladimir 

era praticamente o de assumir a direção e o controle doutrinário do Instituto 

[Instituto de Formação Social], com o que não concordamos por pensarmos 

que estas tarefas pertencem ao IPÊS e à sua Comissão Executiva. Como o 

Sr. Vladimir manifestou a idéia de nessa ocasião organizar outra 

entidade com a finalidade de ministrar aquêles cursos superiores, assim 

comooutros de sua idealização [...] não vemos necessidade no 

financiamento pelo IPÊS de outro Instituto, quando já temos o Instituto de 

Formação Social
711

. 

  

 Convém salientar, nesse ponto, que Wladimir Lodygensky fundou a SEPES, 

anteriormente citada, em 1971. Em linhas gerais, a SEPES funcionava como um 

instituto, de cunho liberal, voltado para a “formação de lideranças empresariais”
712

. 

Porém, no período em questão, as ações de Lodygensky ainda ocorriam no bojo da SEI 

e em contato com o IPÊS-SP. No que tange a Campanha de Educação Cívica e o curso 

proposto por Lodygensky, apresar da desconfiança, Gaya e Santos afirmaram não ter 

“nada objetar”, deixando a decisão final para o Comitê Executivo. Sobre a viabilidade 

da proposta, o membro da SEI, destacou que “teria meios de conseguir 

financiamento”
713

. Não há no documento uma referência à decisão final dos diretores 

executivos, contudo, em julho de 1966, o documento de apresentação do Instituto de 

Formação Social (IFS), seguia o mesmo estilo e ponderações apresentadas pelo coronel 

Jorge Santos, elemento de ligação entre a SEI e o IPÊS-SP. 

 

4.3- Os núcleos do IPÊS-SP e a organização para a ação 

 

 As ações da SEI e muitos dos membros que compunham o “comitê 

revolucionário” foram integrar os núcleos de levantamento da conjuntura, de doutrina e 

de opinião. O IPÊS foi dividido em dois grandes grupos: Grupo de Integração (GI) e o 

Grupo de Educação e Ação (GEA). Em São Paulo, este último era composto pelas 

seguintes células: Grupo Especial da Conjuntura (GEC), Grupo de Ação Parlamentar 

(GAP) ou Escritório de Brasília, Grupo de Opinião Pública (GOP), Grupo de 

Publicações/Editorial (GPE), Grupo de Doutrina e Estudos (GDE). Apesar da divisão 

                                                             
711
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em cinco setores, no IPÊS-SP, o GPE funcionava quase como um anexo do GDE, pois 

muitas atividades da “publicação” confluíam ou eram orientadas pela Doutrina. 

 Essa foi a estrutura voltada para ação que funcionou no período anterior ao golpe 

de 1964. René-Dreifuss fez uma divisão entre “ação ideológica e social” e “ação 

político-militar”
714

. Tal organização permitiu ao autor confrontar a tese então vigente de 

que as ações civis e militares ocorreram como operações paralelas que num determinado 

momento dos acontecimentos se uniram contra um inimigo em comum. Hoje, contudo, 

diferentes trabalhos já abordaram a organicidade da relação estabelecida entre os 

segmentos “civis”, especialmente, os empresários e setores “militares” no movimento 

que levou ao golpe de 1964. Dessa forma, os dois pontos destacados por Dreifuss serão 

aqui analisados como elementos que permearam todos os grupos de ação do Instituto, 

com ênfase e centralidade no empresariado.  

Em alguns casos, como no grupo de Doutrina e de Conjuntura ocorreu uma 

maior interação entre integrantes das Forças Armadas, empresários, acadêmicos, entre 

outros. Já em núcleos como o GOP, houve preponderância de membros não militares. 

No entanto, a ação político-militar e ideológica perpassou todas as células montadas 

para ação. Essa organicidade foi necessária para garantir ao empresariado a aplicação 

das concepções sociais, econômicas e políticas que pautavam.  
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 Ao organizar as ações, como foi apontado no capítulo anterior, os membros do 

IPÊS consideraram três categorias específicas, especialmente, no que concernia aos 

setores de opinião pública, informação e doutrina: Meios flutuantes (setores 

administrativos e políticos), meios predominantemente hostis (estudantil e setor 

trabalhista) e meios predominantemente favoráveis (militares e religiosos)
715

. Essa 

divisão é bastante relevante para entender como foram pensados e articulados os 

movimentos e as atividades doutrinárias para cada um desses grupamentos. Os meios de 

comunicação, em particular, os “profissionais da imprensa” eram considerados um 

campo de diálogo, situado no que intitularam de “meio flutuante”, e disputável pelo 

empresariado: 

 

Os meios de comunicação atravessam uma crise e a democracia muito 

depende de uma imprensa livre e forte. Está ocorrendo uma gradativa 

proletarização da classe jornalística [...]. Êsses homens que mantém contato 

com líderes de opinião, que escrevem, que transmitem ao público 

informações e comentários que conduzem a formação da opinião pública, 

estão começando a engrossar as fileiras dos descontentes, de revoltados 

contra o que está aí. As greves dos profissionais da imprensa são um sintoma, 

um fato inédito que precisa ser considerado pelos empresários [...]
716

.    
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Na organização do IPÊS, a opinião pública ocupava um lugar central, o ipêsiano 

Ney Peixoto do Valle chegou a afirmar que “era a base de toda a engrenagem”
717

. 

Posicionamento compartilhado por Golbery do Couto e Silva que temia “um novo 

fiasco” como o ocorrido na posse de Jango. Para o militar, as Forças Armadas só iriam 

intervir se percebessem um amplo apoio da população
718

. Desse modo, pode-se dizer 

que um dos primeiros grupos a ser articulado foi o GOP, pois era fundamental ganhar 

“corações e mentes” para encampar a ação político-militar. 

Em São Paulo, a informação seguia um caminho até chegar ao Grupo de Opinião 

Pública. Primeiro, passava pelo levantamento das informações, depois pelo trabalho de 

doutrina e por fim no GOP. Os grupos possuíam uma certa autonomia entre si e em 

relação à estrutura do Rio de Janeiro. Mas, após a união das diretorias fluminense e 

paulista, as atividades passaram a ser sincronizadas e alinhavadas, principalmente, nas 

reuniões do Conselho Executivo e pelo Grupo de Integração – que também tinha por 

função angariar fundos e novos membros para a entidade. 

 

4.4- Grupo Especial da Conjuntura (GEC) 

 

 O GEC, em São Paulo, tinha uma atuação semelhante à do Grupo de 

Levantamento da Conjuntura (GLC) do IPÊS-GB, porém, com algumas especificidades. 

De um modo geral, a ideia ipêsiana de levantamento estava no sentido de pesquisa. 

Tanto que o núcleo tinha como “função pública” levantar temas que estavam na ordem 

do dia, acompanhar acontecimentos políticos em todas as áreas e no território nacional, 

assim como mapear problemas sociais mais demandados pela população urbana e rural. 

A partir de um panorama traçado, o GLC deveria fornecer a base material para a 

estruturação das atividades de doutrina, estudo e ação política. Esse era o lado formal do 

grupamento. 

 O informal ou o secreto estava diretamente ligado ao levantamento de 

informações de empresas, de movimentos, de pessoas e o mapeamento extensivo dos 

campos de influência dos grupos considerados hostis, no caso, o movimento 

sindical/operário e o movimento estudantil. Já é bastante conhecida a relação de 

Golbery do Couto e Silva com esse núcleo e a transferência dos dados levantados para o 
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Sistema Nacional de Informações (SNI) no período ditatorial. Contudo, a intervenção 

do coronel Couto e Silva se dava, com maior atenção, na região do Rio de Janeiro. Em 

São Paulo, mais do que acompanhar e mapear temas sociais e questões político-

econômicas, havia o interesse pelo monitoramento da sociedade civil. 

 Num dos primeiros planos de organização do IPÊS, provavelmente produzido 

pelos ipêsianos paulistas
719

, o espaço do Grupo de Levantamento aparece como “de 

informações”. No mesmo documento, a estrutura − que mais tarde pertenceria ao GLC/ 

GEC − aparece dividida em duas categorias com aspectos específicos:  

 

1) Setor de Informações- Responsável pela coleta, registro e divulgação de todos os 

fatos e informes que possam influir de qualquer forma, direta ou indiretamente, 

nas atitudes e ações que o Movimento deve recomendar para atingir os objetivos 

finais
720

. 

2) Setor de Pesquisas- Responsável pelas buscas de futuros líderes, buscas de 

estudos já existentes, pesquisas de opinião pública e busca por informações 

sobre todos e quaisquer assuntos de interesse para os objetivos de ação geral
721

.  

 

Não havia ainda um grupo específico e os setores de informação – depois 

chamados “de levantamento” – e de pesquisa abrangiam uma gama variada de 

atividades. Esses núcleos tinham objetivos que permitiam desde o acompanhamento dos 

temas e das questões latentes naquele período até o mapeamento de indivíduos e de 

movimentos. Tais características foram reunidas nos GLC e no GEC. No entanto, os 

grupos de conjuntura também tinham a tarefa de organizar a ação direta e a articulação 

do movimento entre militares e civis. A partir destes núcleos foram criados as 

“caxinhas”, não declaradas, para financiamento de diversas ações encobertas do IPÊS. 

O GEC, em São Paulo, centrava a atenção nas estratégias de penetração em 

organizações estudantis, sindicais, igrejas e etc. Características que seguiram após o 

golpe de 1964.  

Em São Paulo, o GEC estabeleceu contato com setores das Forças Armadas e 

buscou “investigar” os meios considerados “hostis”. O grupamento foi integrado por 
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nomes que compunham o “comitê revolucionário” e, de acordo com Dreifuss, recebia 

informações do Grupo de Doutrina. No entanto, entende-se aqui que entre o GDE e o 

GEC existia mais um relacionamento de troca de conhecimento do que uma situação de 

submissão de uma parte a outra. O GEC mantinha ligação com diversos setores do IPÊS 

e era liderado pelo coronel Agostinho Cortes. O Grupo Especial da Conjuntura 

funcionava como um núcleo de pesquisa, de levantamento de informações e de 

articulação. Para tal, trabalhava em conjunto com outras organizações da sociedade civil 

e fazia a ponte entre empresários e militares do II Exército. Dreifuss chegou a afirmar 

que existia um Setor de Exército e Informação no IPÊS de São Paulo
722

. 

O GEC mantinha forte ligação com o IBAD e com a Sociedade de Estudos 

Interamericanos (SEI). Como foi visto neste capítulo, uma organização que muito 

contribuiu para a construção do ideário repressivo através de análises produzidas sobre 

o movimento sindical e de dados mapeados que remetiam ao IPÊS-SP. Através da ação 

de Carlos Barbieri Filho, após o golpe de 1964, a SEI estabeleceu ligações com World 

Anti-Communist League e com a Confederação Anticomunista Latino-Americana 

(CAL). Ademais, desde a década de 1960, mantinha relações com a repressão paraguaia 

por meio da circulação de um boletim informativo editado pela entidade brasileira
723

. 

Em 1971, Barbieiri também organizou a Sociedade de Estudos Políticos, Econômicos e 

Sociais (SEPES) que teve participação fundamental na criação da Agência de 

Comunicação Internacional (ACI) que, além de outros objetivos, buscava difundir 

notícias e propagandas entre governos anticomunistas.  

Dito isto, para manter o movimento que derrubou João Goulart do poder e o 

trabalho de mapeamento das organizações e das táticas dos meios considerados “hostis”, 

o orçamento para as atividades do GEC ficou em torno de Cr$ 25.000.000,00 para 

serem gastos em materiais e funcionários
724

. Vale destacar que só a fase inicial do 

projeto de levantamento e de penetração no meio sindical planejado pela SEI custava 

Cr$ 6.000.000,00
725

. Quantias obtidas, principalmente, através das “caixinhas” 

organizadas pelo comitê revolucionário, pelo FAS (AMCHAM) e pela ACSP. 

Possivelmente, pela FIESP através da intervenção de nomes como o de Antônio Carlos 

Pacheco e Silva, cuja trajetória passava pelo quadro diretivo da Federação. 
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Financiamento, muitas vezes, acordados em reuniões privadas, ou seja, nas casas dos 

empresários do Grupo Especial da Conjuntura. 

 

Colaboradores Civis Empresas Ligação 

 

 

Herman Moraes de Barros 

Banco Sul Americano do Brasil 

S.A. 

Cia. Melhoramentos do Norte do 

Paraná 

Banco Itaú América 

Cia. Paulista de Medição 

 

 

Comitê Revolucionário 

AMCHAM 

Octavio Marcondes Ferraz Carbono Lorena S/A 

Rhodia Ind. Química e Têxteis 

S/A 

Com. Rhodosa de Raion S/A 

Valisère S/A  

Light & Power 

Vidraria Industrial Figueras 

Oliveiras S/A 

Cia. de Petróleo da Amazônia 

ACSP 

Eduardo Levy Notícias Populares UDN 

Flávio Galvão O Estado de São Paulo Comitê Revolucionário 

 

Antônio Carlos Pacheco e Silva 

 CIESP 

FIESP 

Fórum Roberto Simonsen 

 

 

 

Roberto Levy 

Roberto Levy e Cia. Ltda. 

Construtora Camargo Pacheco 

Escritório Levy Ltda. 

Banco da América 

Cia. Petróleo Amazônia 

Seratex S/A 

Panameuro S/A 

Empreendimento de Produção 

S/A 

Ind. Brasileira de Meias 

 

 

 

UDN 

AMCHAM 

 

Paulo Lacerda Quartim Barbosa 

Chenile do Brasil 

Willys S/A 

FINASA S/A 

Liquigás S/A 

Comitê Revolucionário 

ELD 

TFP 

CIESP 

 

Frans Machado 

 Instituto Universitário do 

Livro 

(IUL) 

Vitorio Ferraz Cia. Fuller Equipamentos 

Industriais 

Comitê Revolucionário 

 

João Soares Amaral Neto 

Aços Villares S.A. 

CONCRETEX 

Centrais de Concreto do Brasil 

PROA S.A. 

Comitê Revolucionário 

FIESP 

CIESP 

André Telles de Mattos  Instituto de Engenharia 

 

Teodoro Quartim Barbosa 

Banco Comércio e Indústria de 

São Paulo S/A 

 

 

ACSP 

Gastão Bueno Vidigal  ACSP 
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Adalberto Bueno Neto  ACSP 

Armando Falcão  ADEP 

IBAD 

PSD 

Júlio de Mesquita Filho   

Herbert Levy  UDN 

IBAD 

Eldino Brancante  AMCHAM 

João de Almeida Prado   
Quadro 4.1- Integrantes do Grupo Especial da Conjuntura. Fonte: RAMÍREZ, Hernán Ramiro. Op. cit./ 

BORTONE, Elaine. Op. Cit./ DREIFUSS, René Armand. Op. Cit./ Pesquisa pessoal. 

 

 Estavam entre os militares que compunham o GEC de modo orgânico: General 

Agostinho Teixeira Torres, general Moacyr Gaya, general Souza Carvalho, general 

Moziul Moreira Lima, coronel Jorge Saraiva, coronel Caio Kiehl, coronel Francisco 

Ramalho, tenente-coronel Rubens Resteel (que fazia ligação com o Rio de Janeiro) e 

Major Geraldo Franco. No entanto, esses integrantes das Forças Armadas estabeleciam 

ligações com outros militares que também contribuíam com o IPÊS-SP e, 

especificamente, com o Grupo Especial da Conjuntura: General José Canavarro (ligação 

com o II Exército), general José Pinheiro de Ulhoa Cintra (que também estava ligado ao 

IPÊS-GB), general Cordeiro Faria, general Menezes Cortes, marechal Odílio Denys, 

almirante Penna Botto, brigadeiro Grum Moss, almirante Sílvio de Azevedo Heck, 

brigadeiro Antônio Guedes Muniz, tenente-coronel Fernando Cerqueira, major 

Bozon
726

. 

 A ligação com o II Exército ocorria a partir dos empresários integrantes do GEC 

(Flávio Galvão, Antônio Carlos Pacheco e Silva, Herman de Moraes Barros e Octavio 

Marcondes Ferraz) e de outros homens de empresa também ligados ao IPÊS (Herbert 

Levy, Julio de Mesquita filho, Armando Falcão, Eldino Bracante e Prudente de Moraes 

Neto)
727

. Principalmente, através de Moraes de Barros e Marcondes Ferraz ocorria o 

contato entre os ipêsianos e os militares do II Exército de médio e baixo escalão: 

Coronel José Thomas, coronel Erasmo Dias, tenente-coronel Buitron, major Adalberto, 

major Geraldo Franco, major Lauro Faria, major Ismael Armond, capitão Herbis 

Franco, tenente Ruy Machado, tenente Forjaz e tenente Queiroz
728

. 
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Militar Ligação 

General Agostinho Teixeira Torres  

General Moacyr Gaya IBAD 

II Exército 

General Souza Carvalho  

General Moziul Moreira Lima IBAD (Secretário) 

Partido Libertador (PL)- Secretário 

II Exército 

General Nemo Canabarro Lucas Partido Nacionalista 

Coronel Jorge Saraiva IBAD 

Coronel Francisco Ramalho  

Tenente-coronel Rubens Resteel ESG 

IPÊS-GB 

I Exército 

Major Geraldo Franco  

General José Canavarro  

General José Pinheiro de Ulhoa Cintra IBAD 

ESG 

General Cordeiro Faria ESG 

General Menezes Cortes  

Marechal Denys  

 

Almirante Pena Boto 

Cruzada Brasileira Anticomunista 

IBAD 

World Anti-Communist League 

SEI 

Brigadeiro Grum Moss  

Brigadeiro Antônio Guedes Muniz MAC 

ADESG 
Quadro 4.2- Militares ligados ao GEC. Fonte: DREIFUSS, René. Op. Cit., p. 363-364./Pesquisa pessoal.  

 

 Essa era estrutura e a organização do GEC. Através do Grupo Especial da 

Conjuntura foram estreitados os laços que levaram ao movimento golpista civil-militar 

que derrubou João Goulart da presidência. Se, no campo militar, os generais Golbery do 

Couto e Silva, Mena Barreto e Olympio Mourão, por exemplo, costuravam suas 

estratégias de intervenção, no campo civil, empresários, acadêmicos, religiosos, 

mulheres, entre outros, se organizavam e estabeleciam as próprias táticas para a ação. 

No GEC, tais caminhos desenvolvidos no bojo das Forças Armadas confluíam com os 

planos e atividades do empresariado paulista. Uma demonstração do poder de 

articulação do Grupo Especial da Conjuntura foram os encontros e convenções 

realizados no estádio do Pacaembu, em abril e junho de 1963, construído por 
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simpatizantes e militantes do movimento civil-militar em curso. Entre os presentes, 

homens de empresa, diretores e sócios das associações empresariais, políticos da UDN, 

líderes do Movimento Sindical Democrático (MSD) e do Movimento Democrático 

Estudantil (MDE)
729

.  

Para tal, segundo René Dreifuss, dentro do Grupo Especial da Conjuntura, havia 

uma Unidade de Planejamento (UP) também liderada pelo general Agostinho Cortes e 

solicitada pelo presidente do IPÊS João Batista Leopoldo Figueiredo para funcionar 

como uma espécie de “estado-maior” do IPÊS-SP. A SEI ocupou um lugar central nesse 

núcleo do GEC, em especial, pela participação do general Cortes na Sociedade. A UP 

fazia o levantamento das informações e repassava para os grupos de doutrina e de 

opinião pública. Apesar de existir um grupo específico para doutrina e estudos, essa 

última função era executada pelo GEC. Através da SEI foram mapeados uma série de 

aspectos e dados referentes ao movimento sindical e também, em conjunto com o IBAD 

e com o Centro Latino Americano de Coordenação Estudantil, da ação dos estudantes. 

 

4.4.1- A SEI e o Movimento Sindical  

 

Em acordo com a análise anterior, a SEI integrava uma rede internacional de 

ação e de informação anticomunista que englobava a América Latina, os EUA, a Ásia e 

a Europa. De forma muito semelhante ao grupo de levantamento do IPÊS, possuía duas 

linhas principais de ação: da formação e da denúncia. Com auxílio do capital 

estrangeiro, de modo mais direto do governo Britânico, monitorava movimentos e 

promovia atividades voltadas para estudantes, mulheres e trabalhadores
730

. No que tange 

ao levantamento de dados, em dezembro de 1961, o IPÊS-SP recebeu da organização 

um amplo mapeamento do movimento sindical paulista. O dossiê trazia nomes de 

organizações, de pessoas, das “táticas de ação comunistas”, entre outros. Além da 

relação com o IPÊS, a SEI mantinha contato com outros grupos anticomunistas do 

exterior e, por vezes, com a polícia
731

.  

No “Relatório Sindical”, datado de dezembro de 1961, a SEI apresentava o 

movimento sindical como um espaço de potencial desenvolvimento tanto “das ideias 

democráticas” como “das ideias comunistas”. Na leitura da SEI, o sindicato não era 

                                                             
729

 Ibidem, p. 385-386. 
730

 Ver o tópico 4.2. 
731

 Arquivo Público de Minas Gerais. DOPS Minas Gerais. Pasta 5195. Rolo 082. 
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considerado um “movimento de massas”, era visto como uma “crescente força” ainda 

bastante “ignorada e subestimada pelos democratas” e, por isso, por isso, um espaço 

privilegiado para manobras dos “políticos demagogos e comunistas”
732

. Nesse sentido, a 

organização enviou ao IPÊS-SP, um detalhado dossiê junto a um projeto de ação para 

este setor. Nestes, ressaltavam as dificuldades do trabalho para levantamento de 

informações e a necessidade de formar um “estado-maior” para orientar e comandar as 

ações sindicais: 

 

É necessário uma experiência direta, de longos anos, não só de uma pessoa, 

mas de um estado-maior acostumado numa colaboração efetiva e na 

distribuição de responsabilidades e ações táticas. É justamente para a 

formação desse estado-maior que a S.E.I. consagrou muitos esforços e 

recursos, como também procedeu um vasto trabalho de recrutamento e 

coordenação [...]. É claro que isso exige, além de conhecimentos, um 

particular cuidado para com o aspecto confidencial das operações. Desejamos 

salientar a exigência tática dêste aspecto confidencial, ditado pelo autêntico 

estado de guerra em que nos encontramos contra um “aparat” perfeitamente 

organizado e aguerrido
733

.  

 

 Interessa bastante o modo como a organização descreveu as ações no setor 

sindical, nomeou entidades e estruturou um plano para o fortalecimento do Movimento 

Sindical Democrático – como visto no segundo capítulo, movimento anticomunista 

alinhado ao IBAD e a defesa da livre empresa. No dossiê da SEI havia um longo 

resumo sobre as ações de políticos, de líderes e dos movimentos sindicais de esquerda. 

O documento foi dividido em quatro partes: Introdução, os comunistas e o sindicato, 

sindicalismo democrático e o plano de ação.  

Na primeira parte consta um histórico do processo de sindicalização no Brasil, 

no qual ressaltava a existência de “muitos setores de atividades econômica ou 

profissional ainda não sindicalizados”
734

. Naqueles já organizados, salientava os 

sindicatos de empregadores, de profissionais liberais (especialmente, jornalistas e 

professores), de empregados da Light e portuários, além de pôr em destaque o 

crescimento do movimento sindical entre trabalhadores da indústria e dos transportes.  

No tópico referente à relação entre os chamados comunistas e o sindicato, o relatório 

enfatizava as táticas de ação da esquerda para alcançar a unidade, convencer os 

trabalhadores e realizar amplas campanhas nacionais.  

                                                             
732

 Relatório Sindical. CPDOC/FGV. Arquivo Paulo Ayres Filho. PAF IPES 1961.12.00. 
733

 Programa de ação para o Movimento Sindical Democrático. CPDOC/FGV. Arquivo Paulo Ayres 

Filho. PAF IPES 1961.12.00. 
734

 Relatório Sindical. CPDOC/FGV. Arquivo Paulo Ayres Filho. PAF IPES 1961.12.00. 
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De acordo com o documento, a “estratégia da esquerda” passava pela “bandeira 

da luta unificada” na qual “poucos elementos, treinados e bem distribuídos” agiam 

“para reunir os sindicatos ou trabalhadores e influir sobre a maioria” que 

“inconscientemente” votavam “a favor das teses e objetivos comunistas”
735

. Esses 

líderes capazes de mobilizar os trabalhadores de modo tão eficiente, segundo o 

levantamento da SEI, tinham formação em “escolas clandestinas”. Ou seja, espaços 

voltados para o “treinamento de agitadores comunistas”
736

. Nessas “Escolas de 

Capacitação”, os cursos de formação tinham duração variável de quinze dias e de seis a 

doze meses, em regime de internato e em locais secretos no Brasil ou em países 

alinhados à União Soviética. Nessa linha, após a conclusão, os formados poderiam atuar 

tanto no sindicalismo como em missões fora do território brasileiro.  

Segundo o dossiê, as técnicas aprendidas deveriam ser aplicadas nas assembleias 

sindicais e nas greves, esta última, considerada o ponto alto da agitação e do “controle 

das massas pelos comunistas”. Nas assembleias, a estratégia era: 

 

[...] conquista da presidência para garantirem a parcialidade da mesa; 

discussões de temas fora da ordem do dia, para mais facilmente inserirem 

assuntos políticos; distribuição estratégica de seus elementos no plenário [...], 

ofensas, intimidação, violências contra adversários; votação por aclamação e 

não por escrutínio secreto, para coação moral sôbre os votantes e para 

facilitar a fraude na apuração de votos; revezamento dos oradores para cansar 

os elementos democráticos [...]. Arengas sôbre a “unidade da classe 

operária”, expressões violentas contra as leis, as autoridades, os patrões e os 

“traidores da classe”
737

.  

   

 O relatório diagnosticava que tal estratégia era estendida para as greves, já que 

estas lideranças ficavam responsáveis por organizar o comando da ação de forma 

secreta e centralizada. No relatório da SEI, as pautas levantadas pelos trabalhadores 

eram consideradas legítimas, porém, mobilizadas de forma oportunistas pelos grupos de 

esquerda.  Nesse sentido, no documento também havia um levantamento das principais 

reivindicações e lutas dos trabalhadores manipuladas pelas “campanhas comunistas”: 

 

Campanhas populares (contra o aumento das passagens, contra a carestia, 

defesa da escola pública, voto ao analfabeto, etc.); de cunho nacionalista (O 

Petróleo é Nosso, defesa da Amazônia, defesa dos recursos naturais, pela 

reforma agrária, contra a remessa de lucros para o exterior, nacionalização 

das empresas [...], contra os acordos de Washington, anti-imperialistas, pela 

independência da Argélia, do Congo, de Angola, em defesa de Cuba, etc.); 

humanitárias (defesa dos presos políticos de Portugal e Espanha, contra as 

                                                             
735

 Idem. 
736

 Idem. 
737

Idem.  



284 
 

ditaduras de Trujillo, Stroessner [...]) ou pacifistas (contra as Armas 

Atômicas, a Guerra da Coréia, acordo militar Brasil-Estados Unidos, etc.)
738

.  

 

 Após construir o perfil do sindicalista de esquerda como corrupto, manipulador e 

violento, o levantamento realizado pela SEI trazia uma série de informações sobre 

entidades articuladas pelos ditos comunistas para influírem na classe trabalhadora. No 

diagnóstico do dossiê, o Partido Comunista (brasileiro) estava no centro da organização 

da engrenagem sindical e de outros segmentos também: a União Nacional dos 

Estudantes (UNE), a União Brasileira de Estudantes Secundários (UBES), as Uniões 

Estaduais de Estudantes (UEEs), os Sindicatos Rurais, a União dos Lavradores e 

Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTAB), as Ligas Camponesas, a Federação das 

Mulheres Democráticas (FMD), as Ligas Femininas, a Juventude de Esquerda e a 

Juventude Socialista, a Frente Parlamentar Nacionalista (FPN). Além de campanhas 

nacionais e internacionais: Comitê pela Liberdade de Angola, pela Liberdade dos Presos 

Políticos, em Defesa de Cuba, Defesa da Escola Pública, Comitê Pró- Paz e Frente de 

Libertação Nacional
739

. 

 No documento consta a seguinte informação: 

Desde 1953 a Federação das Mulheres participa dos movimentos sindicais. 

Desde de 1954 participam os camponeses. A partir de 1957 foram 

estabelecidos “pactos” de apoio mútuo entre as organizações sindicais e as 

uniões estaduais de estudantes. [...]. Em maio último o Centro Acadêmico XI 

de Agosto, de São Paulo, criou uma secretaria sindical para “estreitar a união 

operário-estudantil na capital”. Tôdas essas organizações vêm dando amplo 

apôio às Ligas Camponesas de Francisco Julião e à Frente Nacional de 

Libertação, recém-criada em Goiás pelos governadores Mauro Borges e 

Leonel Brisolla [sic], pelo prefeito Miguel Arrais [sic] e por vários políticos. 

Desde 1961 existe um pacto de apoio recíproco entre essas organizações e a 

Frente Parlamentar Nacionalista. Nos últimos congressos de trabalhadores e 

de estudantes tem sido exaltada a formação da Frente Operário-Estudantil-

Camponesa de apôio mútuo
740

. 

 

 No âmbito especificamente sindical e de outros movimentos dos trabalhadores, o 

documento ressaltava: a União Geral dos Trabalhadores (UGT), o Pacto de Unidade, o 

Pacto de Ação Comum, o Conselho Sindical, o Fórum de Debates e a Comissão 

Permanente de Organizações Sindicais. “Para o funcionamento destas entidades, como 

em todas as auxiliares do Partido Comunista”, a estratégia detectada era o “sistema de 

reunião prévia só de comunista”, ou seja, anterior à participação em encontros oficiais 

                                                             
738

 Idem. 
739

 Idem. 
740

 Idem. 
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ou em assembleias
741

. No relatório também constava uma lista de deputados federais, 

estaduais e vereadores que capitaneavam os movimentos sindicais: 

 

a) Deputados Federais: Frota Moreira, Salvador Lossaco, Francisco Julião, Eusebio 

Rocha, Barry Normanton, Sérgio Magalhães, Licio Hauer, Almino Afonso e 

Yvette Vargas;   

b) Deputados Estaduais:  Luciano Lepera, Rocha Mendes, Farabulini Junior e 

Clodesmith Riani; 

c) Vereadores: Rio Branco Paranhos, Cid Franco, João Lousada e Freitas Nobre
742

. 

 

Além do ex-deputado do Estado da Guanabara Roberto Morena “acusado” de ser 

o responsável por organizar congressos pela Federação Sindical Mundial com intuito de 

“exercer influência, inculcar sua ideologia e treinar quadros”. De acordo com a análise 

do relatório, um exemplo dessa estratégia foi a formação do “Conselho Sindical” em 

São Paulo. Entidade cuja criação foi descrita como uma estratégia de substituição do “já 

desmoralizado Pacto de Unidade Sindical” e como um espaço de “domínio das ideias 

comunistas”. Através desse tipo de relatório organizado pela SEI, empresários, 

principalmente ligados aos meios de comunicação, eram alertados sobre as ações 

consideradas de cunho comunistas.  

Um exemplo eram os boletins ou cartas enviadas para nomes ligados ao IPÊS 

como, por exemplo, a carta remetida por Nelson Gouveia, Secretário Geral da 

Sociedade, ao integrante do IPÊS/IBAD Assis Chateaubriand. Nesta, Gouveia alertava 

sobre a Conferência Latino-Americana de Soberania Nacional, Emancipação 

Econômica e Paz que foi realizada no México em março de 1961. De acordo com o 

texto, o encontro “representava a mais importante manobra de penetração comunista no 

continente americano”, pois mobilizara “em todos os países da América Latina, 

intelectuais, sindicalistas, estudantes e líderes camponeses” e cujas conclusões iriam 

repercutir no futuro das intervenções comunistas
743

.    

Se, por um lado, a SEI fazia um trabalho junto ao GEC de levantamento de 

informações sobre as intituladas ações comunistas no meio sindical, por outro lado, a 

intervenção da entidade também tinha um lado propositivo e pedagógico. Ou seja, não 

                                                             
741

 Idem. 
742

 Idem. 
743

 A carta aparece citada em: WAINBERG, Jacques A. Império de Palavras. Porto Alegre: EDIPUCRS, 

2003, p. 205. 
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bastava somente denunciar o “inimigo”, era preciso conhecê-lo e apontar um caminho 

alternativo de enfrentamento, não somente pela força, mas passando pelo conhecimento 

e pela ocupação de aparelhos e movimentos ligados historicamente à esquerda. Na 

construção da ação político-militar e ideológica, a ocupação de lugares chaves na 

sociedade civil era um elemento de suma importância. A relação entre o Grupo Especial 

da Conjuntura e a Sociedade de Estudos Interamericanos buscava preparar o terreno 

para a ação de doutrinação e de opinião pública.  

As atividades da SEI eram coordenadas a partir do escritório do “Bureau de 

Imprensa Sindical” (BIS), integrado à Sociedade e responsável pela ação de “estado-

maior”. Até 1963, também ocorriam em parceria com o IBAD. A ligação entre o IPÊS e 

a SEI ocorria a partir de Rafael Noschese (também ligado à FIESP), setor de liderança, 

e Mário Toledo de Moraes, setor sindical. Além destes, Antônio Carlos Pacheco e Silva, 

Alfredo Buzaid e o general Agostinho Torres. Em fevereiro de 1962, numa 

correspondência enviada por Wlademir Pereira, a SEI solicitava uma maior sincronia e 

uma definição mais clara entre as trocas de informações realizadas pelas duas 

entidades
744

. A organização também apontava as necessidades imediatas na estruturação 

de uma ofensiva sindical: 

 

[...] diversas operações exigem a utilização tática de elementos diversos e até 

às vezes inescrupulosos, entretanto a maior verdade básica é que não se pode 

montar uma operação sindical de tal envergadura e complexidade sem dispor 

de um grupo ideologicamente unido, de alto padrão moral e de absoluta 

idoneidade de caráter [...]
745

. 

 

  A resposta ipêsiana ocorreu com a formação da Unidade de Planejamento. Para 

a organização deste núcleo, o relatório da SEI elaborou um mapeamento e planos de 

atividades com o objetivo de sincronizar as ações do IPÊS com a do “Sindicalismo 

Democrático”. Desde o final da década de 1950, a SEI já fornecia estrutura e assessoria 

aos Círculos Operários, na verdade, trabalhavam juntos na formação de lideranças 

alinhadas às pautas conservadoras e anticomunistas, em espacial, para agir nos 

sindicatos. Nelson Gouveia, secretário da Sociedade, também era diretor da Federação 

dos Círculos Operários de São Paulo e lá começou a reunir esforços para a formação de 

um “estado-maior sindical”
746

. No entanto, com a ascensão de João Goulart ao poder e o 
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 Carta à Diretoria do IPÊS. São Paulo, 26 de fevereiro de 1962. CPDOC/FGV. Arquivo Paulo Ayres 

Filho. PAF IPES 1961.12.00. 
745

 Programa de ação para o Movimento Sindical Democrático. CPDOC/FGV. Arquivo Paulo Ayres 

Filho. PAF IPES 1961.12.00. [capa]. 
746

 Idem. 
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risco de uma “república sindicalista”, a SEI buscou estreitar os laços com o IPÊS para 

construção de uma ofensiva sindical mais ampla. 

Em conjunto com o IPÊS e o IBAD, a partir do escritório do “Bureau Sindical” 

em São Paulo, a SEI operou um mapeamento das seguintes entidades ligadas ao 

“Sindicalismo Democrático”: Círculos Operários, Federações da Associações Rurais, 

Frente Nacional do Trabalho (FNT), União Operária e Camponesa do Brasil (UOCB), 

Resistência Democrática dos Trabalhadores Livres (REDETRAL), Movimento Sindical 

Democrático (MSD), Frente Sindical Nacionalista (FSN), Movimento Renovador e 

Bureau de Imprensa Sindical (BIS).  A ideia que norteou tal levantamento baseava-se no 

entendimento de que era “preciso aperfeiçoar a estrutura sindical” e, integrada ao 

“esforço nacional pelo desenvolvimento e de acordo com as tradições cristãs, afastar das 

direções sindicais os elementos comunistas”
747

.  

 

Entidade Liderança Ações/Bandeiras Localização 

 

 

Círculos Operários 

 

Padre Leopoldo 

Bentrano 

SP- Nelson Gouvea 

Formação doutrinária 

cristã e anticomunista 

Congrega trabalhadores 

de diversas áreas e até 

pequenos empresários 

Ligado ao IBAD 

 

 

Nacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

FNT 

 

 

 

 

 

Mario Carvalho de 

Jesus 

Dom Jorge Marcos 

Oliveira 

Frei Luiz Sartori 

Inspirado na Doutrina 

Social da Igreja Católica 

Separação entre 

Ministério do Trabalho e 

Sindicatos 

Reforma Sindical 

Formação de lideranças 

apartidárias 

Grevista e anticapitalista 

Acredita que o 

comunismo foi vencido 

pela democracia cristã. 

Projetou-se nas greves: 

da Cia. Cimento Portland 

Perus 

Cia. Melhoramento 

Indústrias de Papéis 

Moinho Paulista 

Usina Miranda 

Fábrica de Biscoito 

Aymoré 

Fábrica de Louças 

Confiança 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

UOCB - Oposição às Ligas Nacional 
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288 
 

Camponesas  

 

 

 

REDETRAL 

Floriano da Silveira 

Maciel 

(Presidente do 

Sindicato dos 

Trabalhadores das 

Indústrias Químicas) 

Ary Campista 

José Pereira Campello 

 

Linha cristã e 

anticomunista 

Rede de apoio e de 

fomento do “sindicalismo 

livre e democrático” 

Ligado ao IBAD 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Minas Gerais 

 

 

 

MSD 

 

 

Federação dos 

Comerciários 

Antonio Pereira 

Magaldi 

Maior agrupamento das 

entidades sindicais 

democráticas 

Cristão e anticomunista 

Fomento do 

“sindicalismo livre e 

democrático” 

Ligado ao IBAD 

 

 

 

São Paulo 

 

FSN 

 

Salomão Pamplona 

Intensa propaganda 

anticomunista 

Renovação sindical 

- 

 

 

Movimento 

Renovador 

(MRS)
748

 

João Bezerra dos 

Santos 

(Sindicato dos 

Trabalhadores das 

Indústrias de Plástico) 

Geraldo Mayer 

(Após a morte de 

Mayer, o grupo perdeu 

força)  

Foi considerado pela SEI, 

assim como por Ivan 

Hasslocher, um grupo 

com liderança comunista 

e, por isso, híbrido.  

Ligado taticamente ao 

sindicalismo sindical e 

aos Círculos Operários. 

Ligado ao 

IBAD/Promotion 

 

 

 

 

São Paulo 

Quadro 4.3- Grupos ligados ao Sindicalismo Democrático listados pela SEI. Fonte: Relatório Sindical. 

CPDOC/FGV. Arquivo Paulo Ayres Filho. PAF IPES 1961.12.00. 

 

 Desse modo, em conjunto com a SEI e o IBAD, o GEC levantava parceiros para 

infiltrar no movimento sindical e influenciar nas pautas de congressos, encontros e 

atividades do tipo. A ideia era evitar o chamado divisionismo e, a partir do estado-maior 

orientado em conjunto pela SEI, pelo IBAD, pelo IPÊS e pelo Bureau, orientar ações, 

pautas, cursos permanentes de formação de líderes sindicais, buscar informações sobre 

“líderes comunistas” e, “por dentro”, sanear o movimento sindical. As informações e 

projetos articulados por esse complexo de entidades eram levadas para o trabalho do 

grupo de doutrina. 

 Numa das cartas enviadas pela SEI ao IPÊS, o tema das ligas camponesas e dos 

sindicatos rurais suscitavam preocupação: 

 

Estamos coordenando os diversos movimentos estaduais do sindicalismo 

rural, em volta da equipe do sr. José Rotta. Este movimento, todavia, de 
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 Quando foi realizado o levantamento, o MRS ainda não estava aglutinado ao MSD. Ver capítulo 2. 
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extrema urgência e importância, deve ser empreendido pelo IPÊS, pelas 

classes proprietárias e pelas autoridades, precisando orientação e apoio em 

termos práticos
749

. 

 

 Ou seja, havia uma estrutura organizada e já bastante delimitada sobre os 

espaços em que o IPÊS, com ajuda de outras entidades, deveria agir. Se existia um 

amplo aparato de organização da ação-militar organizado pelo GEC, também havia um 

detalhado mapeamento dos movimentos e dos espaços em que o IPÊS deveria agir para 

sanear e expurgar os agentes e as ideias ligadas à esquerda, bem como garantir o 

consenso em torno das pautas conservadoras-modernizantes defendidas pelo 

empresariado e, num sentido mais amplo, pela elite orgânica transnacional. Como foi 

dito anteriormente, o GEC agia em conjunto com outras organizações da sociedade civil 

e, no caso dos sindicatos, além da SEI, contava com antigos parceiros e espaços de 

intervenção empresarial. O Rotary Club, por exemplo, foi importante no levantamento 

de informações sobre o movimento sindical.  

Em conjunto com a SEI, o clube serviço repassava informações sobre as pautas 

mais reivindicadas pelos trabalhadores e elaborou um pequeno projeto com propostas e 

questões importantes a serem observadas pelo IPÊS.  Através da “subcomissão de 

relações entre empregados e empregadores”, o Rotary promovia pesquisa sobre 

necessidades assistenciais e as condições de trabalhos, principalmente, com operários 

fabris da capital de São Paulo. As questões perpassavam temas como: refeitórios, 

atendimento médico e dentista gratuito, creches, auxílio família, estabilidade, se havia 

informativos da empresa e dos funcionários, se aconteciam greves, sobre a forma como 

os funcionários se dirigem à direção (se era através de algum sindicato ou não), entre 

outros
750

. 

 A ideia dos questionários, além do lado religioso da ação do Rotary, era levantar 

temas que poderiam estar na base de reivindicações movidas por sindicatos e investigar 

se havia algum movimento organizado de trabalhadores nas fábricas em que o 

levantamento ocorrera. Dessa forma, o GEC recolhia tais informações e repassava ao 

grupo de Doutrina e aos sindicatos ligados ao IPÊS. O GDE ficava responsável por 

construir propostas e organizar um material que pudesse reforçar a ideia de que a livre 

empresa e a negociação direta com o patrão seriam ações muito mais benéficas ao 

empregador e ao empregado. Além de contar com informações privilegiadas sobre 
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indústrias e fábricas mais suscetíveis às greves e aos “sindicatos comunistas”. Já os 

líderes do sindicalismo livre, junto a SEI e ao “Bureau de Imprensa”, produziam 

informativos para serem entregues nas fábricas de São Paulo e também contavam com 

informações privilegiadas para agir em congressos e greves.     

 

4.4.2- Os estudantes e a ação do complexo GEC/CLACE/IBAD 

 

 A SEI foi fundamental no mapeamento e no estabelecimento das ligações entre o 

GEC e o movimento sindical de São Paulo. Relação que também contribuiu para as 

tentativas de penetração do IPÊS no movimento estudantil. Para mapear a atuação dos 

estudantes, principalmente, na UNE, nas UBES e nas UEEs, o IPÊS-SP trabalhou em 

conjunto com o IBAD e com o Centro Latino-Americano de Coordenação Estudantil 

(CLACE). O CLACE foi criado ainda em 1959 e funcionava como um núcleo 

patrocinado e coordenado pela SEI
751

. As tarefas desenvolvidas pelo Centro seguiam a 

mesma linha daquelas empreendidas pela SEI, isto é, de mapeamento das atividades em 

espaços estudantis, levantamento de informações, distribuição de folhetos e a 

articulação de uma “ala dos estudantes democráticos”. 

 Para tal, a SEI fornecia cursos de formação para estudantes oriundos, em maior 

quantidade, das escolas católicas − muitos desses eram filhos de conhecidos 

empresários paulistas. A formação era orientada por temas oriundos do Centro Dom 

Vital, do Rearmamento Moral e do contato com a literatura liberal norte-americana. A 

“tropa de choque” e a Escola de Lideranças Democráticas (ELD) também 

sincronizavam a ação com o CLACE. Flávio Dekes, ao tratar das organizações 

anticomunistas dos anos 1960/1970, chegou a incluir o CLACE no mesmo grupo que 

entidades como o Comando de Caça aos Comunistas (CCC), Grupo de Ação Patriótica 

(GAP), entre outras organizações da extrema-direita
752

. Como será visto ainda neste 

capítulo, muitos desses grupos agiram com apoio ou sob a tutela do GEC e com estreita 

relação com o CLACE.    

 O ponto principal de organização do CLACE estava situado na Escola 

Politécnica da USP e, em menor grau, na Faculdade de Direito do Largo de São 
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Francisco. Como visto no terceiro capítulo, lugares históricos de associação de 

estudantes liberais-conservadores que viriam a integrar o IPÊS. Outros espaços de 

intervenção do Centro foram a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP), junto a Associação Convívio, e a Faculdade Mackenzie. Conhecidos núcleos de 

ação dos estudantes alinhados à direita e à extrema-direita e dos quais o CLACE, em 

confluência com o Grupo de Doutrina e Estudos (GDE) do IPÊS-SP, teve considerável 

contribuição. O Centro Latino-Americano de Coordenação Estudantil também buscou 

formar quadros e estabelecer ligações com movimento de estudantes secundaristas, em 

especial, a partir da crescente participação nos congressos da União Paulista dos 

Estudantes Secundaristas e (UPES) e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas.  

 Assim como a SEI, o CLACE era financiado pelo FAS (AMCHAM). A ligação 

entre a entidade e o GEC se dava por intermédio de Antônio Carlos Pacheco e Silva, 

membro também integrante do GDE. Assim como acontecia no movimento sindical, por 

meio do GEC, foram organizadas uma série de estratégias para penetração entre os 

estudantes, um exemplo interessante ocorreu no XIII Congresso da União Paulista de 

Estudantes Secundaristas, em 1962. O CLACE montou uma chapa para disputar a 

direção da UPES − historicamente ocupada pela esquerda. Entre os nomes que 

compunham grupo ligado ao Centro estava o de Carlos Barbieri Filho que, anos mais 

tarde, se tornaria uma figura central na SEI e na articulação anticomunista na América 

Latina. 

 Além do nome de Barbieiri, compunham a chapa estudantes oriundos de 

famílias de empresários ou de quadros da política nacional ligados ao IPÊS como, por 

exemplo, Miguel Reale Junior, Lucia Toledo Piza, Gilberto e Claudio Rossi, Antonio 

Henrique Camargo, entre outros
753

. Os integrantes do CLACE conseguiram obter 

cadeiras na comissão responsável por elaborar o programa da diretoria eleita e a chapa 

formada pelos intitulados estudantes democratas venceu o pleito eleitoral contra a chapa 

que aglutinava secundaristas de esquerda. No entanto, houve uma ação articulada para 

que a votação ocorresse com a presença limitada de estudantes ligados aos grêmios 

considerados comunistas. 

 Com a vitória da chapa ligada ao CLACE, o Congresso foi transferido para a 

sede dos Círculos Operários do Embaré, mais ao interior de São Paulo. Com essa 
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manobra, a “chapa democrata” garantiu a maioria de estudantes conservadores e ligados 

a CLACE na participação do evento. Como forma de também limitar a presença de 

secundaristas da esquerda, fechou-se o credenciamento do encontro num horário não 

compatível com o deslocamento de estudantes da capital paulista para a região do 

Congresso
754

. Desse modo, além da vitória na diretoria, os estudantes liberais-

conservadores foram majoritários na composição das principais comissões do UPES: 

 

a) Credenciais: Miguel Reale Junior, Emilio Carlos Bento Ricardo Junior, Claudio 

Rossi e Leonildo Vampoli. 

b) Tomada de contas: Constanini Chrys Overeis, Gilberto Rossi, Dolores Monteiro 

e Carlos Barbieri Filho. 

c) Relatório de direção: José Antonio de Oliveira Machado, Paulo Ribeiro e 

Antonio Henrique Camargo. 

d) Regimento interno: Antonio Carlos Rodrigues, Sergio Zahr, Gisela de Azevedo, 

Maria Lúcia e Luiz Carlos de Oliveira. 

e) Comissão de teses: Lúcia de Toledo Pisa, Margarida Portella Soller, Maria 

Helena Tosta Berllinck, Lia Machado e Alfredo Wesflog. 

f) Comissão de declaração de princípios: Luiz Arruda Sanpaio, Elias Antonio 

Jacob, Caio Ferreira Carneiro e Evaldo Rodrigues. 

g) Comissão do programa mínimo: João Albano, Maria Cristina Eugenio, Alcides 

de Araújo e João de Deus Oliveira Prieto
755

. 

 

Ou seja, consolidando a influência e a ligação do IPÊS-SP com o meio 

estudantil. Durante a realização do congresso, o GEC também se articulou com o Grupo 

de Opinião de Pública (GOP) e assim garantiu a cobertura do evento nos periódicos 

“Folha de São Paulo” e “O Estado de São Paulo”. Nestes, as reportagens salientavam, 

com maior relevo, a ação dos estudantes ligados ao CLACE. O “Estadão” também 

cobriu um evento, posterior ao Congresso, de organização dos estudantes conservadores 

católicos, com a participação do CLACE e do ipêsiano Herbert Levy, filiado à UDN. A 

“I Convenção Cristã e Democrática dos Estudantes Secundários de São Paulo”, discutiu 

propostas e ações para o meio estudantil e de combate à “infiltração comunista”.   
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 No final de 1963, o CLACE já tinha uma estrutura bastante organizada na 

Politécnica da USP sob a liderança de Capobianco e foi acusada de ser uma entidade 

informante a CIA: 

 

Ainda em 63, justamente na Poli, fizemos duas denúncias importantes com 

repercussão. Uma foi a existência do CLACE, Centro Latino Americano de 

Coordenação Estudantil, cujo o líder era o politécnico Capobianco. Segundo 

as denúncias [...] o CLACE era uma organização controlada pela CIA para se 

infiltrar para se infiltrar no movimento estudantil e denunciar seus líderes
756

. 

 

 De fato, o CLACE exercia a função de levantamento e de mapeamento das 

entidades e das formas de ação do movimento estudantil. Porém, esta não era a única 

ligação do GEC. O IBAD, parceiro orgânico do IPÊS, já mantinha contato com grupos 

mais amplo do movimento estudantil, dentre os quais o próprio CLACE estava incluído: 

o Movimento Estudantil Democrático (MED) e a Frente da Juventude Democrática 

(FJD). No XIII Congresso da UNE, entre 22 e 28 de julho de 1963, em Santo André, o 

GEC mobilizou todo o aparato ipêsiano do CLACE e IBAD para apoiar e garantir a 

vitória da chapa liderada pelo estudante ibadiano Luiz Fernando Ferreira no pleito 

eleitoral para a direção – como já tinham conseguido na UPES. Os estudantes da FJD, 

assistidos pelo IBAD e pela CLACE, também estiveram presentes no evento. No 

entanto, a intervenção agressiva do grupo – com uso de armas e ameaças de violência 

contra o Congresso e os partícipes da esquerda – teve uma repercussão bastante 

negativa para a “chapa democrática”
757

. 

 Apesar dos estudantes ligados ao IPÊS/IBAD/SEI mostrarem uma postura de 

afastamento em relação à ação violenta da FJD, foram intervenções interligadas. Sob a 

articulação do GEC, havia o lado legal, ou seja, a composição da chapa para disputar a 

direção da UNE e o viés da ilegalidade, isto é, associado à montagem de um aparato 

estudantil voltado para o enfrentamento direto e à coação de universitários de esquerda. 

Ao destacar essa estrutura, não se trata de afirmar uma onipotência do IPÊS, mas 

apontar a força de articulação do Grupo de Especial de Conjuntura, cuja estratégia 

passava por cercar-se de relações que pudessem auxiliar no combate ao comunismo, 

seja por meio da propaganda e da doutrina ou pelo caminho do expurgo. O que estava 

em questão era ocupar espaço nos quais se pudesse legitimar o projeto liberal-

conservador e um consenso pedagógico e saneador. 
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Ao contrário do que ocorreu na eleição da UPES, o pleito nacional para os novos 

dirigentes estudantis significou uma derrota para o complexo IPÊS/IBAD/SEI. 

Inclusive, o Cônsul Americano de São Paulo que acompanhava as votações − havia 

capital norte-americano envolvido na formação da CLACE − foi bastante crítico ao 

modo como as ações dos estudantes de direita foram realizadas: 

 

Um grupo direitista ao extremo. Os líderes inclinados para a violência da FJD 

haviam feito todos os tipos de planos de arrepiar os cabelos. [...]. Eles foram 

impedidos de bombardear e metralhar o Congresso, mais por revista feita 

pela polícia do que por senso
758

. 

     

A derrota da chapa ipêsiana aponta para dois pontos importantes no que tange à 

conjuntura do momento: a força da esquerda no movimento estudantil e a ausência de 

uma relação mais afinada entre os IPÊS estaduais. Como descreveu Dreifuss, uma série 

de votos foram perdidos por falta de organização e por problemas em algumas seções 

específicas do Instituto como, por exemplo, o caso dos delegados que não foram ao 

evento por desentendimento com as lideranças do IPESUL
759

. Nesse sentido, em São 

Paulo, a ligação entre os movimentos anticomunistas, o GEC e os estudantes, 

demonstrava um afinamento capaz de obter vitórias nas disputas por projetos e lugares 

de liderança no movimento estudantil. A ação da CLACE foi de grande relevância nesse 

processo. 

Ainda no âmbito estudantil, em 1963, alguns estudantes da Politécnica da USP 

levaram ao DCE uma denúncia sobre o controle do Instituto de Pesquisa de Estudos 

Sociais no processo de seleção para estágios em empresas do Rio de Janeiro e de São 

Paulo
760

. O IPÊS-SP contava com um setor, o Departamento de Estágios, através do 

qual empresários e estagiários entravam em contato e os estudantes eram apresentados 

ao mundo dos negócios e aos valores ideológicos do empresariado
761

. O GEC, setor 

responsável por essa convergência, mantinha contato com uma série de Faculdades e 

Universidades nas quais os estágios eram oferecidos: PUC-SP, Faculdade Paulista de 

Direito, Mackenzie, Escola Técnica de Química Industrial de Ribeirão Preto, Faculdade 
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de Economia São Luís (ligada a pedagogia Jesuíta), a Faculdade de Engenharia Mauá, 

Universidade Católica de Campinas e a Faculdade de Filosofia Sedes Sapientiae
762

.   

 Além desses espaços, haviam empresas como o Grupo Romi Ltda. que possuía 

um centro próprio de aprendizagem e formação especializadas de estudantes interligado 

ao SENAI. Nesses centros de educação técnica também eram recrutados os estagiários 

pelo departamento do IPÊS.  Pode-se dizer que existia um crivo ideológico nas escolhas 

dos nomes que viriam a ter tal oportunidade, o candidato deveria já ser alinhado a uma 

concepção de mundo balizada pela livre empresa e anticomunista ou, pelo menos, 

demonstrar potencial nesse sentido. Participavam dessa atividade de seleção e 

organização do processo: Paulo Egydio Martins − que mantinha contato para formação 

do banco de estágios com o Grupo Ultra por meio de Henning Boilesen e Pery Igel −, 

José Ely Coutinho, Maria Lúcia Coutinho Galvão, Eduardo Figueiredo e Carlos 

Eduardo Corbett
763

.    

 Nesse trabalho de constituição do Departamento de Estágio, o GEC também 

contava com a colaboração direta do CLACE e, através deste, recebia o financiamento 

do Fundo de Ação Social (FAS). Além das contribuições que eram recebidas pelo 

pagamento dos sócios e das doações separadas de empresários e empresas. O Instituto 

Universitário do Livro (IUL) foi outro elemento associado ao recrutamento dos 

universitários para as vagas de estágio. O IUL era um canal de distribuição de livros 

políticos alinhados ideologicamente às pautas do IPÊS, comandado por elementos 

ligados ao GEC e ao Grupo de Doutrina. Funcionava nas Faculdades e Universidades 

acima citadas e, junto aos estudantes membros do CLACE, o GEC realizava reuniões 

com os interessados em integrar o IUL e/ou receber o material do Instituto
764

.  

 Pode-se dizer que o Banco de Estágios foi o embrião do Centro de Integração 

Empresa-Escola (CIEE) criado, em 1964, pelo empresário dinamarquês Henning 

Boilesen. O CIEE contou diretamente com o auxílio da FIESP, do CIESP, da ACSP, 

bem como de entidades como Rotary Club
765

. Além das vagas para estagiários, o centro 

de integração seguia a lógica que orientava o Banco ipêsiano, ou seja, oportunidade no 
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mercado de trabalho, banco de dados para “empresas amigas” e formação profissional 

atrelada a concepção da livre empresa.   

 O IPÊS, em conjunto com o IBAD e a SEI, promoveu uma série de 

levantamentos e ações voltadas para os estudantes secundaristas e de nível superior. 

Muitas dessas, como será abordado neste capítulo, também articuladas pelo setor de 

doutrina e, em menor grau, pelo Grupo de Opinião Pública. Através do GEC, o IPÊS 

buscou se inserir nos espaços no movimento estudantil, da formação e também de ações 

mais agressivas envolvendo universitários. A ideia tinha como objetivo formar grupos 

de estudantes alinhados à concepção liberal da empresa privada e dos valores 

conservadores e anticomunistas. Para aqueles lugares com preponderância de quadros 

ligados à esquerda – a UNE, por exemplo −, o lado saneador da ameaça e das 

intervenções violentas era aplicado.      

 

4.4.3- A relação com os movimentos anticomunistas 

 

 Na década de 1960, com a intensificação do anticomunismo e o aprofundamento 

da crise econômica, uma série de grupos, alguns já existentes, voltaram-se com mais 

intensidade para a realização de ações contra o “perigo vermelho”. Num espectro 

político que englobava manifestações religiosas, núcleo de mulheres, passando por 

grupos de “queimação” e também ações extremistas e terroristas. O GEC, junto ao 

IBAD e à SEI, manteve relações, em maior ou menor grau, com essas organizações da 

sociedade civil, as quais auxiliou financeiramente e/ou garantiu o suporte necessário 

para a realização das atividades públicas ou secretas.   

 Pode-se dizer que a relação ente o GEC e os movimentos ancomunistas estava 

dividida em três eixos: O setor ligado à mobilização das classes médias (principalmente, 

das mulheres), aos grupos de divulgação do anticomunismo e, por fim, às células de 

ação direta extremistas. Nesse tópico, a atenção recai especificamente nas ligações e no 

mapeamento de informações necessárias a realização das atividades engendradas por 

esses grupamentos. Foi através da relação com o IBAD e com a SEI que os integrantes 

do GEC conseguiram articular e sincronizar estratégias com esses movimentos. Ao 

abordar a situação dos empresários de São Paulo, na véspera do golpe de 1964, o 

jornalista Philip Siekman escreveu: 

 

[...] organizações anticomunistas pularam na cena brasileira. Umas faziam 

comícios; outras pichavam paredes; uma tentou comprar políticos. Um 
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Industrial de São Paulo, pertencente ao IPÊS, decidiu que era tempo de 

adotar "os métodos deles"; e organizou células de "vigilantes" para enfrentar 

provocadores esquerdistas, nos comícios anticomunistas, com "métodos 

intelectuais − como uma patada na cabeça". Posteriormente, os "vigilantes” 

armaram-se com armas leves, formaram uma fábrica clandestina de granadas-

de-mão e escolheram um local de onde efetuar operações de guerrilha na 

guerra civil que consideravam inevitável e iminente
766

. 

 

 A narrativa de Siekman, construída a partir de uma entrevista com Paulo Ayres 

Filho, traçou um panorama das ações anticomunistas em São Paulo no período anterior 

ao golpe de 1964. O jornalista apresentou uma realidade na qual tais movimentos teriam 

organizado intervenções variadas e de modo independente. No entanto, sabe-se que 

existia uma afinidade entre esses grupos e, por exemplo, o IPÊS e o IBAD. Além disso, 

a articulação de uma possível intervenção armada não foi iniciativa de apenas um 

industrial, como versa a passagem acima, e sim mais uma das formas de atuação do 

empresariado ipêsiano. Nesse sentido, umas das principais células de influência do GEC 

foram os movimentos de propaganda anticomunistas e os grupos de ação extremistas. A 

relação com a mobilização de setores da classe média estava mais associada ao Grupo 

de Doutrina e Estudo, ainda que ligada ao GEC.  

 É possível encontrar nomes de empresários paulistas relacionados à criação ou a 

participação (efetiva ou financeira) em diferentes grupos anticomunistas, como foi 

brevemente citado no início desse tópico. Muitos nomes ligados ao “Comitê 

Revolucionário” compunham esses movimentos, inclusive, a narrativa de Siekman era 

compartilhada por outros “homens de empresa” paulistas. Segundo o ipêsiano Paulo 

Egydio Martins: 

 

[...] então todos se reuniram no meu escritório, inclusive, o Boilesen. A 

maioria de nós muito armado. Muito armado mesmo, tá? Boilesen, por 

exemplo, tinha naquela ocasião, eu me lembro disso claramente, uma 

metralhadora que era uma arma muito moderna para a época
767

. 

 

 A ideia inerente a esses depoimentos era, além de outros aspectos, mostrar a 

atividade extremista como algo isolado ou fruto do imperativo do momento. É certo que 

houve uma inegável radicalização das intervenções da direita e da extrema-direita após 

a vitória do presidencialismo no plebiscito realizado em março de 1963. Tanto que 

numa reunião particular ocorrida entre Julio de Mesquita Filho, o general Olympio 

Mourão (que estava em São Paulo), um representante do general Cordeiro de Faria e os 

generais reformados Ivanhoé Martins e Gorreta, ficou decidido que estava na hora de 
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“mobilizar São Paulo no mesmo grau que 1932”
768

. Contudo, esse viés já estava 

presente na concepção de muitos ipêsianos – uma boa parte, ex-partícipe da intitulada 

“revolução constitucionalista” – e o GEC, junto ao IBAD, já mantinha laços anteriores 

com esses movimentos de ação direta e de difusão do ideário anticomunista. 

 Um dos elementos de ligação entre o IPÊS-SP e os movimentos anticomunistas 

de São Paulo, foram os militares “conspiradores históricos”: Marechal Denys e os 

Almirantes Penna Botto e Silvio Heck. Além da influência do então coronel João Paulo 

Moreira Burnier e do general Juarez Távora, este último já relacionado anteriormente 

com o IBAD. No caso da ação paramilitar, contava com a participação de apoio ou 

direta dos empresários: Julio de Mesquita Filho, Paulo Quartim Barbosa, Pery Igel, 

Flávio Galvão, Alberto Byngton, Henning Boilesen, Antônio Carlos Pacheco e Silva, 

Paulo Ayres Filho, Herman de Moraes Barros, Armando Falcão e Teodoro Quartim 

Barbosa. 

 Dos conspiradores históricos, Penna Botto foi uma das lideranças da Cruzada 

Brasileira Anticomunista (CBA). Fundada em 1952 – com grande participação oficiais 

da Marinha − agia principalmente no Rio de Janeiro, no entanto, estendia as atividades 

para o estado de São Paulo. A linha de intervenção da CBA era a propaganda, o 

levantamento de informações e a denúncia de práticas consideradas comunistas. O lema 

da organização ressaltava a necessidade de “conhecer bem o inimigo para poder 

combatê-lo de modo eficaz”
769

. Desde os anos 1950, organizava ações para denunciar a 

presença dos que considerava comunistas infiltrados em espaços geridos pelo governo 

federal. Aliás, numa dessas intervenções, utilizou as páginas do periódico “O Estado de 

São Paulo” para acusar a grande quantidade de professores e funcionários do 

Departamento de Física da USP ligados ao comunismo
770

. 

 Ao cooperar com o GEC, Penna Botto fazia a ligação entre as ações da Cruzada 

e o IPÊS. Para além, a entidade recebia apoio internacional voltado para a distribuição 

de materiais de propaganda anticomunistas, ente esses, da United States Information 

Agency (USIA), da CIA, do Information Research Departament (IRD) britânico e, ao 
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que parece, dos boletins informativos da SEI
771

.  Segundo o historiador Rodrigo Patto 

Sá Motta, a suposição de que a CBA, durante a ditadura civil-militar, colaborou com a 

“comunidade de informações” é bastante fortalecida pela rede de amparo a qual 

pertencia e também pelos dados pormenorizados sobre grupos de esquerda – em 

particular, o PCB – que estavam veiculados nos livros da entidade. Soma-se a este 

argumento, o fato da CBA, por meio de Penna Botto, estar atrelado a um grupo do IPÊS 

em que alguns membros integraram ou auxiliaram na articulação da Operação 

Bandeirantes (OBAN) como, por exemplo, o general José Canavarro Pereira. 

 O GEC encontrou um terreno já bastante trabalhado pelo IBAD. Por intermédio 

do general Juarez Távora, o Grupo Especial da Conjuntura mantinha contato com o 

Rearmamento Moral (RM) e os remanescentes do Movimento Popular Jânio Quadros 

(do qual muitos integraram o quadro ibadiano). O MPJQ contava com uma ampla 

participação de jovens militantes e teve a estrutura absorvida pelo IBAD. Já o 

Rearmamento, além da formação voltada para trabalhadores e estudantes, tinha capital 

financeiro para organizar grandes encontros em locais públicos como, por exemplo, nos 

estádios
772

. Esses grupos já possuíam financiamento próprio, muitas vezes, por meio da 

AMCHAM (Fundo de Ação Social) e forneciam contingente humano e doutrinário para 

as ações do IPÊS em São Paulo. Organizações como o RM tiveram ampla entrada entre 

segmentos da classe média (em especial, núcleo de mulheres) e estudantes. 

   No viés da intervenção paramilitar, antes do golpe de 1964, São Paulo contava 

com a participação ativa de alguns grupos de ação terroristas: o Grupo de Ação 

Patriótica (GAP) e Frente Anticomunista Cristã (FAC). Pode-se dizer que essas 

organizações tinham ingerência em diversas ações armadas ou de coerção realizadas em 

São Paulo. Não há muitos registros sobre a ação da FAC, mas o nome Frente sugere 

uma reunião de diferentes núcleos já existentes. Outra informação interessante sobre o 

FAC refere-se ao fato de ter a Faculdade Mackenzie como espaço de sociabilidade dos 

integrantes da organização. Nesse sentido, vale destacar que a Mackenzie foi uma das 

instituições de ensino nas quais o GEC buscava reunir estudantes de direita. Ademais, 

por seguir uma linha cristã, é possível situar a FAC no mesmo bojo que o “Grupo de 

Choque” criado por Teodoro Quartim Barbosa e Frederico Romanini Abranches Viotti. 
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Ambos, como visto anteriormente, ligados ideologicamente à “Sociedade de Defesa da 

Tradição, Família e Propriedade” (TFP) e ao Centro Dom Vital.  

Através do IBAD e do GEC, a “Tropa de Choque” da Escola de Liderança 

Democrática (ELD) mantinha contato com outros núcleos responsáveis por ações de 

infiltração em espaços estudantis, de ameaça aos políticos de esquerda e de intervenção 

em comícios nos quais tivessem a participação de nomes ligados ao governo de João 

Goulart ou aos partidos políticos considerados “comunistas”. O caso do GAP já é mais 

bem documentado que o da Frente Anticomunista Cristã e a ligação entre o Grupo de 

Ação Patriótica e o IPÊS já foi abordada em diferentes trabalhos
773

. Nesse sentido, o 

olhar aqui estará especificamente na relação estabelecida ente o GEC e o GAP. 

O Movimento Anticomunista (MAC) não tinha uma grande estrutura de ação em 

São Paulo, contudo, possuía ligação com outras organizações terroristas da região. O 

GEC, através de militares integrantes do MAC, articulou com empresários paulistas a 

formação de um arsenal de armas voltadas especificamente para a realização de ações 

de enfrentamento direto aos movimentos de esquerda, assim como na articulação da 

derrubada de João Goulart da presidência. Além dos membros das Forças Armadas, o 

GAP e o IBAD realizavam a interseção entre o GEC e o MAC. Através dessa rede – e 

também do financiamento estrangeiro – que os armamentos circulavam entre Rio de 

Janeiro, São Paulo e Minas Gerais
774

. Quando estudantes da Frente da Juventude 

Democrática (FJD) chegaram ao Congresso da UNE armados com bombas e 

metralhadoras, estas tinham origem nos depósitos do GAP. 

Entre as lideranças do GAP constavam o mineiro Aristóteles Drummond e o 

almirante Silvio Heck. Como descreveu Philipe Siekman, os “vigilantes”, cujos 

“métodos intelectuais” assemelhavam-se “a uma patada na cabeça”, compunham o 

GAP.  Tais militantes faziam o enfrentamento e circulavam armados pelas assembleias 

estudantis e de sindicatos, pelos comícios e eventos organizados pela esquerda ou 

especificamente pelo presidente João Goulart, entre outros. Na versão de Siekman, de 

Paulo Egydio Martins e até mesmo na investigação de Hélio Silva, as ações 

paramilitares apareciam como elementos independentes do IPÊS. Contudo, como já 

pioneiramente abordou Dreifuss, como alinhavado neste capítulo, os ipêsianos paulistas 

participaram ativamente da construção desse aparato.  
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Nesse processo, o GEC desenvolvia a função vital de estabelecer ligações 

fundamentais para o funcionamento do IPÊS e também da movimentação para a tomada 

do poder. Se os militares estavam se organizando para tomar o Estado, o partido do 

empresariado, em São Paulo, articulava uma ampla ação pedagógica e saneadora na 

qual o par consenso-coerção funcionava de modo harmônico para cimentar a base de 

implantação do projeto liberal-conservador. No centro dessa engrenagem estavam o 

general Agostinho Torres, a SEI e os empresários que integravam o Comitê 

Revolucionário do IPÊS. Julio de Mesquita Filho, figura central na elite orgânica 

paulista, Paulo Egydio Martins, João Adelino Prado Neto, Alberto Byngton (que, em 

1932, já havia contrabandeou armas dos EUA para o Brasil), Luís Werneck e outros 

homens de empresa que pegaram em armas, podem até ter financiado, algumas vezes, a 

compra desse material bélico ou terem se imbuído de uma vontade individual de “ir para 

a luta”. Porém, faziam já dentro das diretrizes pensadas no bojo do Grupo Especial da 

Conjuntura. 

A ideia que permeava o ideário empresarial de São Paulo – também de 

segmentos militares − e que deveria ser compartilhada com a população era o “espírito 

paulista de 1932” e, para tal, o GEC afinava a ação com o Grupo de Opinião Pública no 

sentido de garantir a divulgação “positiva” da “luta direta contra o perigo comunizante”. 

O “Globo”, os “Diários Associados” e o “O Estado de São Paulo” davam voz aos 

líderes do Grupo de Ação Patriótica e cobriam de modo bastante tendencioso as 

atividades realizadas pelo núcleo anticomunista.  Em janeiro de 1964, o “Estadão” na 

mesma página em que anunciava a pretensão de “comunistas realizarem um congresso 

no Brasil”, trazia uma nota/comunicado sobre uma premiação realizada pelo GAP: 

 

Comunicam-nos do diretório nacional do GAP – Grupo de Ação Patriótica, 

que a entidade concedeu em assembleia pela ação em defesa do regime e das 

instituições democráticas o título de “Personalidades do Ano de 1963”, às 

seguintes pessoas: Papa Paulo VI, personalidade mundial; almirante Silvio 

Heck, personalidade nacional; ministro Mota Filho (justiça); Miguel Lins, 

diretor da Refinaria Capuava (empresas); Raimundo de Brito (saúde); 

deputados Amaral Neto, João Calmon, Arnaldo Cerdeira e Raimundo Padilha 

(Congresso); cardeal dom Jaime Câmara (clero); jornalista Roberto Marinho 

(O Globo), João Calmon (Diários Associados) e Julio de Mesquita Filho (O 

Estado de São Paulo), personalidade da imprensa; Pery Bevilaqua (Forças 

Armadas); Carlos Lacerda (administração pública); governo Adhemar de 

Barros (política) e Fabio Sandoval (estudantes). O título também foi 

concedido às seguintes entidades: Aliança Democrática Brasileira, Campanha 

da Mulher pela Democracia e Rede da Democracia
775

. 

 

                                                             
775

 O Estado de São Paulo. Sexta-feira, 10 de janeiro de 1964, p. 4. 



302 
 

 Os nomes premiados dizem muito sobre o panorama político daquele momento, 

o grau de organização e influência da elite orgânica e do IPÊS, já que muitas das figuras 

públicas selecionadas compunham ou apoiavam as ações do Instituto de Pesquisa e 

Estudos Sociais. Ainda no âmbito dos movimentos militares, Silvio Heck – o almirante 

que “fez parte de todos os complôs”
776

 – formou mais uma estrutura de ação e 

reivindicação, no caso, a Frente Patriótica Civil-Militar (FPCM), cujo objetivo era 

“purificar a República”
777

. A FPCM também foi articulada ao IPÊS por meio do GEC, 

aliás, Heck era integrante indireto do Grupo de Ação Especial.  As pautas da Frente 

articulada por Heck, com auxílio do marechal Odílio Denys, não estavam tão bem 

alinhadas aos interesses do IPÊS, mas, na véspera do golpe de 1964, o anticomunismo 

unia diversos setores da direita e da extrema-direita sob a mesma bandeira. Os membros 

do GEC sabiam e contribuíram para essa interseção de forças.      

 

4.4.4- A Associação Comercial de São Paulo  

 

Nas associações do empresariado paulista, muitos dos empresários fundadores 

do IPÊS organizaram ou tiveram contato com a ideia de criar uma entidade nos moldes 

ipêsianos. Figuras como Paulo Ayres Filho e João Batista Leopoldo Figueiredo 

transitaram por essas organizações e conseguiram articular um grupo que permaneceu 

ativo e ocupando a diretoria dessas entidades ao longo dos anos 1960 e 1970. Como 

destacou Paulo Egydio Martins em depoimento, no período que antecedeu o golpe de 

1964, a classe produtora formou um grupo de articulação industrial na FIESP e um 

grupo “mais intelectual” na Associação Comercial de São Paulo
778

. 

  Em conjunto, primeiro, com o IBAD, com o Rotary Club e, posteriormente, 

com o IPÊS, a Associação Comercial de São Paulo promoveu espaços de interação com 

intelectuais ligados a grupos católicos anticomunistas e traçou um panorama de temas 

mais mobilizados pela esquerda, especialmente, no âmbito do movimento sindical. 

Ainda em 1960, Gustavo Corção, por exemplo, dava palestras em espaços organizados 

pelas Associações Comerciais sobre a “função cívica do comerciante”:  
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Não é somente contra o comunismo, que é sem dúvida, hoje em dia, o perigo 

mais nítido, mas contra tôda forma de totalitarismo e cubanização. E 

devemos notar, com satisfação, que muito já se tem feito nesse sentido. Se 

ainda há, infelizmente, os que acendem uma vela a Deus e outra ao Diabo, e 

que ajudam instituições como, por exemplo, o Centro Dom Vital e ao mesmo 

tempo ajudam também comunismo com a tôla esperança de fruir algum 

resultado no dia da subversão [...], há também o sadio exemplo dado nesta 

casa [...]
779

.   

  

 A “função cívica” dos empresários da ACSP aconteceu a partir do contato com 

os movimentos de direita, com o IPÊS e com o IBAD. A Associação Comercial de São 

Paulo foi um organismo importante de militância para a formação do Instituto de 

Pesquisa e Estudos Sociais e era a entidade com a maior quantidade de nomes ligados 

ao GEC. Uma das questões que mais mobilizava a atenção da ACSP era a “lei de 

greve”, entendida como “uma modalidade de encaminhar o país à completa 

sovietização”
780

. A tensão em relação ao tema aumentou com a chegada de Goulart à 

presidência e depois da vitória do presidencialismo no plebiscito de 1963. 

 Além da greve, especialmente no ano de 1963, as páginas da “Revista das 

Classes Produtoras” passaram a constar uma série de estudos e textos sobre o 

comunismo, os riscos da “república sindicalista” e a importância da empresa privada. O 

periódico publicou um “Dossiê União Soviética”, em duas partes, no qual apresentava o 

relato de um empresário sobre as condições sociais e políticas da URSS, produziu 

estudos sobre os efeitos da Aliança para o Progresso no Brasil, listou os ataques à 

propriedade privada e levantamentos de informações sobre a conjuntura econômica 

passaram a ser publicados na coluna “A Economia Informa”. 

 Temas que confluíam e eram de interesse para os trabalhos do Grupo de 

Doutrina do IPÊS. O espaço da Associação da Comercial também foi bastante usado 

para reuniões do Comitê Revolucionário, bem como para a armazenar materiais 

variados do GEC e da ação civil-militar. Foi na sede da Associação Comercial de São 

Paulo que Paulo Egydio de Martins, descreveu a reunião emergencial e de caráter 

reservado realizada com os empresários com Teodoro Quartim Barbosa e Gastão Bueno 

Vidigal para pensar num meio de burlar uma determinada modificação na política de 

empréstimos concedidos pelo governo federal
781

. Pode-se dizer que ACSP cedia o local 
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para encontros do GEC e fazia levantamento de temas para um público específico, no 

caso, o empresário do comércio. 

 

 Uma das grandes ações do GEC foi construir, através do IPÊS paulista, um 

núcleo duro de financiamento e de ação. Outra mobilização importante foi o trabalho de 

levantamento de informações sobre diferentes movimentos da sociedade civil, em 

especial, estudantil e sindical. Coadunaram-se nesse núcleo tanto as estratégias da ação 

militar quanto as empresariais. Nesse sentido, é possível afirmar que foi um local 

privilegiado de gestação da ação direta que culminou no golpe de 1964. O GEC formou 

um amplo e complexo aparato de informações e também consolidou um “estado-maior” 

das ações ipêsianas e do próprio movimento golpista civil-militar. No âmbito da 

organização interna do IPÊS-SP, funcionou como um elemento central entre os Grupos 

de Doutrina e Opinião Pública. 

 

4.5- Grupo de Doutrina e Estudos (GDE)  

 

 O Grupo de Doutrina e Estudos de São Paulo era voltado diretamente para a 

ação e trabalhava em conjunto com o GEC e o Grupo de Opinião Pública. No entanto, a 

doutrina estava mais ligada à produção de materiais para o convencimento dos meios 

predominantemente hostis (Estudantil e Sindical) e para os meios predominantemente 

favoráveis (militares e religiosos). Ou seja, nos espaços em que o IPÊS tinha penetração 

maior e apoio, o trabalho de doutrinação ocorria através de seminários, filmes 

específicos, informativos e cursos. No que tange aos grupos considerados de “maior 

infiltração comunista”, em conjunto com o GEC, a tática era formar os próprios quadros 

para infiltrar nesses movimentos. 

 O GDE teve uma trajetória consistente e manteve-se ativo após o golpe de 1964. 

Muito já foi abordado sobre a ação do Grupo de Doutrina e Estudo no período que 

antecedeu à tomada de poder, os cursos de formação sindical e de estudantes, as ações 

em espaços religiosos e militares, o trabalho com as organizações femininas e em 

regiões mais pobres, os positions papers – isto é, escritos sobre temas econômicos e 

sociais como, por exemplo, a reforma agrária, habitação, inflação, entre outros – e a 

organização da “guerra psicológica”. Desse modo, pretende-se no presente tópico 

observar como as ações de convencimento e de expurgo foram equacionadas por esse 

núcleo do IPÊS nos momentos que antecederam o golpe de 1964 e naqueles em que a 
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ditadura já estava em curso. A doutrina tinha como função organizar o convencimento 

para os grupos específicos, mas sem perder a dimensão saneadora quando voltada para a 

questão do anticomunismo. 

 Na ação do GDE ficava bastante evidente a forte presença do ideário da 

“revolução de 1932”, da “guerra e ação psicológica” e do anticomunismo liberal-

conservador. Em maior ou menor intensidade, estavam presentes em trabalhos com 

determinados segmentos da sociedade sobre os quais recaía a atenção do Grupo de 

Doutrina. Entidades como a SEI e o Rearmamento Moral foram importantes na 

consolidação das ações doutrinárias do IPÊS-SP. Assim como ocorreu no GEC, a 

Sociedade de Estudos Interamericanos, a partir dos levantamentos e ligações já 

estabelecidas, manteve contato com diferentes movimentos da sociedade civil. Também 

contribuíram os contatos iniciados pelo IBAD no breve período anterior à fundação do 

IPÊS e, por fim, as relações entre os nomes ipêsianos que se conheceram na Faculdade 

de Direito do Largo São Francisco. 

 Como foi dito, o olhar estará centrado nas ações voltadas à construção de um 

ideário repressivo que traz em si elementos de convencimento e de coerção e cuja 

necessidade de fazê-lo hegemônico compunha um dos aspectos do projeto liberal-

conservador pautado pelo empresariado articulado no IPÊS. Entre as figuras que 

integravam o GDE de modo mais orgânico, estavam: Miguel Reale, Antônio Delfim 

Neto, Luis Antônio Gama e Silva, Flávio Galvão, Alfredo Buzaid, José Ely Coutinho, 

Paulo Ferraz, Paulo Galvão Filho, general Moacir Gaya, Antônio Carlos Pacheco e 

Silva, Oswaldo Breyne da Silveira e José Luiz de Anhaia Mello. Muitos desses, vieram 

a ocupar cargos importantes em momentos de aprofundamento da atuação do aparato 

repressivo do estado ditatorial, especialmente, no pós-1968 e permaneceram ativos no 

IPÊS-SP mesmo após a assembleia que votou pelo recesso das atividades ipêsianas em 

São Paulo.  

 Pode-se dizer que o GDE reunia a “linha-dura” do empresariado paulista. Ao 

fazer tal consideração, não se trata de reafirmar a existência de uma “linha-branda” 

alheia aos aspectos saneadores presentes nas ações do IPÊS-SP. Até porque empresários 

ligados ao GEC, como foi visto no tópico anterior, tiveram relação direta com o 

financiamento e apoio do aparato repressivo da OBAN. O que está em questão é 

salientar que este grupo de Doutrina foi orgânico até o fim das ações ipêsianas que, a 

saber, convergiu com a criação da Operação Bandeirantes e a promulgação do Ato 

Institucional nº 5, este último, decretado no momento em que o ipêsiano paulista Luís 
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Antônio Gama e Silva ocupava o cargo de ministro da Justiça. O GDE foi o lugar em 

que a face saneadora do IPÊS-SP mostrou-se com mais nitidez, em particular, após o 

golpe de 1964.  

 Entre os nomes que compunham este núcleo ipêsiano, Antônio Carlos Pacheco e 

Silva agia como um elemento central na organização das atividades e no trabalho de 

formação voltado para os segmentos da sociedade e, principalmente, para o meio 

militar, neste último, em conjunto com o general Gaya. Alfredo Buzaid e Miguel Reale 

afinavam a relação com o setor religioso e de formação universitária, Oswaldo Breyne 

da Silveira, junto a Ely Coutinho, Paulo Galvão e Paulo Ferraz cooperavam na 

formação de empresários e na preparação estudantil e sindical. A SEI e o Rotary Club 

também auxiliavam entre os estudantes, os sindicatos e na mobilização feminina. O 

IBAD, através dos contatos com o “Rearmamento Moral” e o “Centro Dom Vital”, 

fornecia materiais e ajudava na formação de cursos com viés anticomunista-religioso. 

Delfim Neto, futuro ministro, promovia palestras, proferia cursos e produzia estudos 

voltados para questões de fundo econômico. 

  

4.5.1- O segmento militar e a guerra psicológica 

 

Em janeiro de 1964, uma carta enviada pelo general José Pinheiro Ulhoa Cintra 

ao médico ipêsiano Antônio Carlos Pacheco e Silva demonstra, primeiro, a importância 

deste último no Grupo de Doutrina e Estudo e, segundo, o modo como o IPÊS-SP 

participava das ações de doutrinação no âmbito militar: 

 

  Parece-me que, neste momento, todos os sacrifícios e esforços deveriam ser 

empenhados na formação de uma sólida mentalidade entre os militares, à 

semelhança do que vêm conseguindo S. Paulo. [...] muito há o que fazer no 

Rio e sobretudo nos estados do Sul, onde se acumula os efetivos do exército. 

E se levarmos em conta certos aspectos psicológicos peculiares ao gaúcho, 

facilmente influenciável quando questões regionais são habilmente 

levantadas e astuciosamente associadas a fatores políticos, mas facilmente se 

compreenderá a necessidade de alí penetrarmos com decisão ou sem perda de 

tempo
782

.  

    

 Antônio Carlos Pacheco e Silva, junto ao trabalho de integração realizado por 

Júlio de Mesquita Filho, foi uma figura que agia na formação de militares em acordo 

com os interesses da livre empresa e de uma perspectiva higienista social. Pacheco e 

Silva era profundo conhecedor dos modos e doutrinas das Forças Armadas. Ao longo 
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dos anos 1950 e 1960, participou de discussões acerca da Doutrina de Segurança 

Nacional (DSN) e de questões envolvendo a Guerra Revolucionária. Num breve resumo 

da trajetória do médico-militar, na década de 1940, já havia participado da articulação 

entre professores universitários e o alto escalão do exército para formar os “Fundos 

Universitários de Pesquisa para a Defesa Nacional” (FUP), cujo objetivo central era 

obter financiamento para pesquisas em nível superior aplicáveis em setores das Forças 

Armadas
783

.   

 Na relação estabelecida com o Exército, proferiu cursos voltados para a 

“psiquiatria de guerra” e estabeleceu amizade com os também ipêsianos general 

Oswaldo Cordeiro de Farias e o almirante Penna Botto, este último, com quem 

conheceu a Cruzada Brasileira Anticomunista e a World Anti-Communist League – da 

qual tornou-se diretor no Brasil. Em 1958, Pacheco e Silva ingressou como aluno na 

Escola Superior de Guerra (ESG) e, em 1961, a monografia de curso intitulada “A 

Guerra Subversiva em Marcha” foi publicada como livro. Nesse período, a proximidade 

que já existia entre o médico major psiquiatra e as Forças Armadas foi aprofundado, 

especialmente, pelos trabalhos de Pacheco e Silva envolvendo os conceitos de “guerra 

psicológica”, “guerra subversiva” e “guerra de nervos”. Temas que compuseram o 

aparato conceitual ideológico através do qual Pacheco e Silva confluiu uma perspectiva 

mais conservadora de setores da caserna e o viés liberal do discurso de empresários 

paulistas.   

 Pelo histórico da relação com as Forças Armadas, Antônio Carlos Pacheco e 

Silva participou ativamente da construção do ideário repressivo que ligava empresários, 

religiosos, militares e diferentes segmentos da sociedade. A noção de “guerra e ação 

psicológica” foram centrais nesse processo de articulação e de troca entre os militares e 

o GDE. Em linhas gerais a ideia que norteava tal conceito tinha origem militar e estava 

diretamente ligado à solução ou ao aprofundamento de conflitos bélicos. A ideia era de 

que o discurso deveria ser organizado de modo a abalar o inimigo e abreviar uma guerra 

ou evitar que tivesse início. Na concepção pautada por Pacheco e Silva e compartilhada 

por setores militares como a ESG e a ECEME, esses elementos ganhavam uma nova 

condição na chamada “ação psicológica”: a propaganda pedagógica e saneadora na qual 

o “outro” deveria ser minado através de ações nos meios de comunicação visando, por 

um lado, apresentar ideias positivas, no caso, os valores liberais e cristãos – a ordem e o 
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progresso − e, por outro, destacar a imagem negativa do adversário e combatê-la 

publicamente. 

 Nessa lógica, a “guerra psicológica” era parte integrante da “doutrinação 

comunista” e a “ação psicológica” a resposta à “guerra subversiva”, conceitos que 

aparecem claramente explicados num pequeno artigo publicado por Pacheco e Silva no 

periódico “O Estado de São Paulo”: 

 

A guerra subversiva ou revolucionária, que é uma das modalidades da Guerra 

Fria, conhecida e empregada desde a mais remota antiguidade, tem sido 

largamente utilizada, nas suas conquistas, pelos russos, que a aperfeiçoaram e 

sistematizaram. Oculta, manhosa, sub-repticia e clandestina, antes de ser 

posta em ação é estudada e planejada por técnicos experimentados e perfeitos 

conhecedores das condições do país em que vai se desencadear. Tem ela por 

objetivo implantar a indisciplina, quebrar a hierarquia, incitar a revolta e a 

insurreição, graças a uma propaganda bem conduzida, pela exploração das 

massas. Objetiva principalmente a desorganização e a desintegração da 

estrutura social do país, pelo enfraquecimento do potencial nacional, 

desprestígio das instituições e das autoridades legalmente constituídas e 

aniquilamento das classes produtoras, visando a implantação do comunismo 

em todo o mundo
784

.  

 

 Ainda segundo o médico-militar: 

 

Na Guerra Subversiva, a atividade comunista utiliza-se, sobretudo, do que 

Lenine intitulou de correias de transmissão. Esse termo abrange todas as 

organizações, jornais etc. que permitem transmitir às massas as impulsões do 

partido. Existem muitas organizações desse gênero, cada vez mais 

numerosas, abrangendo formações de massas internacionais e nacionais 

disfarças sob variadas denominações: Movimento Pacifista, Federação 

Sindical Mundial, Federação Mundial da Juventude Democrática, União 

Internacional dos Estudantes, Federação Democrática Internacional de 

Mulheres Livres, Ligas Camponesas e etc. [...]
785

.   

  

 Desse modo, a resposta e a estratégia de doutrinação civil-militar deveria estar 

centrada também no uso da guerra psicológica contra as ações denominadas comunistas. 

Os materiais do IPÊS-SP e das escolas militares confluíam no tema e, pode-se dizer, por 

meio das relações estabelecidas por Pacheco e Silva com o meio militar, o tema era 

levado ao meio empresarial, nas palestras realizadas pelo médico na FIESP – da qual 

era membro e onde chegou a exercer cargos de direção −, no Fórum Roberto Simonsen, 

no Rotary Club, nas Associações comerciais e nos espaços de formação próprios do 

Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Em contato com as Forças Armadas, 

especialmente, com o grupo ligado à ESG, o IPÊS de São Paulo foi um dos grandes 
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construtores das atividades de doutrinação por meio das ideias de “guerra e ação 

psicológica”. 

 Interessante notar a proximidade dos textos de Antônio Carlos Pacheco e Silva 

com o material distribuído, em 1963, no curso de “Guerra Revolucionária” oferecido na 

ECEME pelo general José Pinheiro Ulhoa Cintra
786

. Inclusive, no início do material há 

a advertência de que o conteúdo nele exposto não constituía “doutrina firmada pela 

Escola”, já que “o assunto ainda se encontra[va] em fase de estudos e, por conseguinte, 

sujeito a existir reformulação dos conceitos”
787

. Entre os nomes partícipes e 

colaboradores no exame e conceituação dos termos ligados à “guerra revolucionária e 

psicológica” estava o do ipêsiano Pacheco e Silva. A apostila do curso reforçava a ideia 

de que “as ideologias agressivas e expansionistas, mesmo quando cercadas pelo lado 

militar, não se davam por vencidas e continuavam a lutar com disposição redobrada” e 

esses era o estágio da ação psicológica
788

. 

 O material buscava estabelecer uma terminologia própria
789

 para os tipos de 

guerras: a) Guerra insurrecional b) Guerra subversiva c) Guerra fria d) Guerra 

psicológica e) Ação psicológica f) Guerra revolucionária
790

. De um modo geral: 

 

a) Guerra insurrecional: Guerra interna em que uma parte da população, sem ideologia, 

podendo ou não ter ajuda exterior debate-se contra a autoridade estabelecida. O objetivo 

é depor ou fazê-la ceder às reivindicações; 

b) Guerra subversiva: Conjunto de ações locais com cunho tático e psicológico que age 

lentamente e de modo clandestino com o intuito de conquistar o “espírito” da população 

e fundada na destruição das bases fundamentais da comunidade que integra, na falta de 

fé, na decadência, desprezo às instituições vigentes, entre outros. A ação subversiva 

pode ocorrer sem o uso da violência direta. É umas etapas pré-revolucionárias da Guerra 

Revolucionária; 

c) Guerra Fria: Conjunto de ações e reações situadas no âmbito mundial e que envolvem 

estratégias de ação, diretas e indiretas, executadas por potências mundiais antagônicas, 

cujas relações são mantidas em permanente estado de tensão e vale-se da ação 

psicológica; 
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d) Guerra Psicológica: Conjunto de ações estratégicas de tipo ofensivo que visa abater o 

moral da população inimiga e desequilibrar líderes políticos e militares com intuito 

enfraquecer a vontade do combate pelo combate direto;  

e) Ação Psicológica: Serve para fomentar e fortalecer, através da formação moral e 

cívica, a consciência política da população e o apoio ao seu líder. É defensiva e exercida 

principalmente através da propaganda e da contrapropaganda; 

f) Guerra Revolucionária: Guerra interna apoiada na ideologia marxista-leninista e de 

possível a adoção por movimentos revolucionários diversos. Pode ter auxílio de forças 

exteriores e “visam a conquista do poder através do controle progressivo, físico e 

espiritual, da população sobre que é desencadeada”, partir do qual se desenvolve um 

segundo processo “com ajuda de técnicas particulares e da parcela da população assim 

subvertida”
791

. 

Toda essa concepção pensada a partir de uma gama variada de leituras e estudos 

de doutrinas estrangeiras, reforçava a ideia defendida por Pacheco e Silva desde a época 

em que fazia parte da FUP e que traçava as primeiras linhas sobre o que chamou de 

“guerra dos nervos”. Em carta escrita ao então diretor da ESG e futuro amigo/parceiro 

de ação conspiratória, general Cordeiro Farias, o médico salientou a importância do 

“preparo psicológico do povo” para enfrentar as estratégias e investidas daqueles que 

visavam “implantar entre nós o regime marxista”: 

 

A importância do conhecimento da psicologia das massas e o emprego 

adequado dos métodos de difusão de ideias, como é do conhecimento de V. 

Excia., constituem uma arma poderosa, tanto no preparo dos soldados e da 

retaguarda, como na ofensiva e na defensiva do que se convencionou a 

chamar de guerra dos nervos
792

. 

 

 A elaboração e a execução dessas ideias permearam as relações entre o GDE e o 

alto escalão das Forças Armadas e da ESG. Tais concepções foram articuladas em 

artigos, associadas à conjuntura brasileira da década de 1960 e distribuídas para 

militares de diferentes patentes. No II Exército, esse trabalho era realizado por meio do 

general Moacir Gaya e da elaboração e distribuição do informativo “O Gorila” que 

possuía uma linguagem mais próxima àquelas do dia-a-dia dos quartéis.   

 A ideia central que norteou as ações de doutrina no IPÊS-SP, além do 

anticomunismo, da perspectiva da livre empresa e dos valores cristãos, foi a concepção 
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militarizada de “ação psicológica” e da “guerra psicológica”. Muitas das atividades do 

GDE e do Grupo de Opinião de Pública seguiram, por um lado, a lógica da “guerra dos 

nervos”, isto é, saneadora e, por outro, a pedadógica, do convencimento e de defesa dos 

valores e visões de mundo que compunham o aparato ideológico civil-militar reunidos 

no âmbito do IPÊS. Nessa ação positiva, existia mais um elemento que integrava, 

principalmente, a relação entre empresários e membros das Forças Armadas, a saber, a 

lógica do progresso e da modernização atreladas à Segurança Nacional. 

 Em 1962, o Fórum Roberto Simonsen publicou um livro com uma série de 

palestras proferidas no evento “Ciclos de Conferência sobre Segurança Nacional” 

realizado pela entidade e que incluía nomes de empresários e militares ligados ao IPÊS-

SP como, por exemplo, Otávio Marcondes Ferraz e do general Edmundo de Macedo 

Soares. Além destes, há um artigo fora do dossiê das palestras, versando sobre o mesmo 

tema que os demais, no qual Antônio Carlos Pacheco e Silva salientava os conceitos de 

guerra já abordados. No entanto, nessa coletânea a relação entre empresários da 

indústria e militares aparece como de suma importância para o desenvolvimento do 

poderio tecnológico e a modernização das Forças Armadas.  

 Ou seja, a concepção de que a livre empresa e a indústria deveriam fornecer o 

aparato necessário para o progresso do setor militar. Nesse sentido, ao abordar o tema, o 

historiador Renato Lemos compartilhou a fala de um palestrante da ESG que no ano de 

1961 já observava: 

 

Hoje a mobilização constitui um processo contínuo, abrangendo um número 

variável de medidas que deverão ser tomadas, com grande antecedência, 

desde o tempo de paz. [...]. As condições de rendimento máximo da produção 

para a guerra serão, certamente, as que, assegurando uma orientação de 

atividades, de conformidade com o interesse geral, e com o exigido pela 

situação de emergência, aproveitem ao máximo os fatores de produção 

existentes no país, ou por importados para complementá-los
793

.  

 

 Numa breve abservação, a relação entre os militares e os empresários no âmbito 

do IPÊS e de outros aparelhos organizativos do empresariado como, por exemplo, a 

FIESP, além do interesse pela deposição de um governo que acenava com pautas 

populares e progressivas, tinha também uma base material. O ideário repressivo atrelado 

a concepção de Segurança Nacional favorecia o investimento em indústrias militares e o 

crescimento do setor. O perigo da “guerra subversiva” propagado tanto para espaços 
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mais restritos como para o público mais geral, reforçava o medo, a necessidade de 

defesa e de coerção dos “infiltrados comunistas” e caminhava ao lado da construção de 

um projeto econômico de desenvolvimento, a modernização autoritária e conservadora.  

 

4.5.2- Espaços estudantis, sindicais e de mulheres 

 

 Esses espaços aparecem no mesmo tópico porque foram mobilizados com o 

auxílio, principalmente, da SEI e do IBAD. Como visto na seção anterior, em conjunto 

com o GEC, estas organizações realizaram levantamentos, estabeleceram contatos com 

movimentos da direita/extrema-direita na sociedade civil e articularam o espaço 

necessário para ação do Grupo de Doutrina e Estudo. Em muitos casos, mulheres, 

trabalhadores, estudantes e religiosos se encontravam em cursos e atividades de 

formação promovidos ou financiados pelo IPÊS. 

 No âmbito dos estudantes e dos trabalhadores, em conjunto com a SEI, o GDE 

organizava palestras e cursos que constavam com o apoio logístico e ideológico do 

Rotary Club, do Rearmamento Moral, da Associação dos Cristãos Moços (ACM), do 

Centro Dom Vital, da Federação dos Círculos Operários Católicos, entre outros. O 

grupo formado por Antônio Carlos Pacheco e Silva, Miguel Reale, Oswaldo Breyne da 

Silveira, José Ely Viana Coutinho, Paulo Galvão e Paulo Ferraz eram responsáveis por 

organizar as atividades e a linha dos temas a serem abordados. O CLACE, além de 

organizar os estudantes para atuarem no movimento estudantil, também fazia seleções 

de palestras e conversas para serem realizadas com estudantes.  

 Antônio Carlos Pacheco e Silva era pessoa responsável por passar os filmes 

produzidos por Jean Mazon, pelo Rearmamento Moral e importados pela SEI, em 

espaços universitários, principalmente, na Faculdade Mackenzie, na PUC-SP, na 

Faculdade Paulista de Direito, na Escola Técnica de Química Industrial de Ribeirão 

Preto, na Faculdade de Economia São Luís (ligada a pedagogia Jesuíta), na Faculdade 

de Engenharia Mauá, na Universidade Católica de Campinas, na Faculdade de Filosofia 

Sedes Sapientiae, na Politécnica e nas Faculdades de Medicina e Direito da USP
794

. 

Após a exibição dos filmes, Pacheco e Silva realizava palestras. Muito dos alunos que 

participavam já faziam parte do Instituto Universitário do Livro (IUL)
795

, da CLACE ou 

compunham algum segmento do “movimento democrático estudantil” (MDS). 
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 O livro “UNE-Instrumento de Subversão” publicado pela então estudante da 

Faculdade Nacional de Filosofia, Sonia Seganfredo, com auxílio do IUL, traz um 

resumo interessante do modo como a questão estudantil foi trabalhada pelo GDE. A 

obra foi bastante debatida nos espaços de formação de estudantes já “convertidos” e 

também para os “não-convertidos” ao MDS. De forma geral, o livro confluía em muitos 

valores apresentados pelo Rearmamento Moral e pelo Centro Dom Vital, ou seja, com 

uma perspectiva conservadora cristã. 

 A estudante inicia o livro fazendo uma apresentação da UNE e do movimento 

estudantil, a partir dessas observações, Sonia Seganfredo expressa os motivos que 

sempre lhe causaram incômodo neste meio: o descaso pela família tradicional e 

burguesa, o lugar da “mulher decente” e a “baderna entre a esquerda”. As lideranças, no 

masculino, são caracterizadas pelo termo “catequizador” e responsáveis por “se 

aproveitarem da inexperiência dos jovens calouros que entram na Universidade” e, a 

partir desse contato abusivo, apresentarem os livros marxistas, “afirmando que neles 

está a verdadeira evolução”
 796

. De acordo com a autora: 

 

A UNE representa uma juventude inconsciente. Suas atividades não 

preocupam às autoridades do país, que apenas em épocas de agitação ou 

greve resolvem tomar atitudes de pseudo-autoridade, acabando, logo, por 

oferecerem, aos líderes estudantis, todas as regalias e proteções. A UNE, esta 

é a verdade, tornou-se uma das maiores células do comunismo internacional 

instalada em nosso território, servindo, os seus elementos, aos agentes 

bolchevistas, de quem, provavelmente, recebem dinheiro, pelos caminhos 

mais diversos... A entidade estudantil, portanto, constitui-se num problema de 

segurança nacional. O mais lamentável é a apatia da grande maioria dos 

estudantes de formação democrática, mas envenenada pelo excesso de 

propaganda de uma entidade que, de direito, representa os universitários 

brasileiros. Esta maioria compactua, por desconhecimento ou medo de ser 

tachada de “reacionária”, com os ideais de um pequeno número de 

estudantes, muitos dos quais profissionais que passam a vida em 

universidades, na catequese de jovens ao credo vermelho
797

. 

 

 O tom de denúncia da estudante conclamava os “democratas” para a necessidade 

de reocupar o espaço da União Nacional dos Estudantes. Essa linha de argumentação 

apresentada por Sonia Seganfredo foi levada para diversas palestras com estudantes, 

acompanhadas das peças apresentadas pelo Rearmamento Moral sobre o desencanto 

com o comunismo, além dos textos produzidos pelo intelectual católico conservador 

Gustavo Corção. Como visto no segundo capítulo, Corção escrevia artigos bastante 
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agressivos contra as greves realizadas por estudantes e acusatórios sobre “professores 

comunistas infiltrados” nas Universidades.  

 Era esse Know-How que Antônio Carlos Pacheco e Silva levava para as 

palestras, principalmente, na Faculdade Mackenzie e nas faculdades de Direito e 

Medicina da USP. Os estudantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco 

também contaram com os cursos oferecidos por um grupo de professores conservadores 

que compunham o IPÊS e formavam a “Congregação Jurídica das Arcadas”
798

, entre 

esses, estavam Alfredo Buzaid, Miguel Reale, Luís Eulálio Vidigal e Luís Antônio 

Gama e Silva. Esse núcleo docente criou o curso de especialização “Marxismo e 

Cristianismo” que formou a primeira turma ainda em 1962. Na formatura Miguel Reale 

observou que era o momento de defender a tradição de uma consciência jurídica 

composta não só por leis e mandamentos, mas também por “uma compreensão de 

valores humanos, rica de conteúdo econômico, na diretriz do bem social e espiritual”
799

. 

 A ideia basilar do curso era reafirmar, no âmbito jurídico, os valores da cultura e 

da civilização Ocidental, contrapondo-se ao que era “exterior” e “atrasado”, no caso, as 

ideias marxistas. Numa linha muito semelhante àquela apresentada nas páginas da 

Convivium, revista na qual Reale e Buzaid escreviam artigos. De um modo geral, a 

“ação psicológica” empreendida nesses espaços voltados para os estudantes tinha forte 

participação da ideologia cristã, por vezes, num sentido reacionário. Além dessas 

atividades, a SEI em conjunto com a CLACE organizava encontros com intuito de 

formar uma espécie de linha de frente estudantil pronta para os embates contra os 

“catequizadores” da esquerda. Se, por um lado, instituições como o Rearmamento 

Moral pregavam a ação pacífica do movimento estudantil – balizado num ostensivo 

trabalho de convencimento −, por outro viés, as chamadas “badernas da esquerda” 

justificavam a criação de segmentos como a “tropa de choque”, o “GAP” e, logo após o 

golpe de 1964, o “CCC”.  

Ao retomar exemplos de ações agressivas de nomes ligados à esquerda da UNE, 

o livro de Seganfredo auxiliava na construção desse ideário repressivo: 
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Em junho de 1961 a Escola Nacional de Engenharia resolveu romper com a 

UNE e a UME [entidade crítica à esquerda da UNE]. Naquela ocasião 

fizemos uma reportagem sobre o caso, denunciando as manobras dos 

estudantes profissionais e afirmando a necessidade de uma reação por parte 

dos estudantes democratas. Os elementos agitadores das entidades estudantis, 

em junho, dirigiram-se para a escadaria da Escola Nacional de Engenharia e, 

sem que ninguém soubesse como, pois no Largo de S. Francisco não há 

pedras, a ENE se viu atingida por uma saraivada de pedras que, 

evidentemente, estavam nos bolsos dos desordeiros
800

.    

 

 Era preciso disputar o espaço político e ao mesmo tempo criar o movimento para 

o enfrentamento direto e físico contra a “guerra subversiva” em curso. O Comando de 

Caça aos Comunistas, criado em 1964, tinha raízes fincadas nesse processo de 

doutrinação realizado pelo GDE em conjunto com outras organizações anticomunistas 

da sociedade civil. É preciso ressaltar que o centro de integração do CCC não foi 

somente a Faculdade Mackenzie, mas também a Faculdade de Direito do Largo São 

Francisco. René Dreifuss, inclusive, observou que Luís Antônio da Gama e Silva, 

professor da USP, ao se tornar ministro da Justiça no governo de Costa e Silva, levou 

para o gabinete uma série de indivíduos pertencentes ao CCC, ao MAC e ao GAP
801

.   

 Há indícios de que o CCC, assim como outros grupamentos estudantis de ação 

direta, foi criado com a anuência de professores da Faculdade de Direito da USP, 

ligados ao GDE, tais como, Miguel Reale e Luís Antônio Gama e Silva
802

. Vale 

salientar que, além dos estudantes de direito, os jovens integrantes do Comando de Caça 

aos Comunistas tinham também ligações parentescas com membros do IPÊS. Apesar de 

não ser obrigatoriamente um determinante, diante do panorama apresentado, é pelo 

menos interessante observar quais nomes estavam relacionados por laços familiares 

próximos ou distantes. Raul Nogueira, o “Raul Careca”, figura central na organização 

paramilitar era primo de Gama e Silva. Outro indivíduo citado como integrante do CCC, 

a saber, sobrinho do ministro da Justiça de Costa e Silva, foi o Otávio Gonçalves 

Moreira Junior
803

. Já Roberto Ulhoa Cintra pertencia a família cujo nome estava 

integrado ao IPÊS tanto pelo lado empresarial como pelo militar. 

Os parentes de Gama e Silva, Otávio Moreira – que se tornou delegado e, em 

1973, foi assassinado na praia de Copacabana – e Raul Nogueira integraram a estrutura 
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repressiva do estado ditatorial. Segundo Percival Souza, “Raul Careca, foi antes de 

Fleury o maior símbolo que o DOPS teve”
804

, o mesmo também teria participado de 

ações da Operação Bandeirantes. Já “Otavinho” tinha relações direta com as ações de 

repressão realizadas no DOI/CODI
805

. Essa breve passagem pelo tema do Comando de 

Caça aos Comunistas deu-se para ilustrar as ligações que os membros do GDE 

mantinham no âmbito universitário e de como a formação pedagógica e saneadora 

promovida pelo Grupo de Doutrina e Estudos do IPÊS-SP foi um importante dispositivo 

integrador para uma série de ações coercitivas que ocorreram no âmbito estudantil, 

antes e depois do golpe. 

No âmbito sindical, o GDE seguia a linha da Federação dos Círculos Operários, 

do Rearmamento Moral e da SEI. Organizações com forte influência no Movimento 

Sindical Democrático. Essa relação foi abordada em diferentes momentos do presente 

trabalho, dessa forma, neste tópico serão apenas pontuados alguns elementos ligados à 

Doutrina. A Sociedade de Estudos Interamericanos, após realizar um amplo trabalho de 

levantamento das “entidades sindicais democráticas” apresentou um projeto de 

formação de líderes ao GDE com planos de capacitação para ativistas rurais e urbanos. 

A ideia da “Escola Central e Cursos de Líderes” não foi desenvolvida exatamente do 

modo como planejou a Sociedade. Porém, a linha doutrinária foi seguida pelo IPÊS-SP. 

Como foi visto anteriormente, além da Sociedade de Estudos Interamericanas, 

impulsionada pela Aliança pelo Progresso, uma série de intercâmbios foram realizados 

no intuito de formar lideranças sindicais de acordo com a linha pautada por 

organizações norte-americanas voltadas para a bandeira do “sindicalismo livre”. No 

caso dos espaços de formação nacionais, existiam critérios a serem seguidos tanto para 

ativistas como para líderes: 

 

a) Ativistas: “Trata-se de pessoal mais fácil de recrutar e que se pode preparar com 

maior rapidez, além de possuir maior disposição para agir. É de todo conveniência, pois 

dar prioridade, ao recrutamento e preparo de ativistas democráticos. Cursos rápidos, de 
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7 a 15 dias são suficientes. O que importa é formar uma quantidade apreciável destes 

elementos e lança-los imediatamente a ação”
806

. 

b) Líderes: “De maior relevância é a tarefa de formação de líderes, democráticos, 

sindicais urbanos ou rurais, pois seria inútil dispor de grande número de ativistas se não 

dispuser de líderes em quantidade suficiente para assumir os comandos e conduzir a 

causa a bom têrmo. Para combater o comunismo pode-se contar com um trabalho 

razoável dos ativistas, porém, para a luta por um sindicalismo democrático é 

imprescindível o concurso dos líderes. Este deverão ser formados preferentemente em 

cursos de internato ou semi-internato”
807

. 

 A escolha de professores também deveria cumprir critérios semelhantes. No 

caso, “não bastava dispor de professores universitários”, era “indispensável que estes 

fossem recrutados entre elementos de convicções democráticas e conscientes do perigo 

comunista”, além de terem relações com o meio sindical
808

. Para ministrar cursos ou 

assumir uma função de liderança, muitas vezes, o GDE dava preferência também 

àqueles que participavam dos cursos no exterior ou patrocinados por entidades como a 

American Federation of Labor- Congress of Industrial Organization (AFL-CIO)
809

. 

 A doutrina também se expressava de modo mais sutil. Empresas como a 

Nitroquímica (José Ermírio de Moraes) e o Grupo Romi tinham informativos e, alguns 

desses, eram escritos por funcionários escolhidos nas próprias fábricas. A ideia central 

passava por valorizar a ligação entre o patrão e os empregados sob uma perspectiva 

cristã de bom relacionamento, de afirmação da empresa privada como espaço de 

desenvolvimento do empresário e do empregado, bem como classificar as greves como 

atos legítimos, porém, liderados por baderneiros influenciados por ideias comunistas. 

Além de relatos dos trabalhadores, esses pequenos jornais traziam artigos escritos por 

empresários e ipêsianos, nos quais abordavam os temas citados. Ainda no âmbito do 

espaço de trabalho, alguns ativistas dos “movimentos sindicais democráticos” 

distribuíam materiais próprios ou produzidos pelo GDE e/ou pela SEI. 

 Um exemplo desse tipo de ação fica bastante evidente nos boletins “O Pioneiro” 

e a “Notícias IMOR” publicados pela Indústria Romi S. A. O primeiro, escrito, 

principalmente, por funcionários e cujas colunas e matérias falavam sobre o cotidiano 
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da indústria, traziam anedotas e lições morais, pregavam valores, elogiavam operários 

históricos da empresa, em suma, buscavam construir uma imagem do espaço de 

trabalho como uma comunidade harmônica e de responsabilidade de todos, patrões e 

empregados. O segundo, tinha um caráter mais institucional, desse modo, trazia textos 

técnicos e informativos sobre atividades realizadas pelo setor industrial, crescimento da 

empresa, novos produtos produzidos, legislação, ente outros. 

 O periódico “O Pioneiro” foi uma publicação onde a ação sutil de doutrina ficou 

mais evidente, principalmente, pelo fato de ser escrito por funcionários da indústria. De 

um lado, os textos traziam a valorização do trabalhador responsável pelo sucesso da 

empresa e, por outro lado, construíam um discurso no qual ações como as greves eram 

tratadas como eventos nocivos ao desenvolvimento do país, um atraso ao operário e ao 

empregador. Com a proximidade do golpe de 1964, em particular, a partir do ano de 

1963, as reportagens do jornal ganharam um tom mais agressivo em relação “aos 

políticos no poder”. Na publicação citada, chamou a atenção o caráter requintado da 

ação de convencimento voltada para os trabalhadores da indústria, intitulados de 

“Romilianos”. 

Um exemplo foi o texto intitulado “Seres Humanos em Atitude de Submissão, 

Rivalidade, Domínio e Colaboração”. Neste, a partir de uma definição de rivalidade 

como fruto da ambição pessoal e da soberba, ressaltava a importância de uma relação 

harmônica entre os trabalhadores e patrões: 

 

A atitude de colaboração resulta da integração harmoniosa entre as atitudes 

de domínio e submissão. Feita, alternadamente, permite haver harmonia de 

interrelação entre sócios, companheiros e colegas de trabalho. [...]. Um dos 

modos de aproximar do ideal de colaboração e promover reuniões informais 

nas quais haja liberdade de expressão, de opiniões. Essa aproximação facilita 

a interrelação e dá resultados melhores que aumentos salariais, 

aperfeiçoamentos na organização e nos métodos de trabalho
810

. 

  

 Essa era concepção que permeava, nas páginas do periódico, as diversas críticas 

aos movimentos grevistas. Na edição unificada de novembro e dezembro de 1963, “O 

Pioneiro” trazia o seguinte editorial: 

O grande ausente [o presidente João Goulart], e responsável pelo mal estar 

social, nem pensa em adotar medidas que a refreiem, controlem e suplantem-

na. Muito ao contrário. É o fomentador primeiro. Instigador, pelos seus 

áulicos, das greves que se injustificam por descambarem para a política, ora 

em apoio a reivindicações absurdas, ora em apoio aos que reivindicam 

absurdamente. A cada greve, a cada atendimento às reivindicações, novo 

surto inflacionário. Novas emissões, nova desvalorização do dinheiro, e 
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novos aumentos no custo de vida. [...].Não! Não estamos escrevendo a 

Divina Comédia! É o manifesto de organização da «CAOSBRAS», com a 

qual se irá «jangular» o Brasil
811

. 

 

  Na contramão desse processo, o trabalhador consciente deveria “dedicar a sua 

tarefa e nela pôr a alma e a dedicação”, junto ao industrial, este último, “homem de 

trabalho e ação, dedicado à tarefa de aperfeiçoar, de produzir mais e melhor e de 

progredir”
812

. Nesse mesmo editorial, lançado no ano da apresentação pública do IPÊS, 

“O Pioneiro” exaltava a existência de “homens empreendedores que, alheiados das 

contingências políticas por idealismo próprio, ainda dedicavam todo o seu esforço” 

visando o desenvolvimento da nação frente a uma conjuntura na qual “os órgãos 

governamentais metidos em transações ilícitas” pouco produziam
813

. Interessante notar 

que os empresários, nesta narrativa, são apresentados ao trabalhador como “líderes 

reais” em contraposição aos líderes virtuais, isto é, ligados à esquerda e que: 

  

[...] não comanda nem dirige outras pessoas. Só muito raramente demonstra 

suas qualidades de líder ao surgir uma oportunidade especial. Isso se nota 

comumente no trabalho, nos casos de greve, ou reclamações conjuntas, ou 

ainda ao serem discutidos assuntos de interesse geral, quando se vê surgir 

homens que conseguem centralizar as atenções, dominar, e até fazer com que 

sejam aceitas ideias e fórmulas incríveis sem, entretanto, impô-las, agindo 

naturalmente e sendo acatados mesmo com prazer e docilidade
814

. 

 

 O material dos periódicos da Romi convergia e seguia a linha dos textos 

pautados por entidades do Movimento Sindical Democrático articulado ao IPÊS. Após o 

golpe de 1964, o periódico comemorou veemente a vitória da democracia contra “os 

Judas que beijavam as faces dos trabalhadores para os apontarem aos algozes do 

Comunismo”. Foi uma das poucas vezes que o periódico utilizou diretamente a palavra 

comunismo, no caso, para ressaltar que “foi limpa a Nação”, mas que ainda não tinham 

cessado “os efeitos da sujidade e nem terminado os odores nauseastes da hipocrisia e da 

falsidade”
815

. Nas poucas vezes em que o termo comunista surgiu no jornal, foi 

associado a um “regime sanguinolento”, desonesto e à “ação do diabo”.   

 Concepção muito articulada pela SEI, junto ao IPÊS, em panfletos que 

ressaltavam o que seria a exploração do trabalhador em países socialistas, 

especialmente, na União Soviética. Há uma série de livros de cunho anticomunista, 

anteriores ao Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que já abordavam o tema do 
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“inferno soviético”, ou seja, representado pela miséria, pela ausência de liberdade e pela 

ação de sindicatos completamente atrelados ao Estado e cuja função seria ludibriar os 

trabalhadores, explorando-os de forma mais intensa, por ser consentida, do que nos 

países capitalistas
816

. O folheto “Se Você Fosse um Trabalhador Soviético”, por 

exemplo, trazia o seguinte questionamento: 

 

[...] se — como dizem sempre os comunistas — os trabalhadores são donos 

de tudo, nos países comunistas porque os governos comunistas criam LEIS, 

por que proíbem aos trabalhadores a formação de sindicatos livres, 

verdadeiramente livres, da forma que melhor desejem?
817

 

 

No texto produzido pelo Padre Fernando Bastos de Ávila e publicado pelo IPÊS 

como livreto através do GDE, “Cristianismo e Socialismo”, tal situação aparecia 

inserida num processo de falsa propaganda sobre as melhorias para os trabalhadores: 

 

A experiência socialista soviética que utilizou um ideal de igualdade 

demagógica, como instrumento de propaganda, hoje evoluiu de tal forma 

que, segundo as estatísticas soviéticas, o leque salarial na URSS é mais 

aberto, mais disperso, do que nas democracias ocidentais. Foi o que levou a 

União Soviética a reconhecer oficialmente a desigualdade, criando, em 1963, 

o impôsto de renda, que é uma técnica nitidamente neocapitalista para 

atenuar as desigualdades
818

. 

 

Essa linha de argumentação perpassava todos os trabalhos do IPÊS voltados para 

o campo sindical, através das entidades articuladas, e que já vinham ganhando terreno 

desde o estreitamento de relações entre o IBAD e entidades da sociedade civil 

promotores do “sindicalismo livre” e do contato com instituições transnacionais. Nesse 

ideário, a ação do comunismo anticristão, em acordo com os interesses dos intitulados 

líderes desonestos, corrompia a participação dos trabalhadores no progresso da nação. 

Imagem que foi compartilhada em “formações de quadros”, folhetos, livros e, como 

será visto no próximo tópico, em periódicos de ampla circulação voltados para a opinião 

pública.  

Além do meio sindical e estudantil, o IPÊS agiu junto à classe média na qual 

encontraram importante parceria com os grupos de mulheres. O IPÊS estabeleceu 

parceria com a Campanha da Mulher pela Democracia (CAMDE), a União Cívica 

Feminina (UCF), a Confederação das Famílias Cristãs (CFC), o Movimento de 
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Arregimentação Feminina (MAF), o Movimento Familiar Cristão (MFC), a Cruzada do 

Rosário em Família (CRF), a Liga de Mulheres Democráticas (LIMDE), entre outras
819

. 

De fato, muitas dessas mulheres eram esposas, irmãs, mães e filhas de empresários e 

militares e receberam amplo apoio financeiro, estrutural e ideológico do IPÊS. No 

entanto, é interessante observar como tais organizações mobilizaram valores que lhes 

eram próprios e como estes foram incorporados e articulados nas demandas ipêsianas 

por meio dos grupos de doutrina. 

Em São Paulo, a “ação psicológica” articulada pelo GDE, pela UCF e pelo 

MAF, passava pela consolidação de valores muito caros ao projeto liberal-conservador 

pautado pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Na busca por um consenso na 

sociedade civil, a ideia de mulheres e de mães representantes dos valores tradicionais 

em oposição a “baderna” e a “libertinagem” da esquerda, tinha um grande potencial de 

ação, apelo e mobilização. Vale destacar que já desde antes a relação ser estabelecida 

entre o IPÊS-SP e a UCF, a SEI e o Rotary Club já realizavam trabalhos, nos espaços 

das Igrejas Católicas, com grupos de mulheres oriundas das classes médias com intuito 

de solidificar a ideia de defesa da família, da religiosidade e da tradição dos costumes. 

Parte-se aqui da concepção na qual a ação ipêsiana promoveu uma ampliação do 

raio de influência das visões pautadas por esses grupos femininos. Ou seja, no caso de 

São Paulo, o IPÊS-SP deu apoio financeiro e visibilidade para a exposição do discurso 

dessas mulheres e o GDE mobilizou em termos de campanhas voltadas para a opinião 

pública. O que não pressupõe ausência de influência dos cursos de formação 

organizados pela SEI, pelo Rotary, das reuniões com ipêsianos e da participação em 

ciclo de palestras promovidos por entidades como o Rearmamento Moral. Aparelhos 

nos quais tinham contato com temas políticos, sobre a livre empresa, sobre o 

comunismo em Cuba e na União Soviética, entre outros
820

.  

A imagem mais importante a ser veiculada pelo GDE e pelo IPÊS, de um modo 

geral, estava associado ao caráter “apolítico” dessas intervenções femininas, isto é, a 

ideia de que não eram militantes pautando um discurso, mas mães, religiosas e esposas 

preocupadas com o futuro do país, tal como da própria família. A sociedade civil como 

uma extensão do privado. Um tipo de intervenção que não era uma especificidade do 

IPÊS. Em São Paulo, por exemplo, já fora mobilizado no bojo das ações do movimento 
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paulista de 1932. Na década de 1960, os padrões de feminilidade, difundidos pela igreja, 

na imprensa, pela formação familiar, pela visão de mundo conservadora que orientava 

as políticas pautadas tanto na sociedade civil quanto na sociedade política, 

conformavam a imagem da mulher como destinada às funções domésticas, ao lar
821

.    

Visão de mundo que compunha o próprio discurso pautado pelas mulheres 

articuladas nestes movimentos que se autoconsideravam como “apolíticas”. Qualidade 

encarnada na palavra “mães”, ou seja, responsáveis pelo cuidado e, principalmente, pela 

união. A aliança entre o público e o privado
822

. A Campanha de Educação Cívica (CEC) 

foi um momento interessante de convergência entre as ações da doutrina, do 

rearmamento moral e dos grupos de mulheres e de fortalecimento do ideário de “ação 

cívica” – que nessa construção substituía a palavra “política” – na estratégia travada por 

esses movimentos. Em linhas gerais, a CEC conceituava civismo como: 

 

1) Amor à Pátria 2) Prestar Serviço à Comunidade 3) Criar justiça Social e 

oportunidade para todos 4) Assumir atitudes em defesa da brasilidade 5) 

Saber eleger e fiscalizar os eleitos 6) Compreender a ajudar os jovens para 

que se tornem cidadãos conscientes 7) Combater a demagogia, a subversão e 

a desordem 8) Ser honesto no trabalho, no comércio e na administração 9) 

Erradicar a miséria e a ignorância 10) Reformar o que está errado dentro da 

disciplina, da ordem e da lei
823

. 

 

 A campanha foi realizada em nível nacional e contou com forte apoio financeiro 

e participativo do Rearmamento Moral e também da ação da UCF. O GDE trabalhava 

em conjunto com essas entidades na produção de material, espaço para palestras e 

estrutura para as atividades. Uma das estratégias de convencimento usada pela CEC era 

sair as ruas, conversar com lojistas, visitar casas e vender materiais em logradouros 

públicos para captar fundos a serem empregados na produção de materiais e realização 

de concursos cívicos entre estudantes. Contudo, o financiamento e o material da 

entidade independiam dessas intervenções, pois muitos desses já vinham preparados por 

grupos militantes pela educação cívica como, por exemplo, o Rearmamento Moral, e 

contava com apoio logístico do IPÊS e da SEI. 

 A CEC ocorreu em todo o território nacional. Os grupos de Doutrina do IPÊS, 

como era o caso do GDE, participavam de reuniões com mulheres, lideranças religiosas 
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e membros integrantes do Rearmamento Moral e da SEI. O eixo a ser abordado pela 

Campanha passava pela defesa do civismo “como força construtiva e barreira à 

subversão e à desordem”. Em São Paulo, o evento de lançamento contou com a 

presença de mulheres do MAF e da UCF e representantes do Instituo de Engenharia, do 

Centro Democrático dos Engenheiros, da Guarda Civil, o presidente do IPÊS, João 

Batista Leopoldo Figueiredo, políticos da UDN, membros do Instituto Histórico 

Geográfico, entre outros. As falas destacavam “a gravíssima situação do país” e foram 

abertas pelo prof. Admir Ramos, ligado ao Rearmamento Moral, e depois contou com a 

fala de Lígia Ferreira Lopes, representando as mulheres paulistas, e do trabalhador rural 

Vicente Gomes, escolhido por meio do Movimento Democrático Sindical e à José 

Rotta, além do engenheiro Joaquim Procópio de Araújo, ligado ao grupo de engenheiros 

ipêsianos de André Telles de Mattos
824

. 

 No bojo da campanha pela educação cívica, o IPÊS junto às entidades femininas, 

recuperava a imagem da Liga das Senhoras Católicas e das enfermeiras que 

promoveram ações e auxiliaram os soldados paulistas em 1932.  Ideário também 

presente nas grandes “Marchas da Família com Deus pela Liberdade”, cuja primeira 

fora organizada em conjunto pela UCF e pelo MAF, com participação do IPÊS-SP. Na 

cobertura de uma das Marchas, “O Estado de São Paulo” ressaltou que estava de volta 

“às ruas de São Paulo o espírito de 32” numa “passeata cívica que reuniu meio milhão 

de democratas”
825

. A “mulher bandeirante” era saudada pelo pioneirismo paulista e pela 

“memorável manifestação” e por não se abster da luta tal como em 1932
826

. Na oração 

da Rosário, as senhoras da UCF e da MAF proferiam as seguintes palavras: 

 

Brasileiros. Pela Democracia, sim. Se não, não. Pela Liberdade, sim. Se não, 

não. Pela Consciência Cristã do Brasil, sim. Se não, não. Pela nossa Bandeira 

verde e amarela, sim. Se não, não. Pelo compromisso com o sangue de 

nossos irmãos derramados em 1932, sim. Se não, não
827

. 

 

 Pode-se dizer que as Marchas foram o corolário das ações de doutrina do IPÊS-

SP. Ainda que protagonizadas pelas “senhoras católicas”, reuniu lideranças estudantis, 

sindicais, de partidos orgânicos aos IPÊS como a UDN, mulheres, militares, entre 

outros segmentos que se articulavam no âmbito do Instituto de Pesquisa e Estudos 
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Sociais. Encontravam-se nas manifestações que tomavam as ruas, a defesa do 

anticomunismo balizado em valores cristãos, cívicos e a valorização da propriedade 

privada, além do já citado “espírito de 1932”. De fato, como já foi dito anteriormente, o 

IPÊS não possuía uma posição onipresente, no entanto, é necessário ressaltar que o 

longo trabalho de convencimento e de construção de um ideário repressivo pautado pelo 

IPÊS/IBAD − através da relação estabelecida e financiada pelo empresariado – teve 

significativa influência no sucesso das grandes Marchas. 

 

 O Grupo de Doutrina e Estudos foi fundamental na consolidação do consenso, 

entre diversos segmentos da sociedade civil, das demandas e das concepções de mundo 

pautadas pelo IPÊS. No pós-1964, o GDE seguiu organizando atividades, pode-se dizer 

que foi o grupo mais ativo do IPÊS-SP durante os primeiros governos ditatoriais, no 

caso, Castelo Branco e Costa e Silva. Interessante notar que, ao longo do período de 

exceção, as ações do GDE percorriam dois caminhos: seminários voltados para questões 

de fundo econômico e ação de saneadora no sentido de afirmar um ideário repressivo, 

principalmente, no que tangia ao movimento estudantil. Uma parte do Grupo de 

Doutrina de São Paulo, após o fim das atividades ipêsianas, passou a integrar a 

Sociedade de Estudos Econômicos e Sociais (SEPES). Entidade que tinha como uma 

das principais lideranças Carlos Barbieri Filho, de acordo com a análise do segundo 

capítulo, empresário ligado à repressão no Paraguai e à Operação Condor. 

 

4.6- O Grupo de Opinião Pública (GOP) 

 

Durante a realização de uma palestra na Reunião Plenária das Classes 

Produtoras, em 07 de dezembro de 1961, o ipêsiano do Rio de Janeiro Ney Peixoto do 

Vale salientou: 

 

O público vem formando uma imagem distorcida da emprêsa e do 

empresário, baseado em fatos dispersos que conhece, e atraído pela 

propaganda sutil, persistente, habilmente desencadeada pelo grupo 

estatizante. A reconquista da opinião pública é a obra mais importante com 

que se defronta a emprêsa privada no Brasil. Para isso, o empresário precisa 

ter uma mensagem assentada em princípios firmes, sinceros, acreditados e 

seguidos
828

. 
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 A ideia de uma conspiração comunista nos meios de comunicação era o 

elemento norteador dessa apreciação, no caso, a ideia de propaganda sutil e não 

percebida pela maioria da sociedade e que deveria ser trabalhada pelo empresariado sob 

a luz da livre empresa. Nesse sentido, foi elaborado um longo plano de ação voltado 

especificamente para a mobilização da opinião pública. Este foi dividido em duas 

categorias: a interna, ou seja, direcionado para o próprio empresariado com o intuito de 

autoeducação e de “reformulação das diretrizes das entidades que os representavam”. A 

externa que junto ao público mais geral, de “forma inteligente e racional”, deveria ter o 

discurso “facilmente identificado como sadio e sincero”
829

.  

O Grupo de Opinião Pública (GOP) foi um dos primeiros a ter contornos 

definidos e um projeto de intervenção previamente delimitado dentro do IPÊS. Ainda 

em 1961, o grupo já contava com um amplo levantamento de espaços a serem 

mobilizados e com um plano de estratégias claramente delimitado
830

. Boa parte já 

previamente organizado pelo IBAD. Em 12 de janeiro de 1962, por Ney Peixoto do 

Vale, foi apresentado o “Plano de Formação de Opinião Pública” cuja função 

determinava a orientação das práticas do GOP. O documento foi dividido em categorias 

com informações, questões de organização, financiamento e regras a serem seguidas nas 

ações do instituto
831

.   

De acordo com as orientações gerais do documento, a opinião pública era 

formada, principalmente, pelos veículos de divulgação
832

. Estes, no entanto, estavam 

divididos por ordem de prioridade em: a) veículos importantes para o IPÊS, no caso, 

imprensa, TV e rádio; b) veículos secundários: os House Organs de empresa, revistas e 

boletins de classe
833

. O trabalho no âmbito do empresariado já ocorria desde antes a 

formação do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, por exemplo, o IBAD já havia 

realizado uma série de levantamentos nesse sentido. É possível afirmar que decorre daí 

tal relevância dos meios de comunicação frente aos espaços mais especializados. No 
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caso particular de São Paulo, além do Instituto Brasileiro de Ação Democrática, a SEI, 

as associações empresariais, os clubes de serviço, em contato com think tanks norte-

americanos, promoveram um considerável trabalho de formação e mobilização de 

possíveis lideranças para os movimentos e ações da direita.    

Seguindo as ideias organizadas por Ney Peixoto do Valle e as orientações 

presentes no documento “Planos de Formação de Opinião Pública”, a primeira ação 

deveria concentrar-se em caracterizar e fazer com que o IPÊS fosse visto como “uma 

entidade do empresário evoluído”, ou seja, que apresentasse uma imagem diferente 

daquela na qual a linha mestra era a defesa de interesses privados. O ideal da livre 

empresa deveria ser compartilhado como de interesse coletivo e não restrito somente ao 

empresariado. A ação seria positiva e de convencimento: 

 

É necessário conquistar todos os setores susceptíveis de uma aproximação. 

Não se deve esperar que todos concordem com todos os objetivos da emprêsa 

privada. A opinião honesta deve ser respeitada e analisada, e as pessoas que 

emitem essas opiniões devem ser esclarecidas. O que não pode é “pichar” 

todo mundo de comunista [...]
834

.  

 

Um exemplo dessa indicação na prática era a orientação para o tratamento aos 

jornalistas, dada a importância dos meios de comunicação para o desenvolvimento das 

ações do IPÊS: 

 

[...] a maioria dos jornalistas no Rio e em São Paulo têm tendências 

esquerdistas, mais pelo inconformismo natural da profissão e dos baixos 

salários pagos pela imprensa, do que por razões ideológicas. Êsses homens, 

em sua maioria, são susceptíveis de aproximação e entrosamento com uma 

idéia evoluída como se propõe a ser o IPÊS. Desejam eles em sua maioria a 

manutenção do regime democrático, mas também desejam conhecer na 

prática as oportunidades de melhor nível de vida [...]
835

.   

 

 Na estratégia conjunta de ação, enquanto o IBAD e outras organizações da 

sociedade civil faziam o “trabalho sujo” da denúncia e do enfrentamento direto aos 

“comunistas”, o IPÊS buscava, sob a veste da intervenção positiva voltada para os 

problemas do país, convencer e ocupar espaço nos meios de comunicação. Para além, 

sabe-se que as atividades ipêsianas não se restringiam apenas as estratégias de 

mobilização da opinião pública, o IPÊS tinha por fim readequar a sociedade política em 

acordo com os interesses da elite orgânica transnacional e para tal era preciso evitar 

incompreensões e a ligação com situações comprometedoras. De acordo com Ney 

                                                             
834

 Planos de Formação de Opinião Pública. CPDOC/FGV. Arquivo Paulo Ayres Filho. PAF IPES 

1961.12.07. 
835

 Idem. 



327 
 

Peixoto do Vale, “muita gente estava desconfiada” da viabilidade do Instituto, pois 

temiam o perigo “de uma eventual Comissão Parlamentar de Inquérito”
836

.      

Dessa forma, a intervenção na opinião pública tinha lugar central na 

consolidação das ações ipêsianas. Por exemplo, enquanto o IPÊS trabalhava, em 

conjunto com o IBAD, na construção de candidaturas alinhadas ao interesse do 

empresariado transnacional, através do lobbying e do financiamento, também era 

necessário um amplo trabalho de convencimento. O foco estava nos meios de 

comunicação, em particular, o jornal, considerado “um elemento mais seguro em 

qualquer praça, pois não dependia de concessões e fiscalizações”
837

. Em São Paulo, a 

organicidade da relação dos grupos Mesquita e Chateaubriand com o IPÊS-SP, além das 

ações do IBAD voltadas para a compra de espaço em veículos de informação, teve forte 

influência na mídia imprensa.  

O cinema, a televisão e o rádio foram importantes espaços de intervenção do 

IPÊS/IBAD e despertaram o interesse de diferentes trabalhos que se voltaram para as 

atividades pautadas no âmbito desses meios de comunicação. No entanto, apesar da 

forte participação no IPÊS de grandes grupos como, por exemplo, “O Estado de São 

Paulo” e a “Folha de São Paulo”, a ação ipêsiana nestes periódicos foi pouco 

aprofundada. Dessa forma, pretende-se aqui examinar a construção de um ideário 

repressivo – ou seja, pedagógico e saneador − nestes espaços impressos. O IPÊS-SP 

teve forte influência na revista “O Cruzeiro”, do grupo Chateaubriand, em “O Estado de 

São Paulo”, do grupo Mesquita, “Folha de São Paulo”, através de Octávio Frias, o 

“Notícias Populares”, de Herbert Levy e, por intermédio do IBAD, no jornal “A Noite”.     

O GOP funcionava sincronizado com o GDE e o GEC. Em São Paulo, Paulo 

Ayres Filho coordenava as ações de opinião pública junto a Flávio Galvão, Ennio Pesce, 

Otávio Frias, Julio de Mesquita Filho, Edmundo Monteiro e Geraldo Alonso. Os meios 

de comunicação foram um espaço privilegiado de disseminação da ação/guerra 

psicológica pautada pelo Grupo de Doutrina e Estudo. Durante a realização da 

Comissão Parlamentar de Inquérito organizada para investigar as ações do IBAD/IPÊS 

durante o processo eleitoral de 1962, houve diversas denúncias sobre a compra de 

colunas, matérias e até mesmo jornais inteiros. No último caso, como ocorreu com o 

periódico “A Noite”, arrendado pelo IBAD via Promotion S/A durante noventa dias. O 
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GOP também recebia colaboração de empresas privadas por meio de agências de 

propaganda, tais como: a Norton Propaganda, a Denisson Propaganda, a Gallas 

Propaganda, entre outros
838

. 

Entre os meios de comunicação, foi bastante expressivo o caso do arrendamento 

temporário do periódico “A Noite”. Contudo, “O Estado de São Paulo” foi um dos 

maiores veículos porta vozes das ideias e pautas do IPÊS. Desde o início das ações do 

IBAD e depois com o IPÊS, as páginas do jornal estiveram à disposição das publicações 

ipêsianas ou de reportagens com viés anticomunista voltadas para enfraquecer o 

governo Goulart. Incialmente, a relação entre o “Estadão” e o Instituto de Pesquisa e 

Estudos Sociais aparecia de modo bastante sutil, a partir da vitória de Jango no 

plebiscito de 1963 e com o acirramento das ações de movimentos populares favoráveis 

ao governo, as publicações anticomunistas no periódico tornaram-se mais diretas e a 

ligação com o IPÊS muito mais perceptível. Nesse momento, até mesmo os editoriais de 

“O Estado de São Paulo” apareciam claramente alinhados aos interesses do IPÊS-SP. 

O grupo Chateaubriand, ainda em 1961, já possuía um amplo levantamento e 

plano de ação voltados para os meios de comunicação que foram compartilhados com o 

IPÊS e, em especial, com Paulo Ayres Filho. O projeto trazia diretrizes e análises de 

espaços em que seria mais propícia a ação de doutrinação, bem como delineava 

possíveis alianças com grupos familiares que detinham o controle dos veículos de 

comunicação. A ampla pesquisa foi de suma importância na organização das atividades 

voltadas para a opinião pública. Carlos Lacerda chegou a afirmar que Chateaubriand e 

Julio de Mesquita Filho, antigos desafetos, chegaram a fazer as pazes devido ao 

imperativo do momento. De acordo com Carlos Lacerda: 

 

Eu procurei um entendimento com o Chateaubriand, que já estava inválido, 

muito doente, falando com dificuldade e sentado numa cadeira de rodas, e o 

sondei sobre a possibilidade de uma reconciliação com Julinho de Mesquita. 

[...]. Então, encontrei no Chateaubriand a melhor receptividade. E lá foi o 

Julinho, com os três filhos, à casa do Chateaubriand. [...]. Foi uma cena muito 

emocionante, sobretudo para mim que tinha sido o fator de aproximação
839

. 

 

 A despeito do personalismo de Lacerda e do viés pessoal do acontecimento, a 

aproximação narrada ocorreu no momento em que a ação de opinião pública do IPÊS se 

tornava mais efetiva e no qual a mobilização da direita tornava-se mais aguda. O IPÊS 

conseguiu articular um complexo aparato voltado para a mobilização da opinião pública 
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e, São Paulo, devido à organicidade de empresários ligados à comunicação como Julio 

de Mesquita e Assis Chateaubriand, esse viés de intervenção ipêsiana teve amplo 

funcionamento e centralidade no IPÊS-SP. Entre diversos espaços de atuação, os 

periódicos foram um maio bastante privilegiado no processo de convencimento da 

opinião pública. Através desses veículos de informação, o IPÊS buscou mobilizar e 

confluir com uma série de sentimentos que pairavam diante do acirramento da 

conjuntura política após a renúncia de Jânio Quadros. 

 

4.6.1- O grupo Chateaubriand 

 

 Francisco de Assis Chateaubriand, fundador do grupo Diários Associados, 

sempre foi um declarado anticomunista e, em muitos momentos, as páginas do 

periódico popular “O Jornal” e da revista “O Cruzeiro” se dedicaram a tratar do “perigo 

vermelho”, seja através de textos, de reportagens ou de iconografias. No período em que 

o IPÊS-SP passou a desenvolver ações voltadas para a mobilização da opinião pública, 

o IBAD já possuía um amplo levantamento da situação dos meios de comunicação no 

Brasil, em especial, do grupo presidido por Chateaubriand. No entanto, antes de abordar 

a citada pesquisa empreendida por diretores dos Diários Associados em conjunto com 

empresários ibadianos, é interessante fazer uma breve observação sobre a história da 

empresa em questão. 

 O primeiro investimento de Assis Chateaubriand no meio da comunicação foi o 

periódico “O Jornal”, que já circulava no Rio de Janeiro, adquirido em 1924. No final 

da década de 1920, em 1928, fundou a empresa gráfica “O Cruzeiro” e teve início a 

publicação da revista homônima. Nos anos 1930, Chateaubriand expandiu os negócios 

para além do Rio de Janeiro e da imprensa escrita, fundando a “Rádio Tupi” e a 

“Agência Meridional”, esta última, voltada para o fornecimento de material para já 

formado grupo Diários Associados. Nesse processo de alargamento do campo de ação, a 

empresa também abarcou a “Rádio Tupi” de São Paulo e a “Rádio Educadora” que 

passou a ser chamada de “Rádio Tamoio”. Em 1950, com o início da popularização da 

televisão, fundou a TV Tupi de São Paulo, a primeira emissora da América Latina
840

. 

Na década de 1960, junto ao IBAD, o grupo de Chateaubriand realizou um 

amplo levantamento dos veículos de comunicação no Brasil visando a ampliação da 
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rede dos Diários Associados e também da ação de classe. Esse material foi apresentado 

ao IPÊS, especialmente, à seção de São Paulo e a Paulo Ayres Filho, uma das figuras 

centrais do GOP. O documento do qual constam as informações levantadas traz um 

panorama da situação do conglomerado de empresas, bem como das possiblidades de 

expansão das atividades: 

 

O grupo consiste em cerca de 78 empresas separadas cujas atividades 

compreendem a operação de 15 estações de TV, uma série de estações do 

rádio, 24 grandes jornais, revistas e empresas industriais no Brasil. [...]. De 

acordo com o presente plano, mais 2 estações de TV (TV Marajoara em 

Belém e TV Mayrink Veiga no Rio – última: 50% de propriedade) serão 

adicionadas ao grupo antes do final de 1961
841

. 

 

 De acordo com o documento, o centro de copitação financeira dos Diários 

Associados estava localizado entre Rio de Janeiro e São Paulo, aproximadamente, 

representando entre 80% e 85% dos ativos do grupo que, nessa região, abarcavam: 

rádios, estações de televisão, jornais, revistas, laboratórios farmacêuticos, uma grande 

empresa imobiliária e fazendas. Ou seja, um grande conglomerado empresarial que 

além dos meios de comunicação, incluía também o “Laboratório Licor de Cacau Xavier 

S/A” e a “Indústria Química e Farmacêutica Schering S/A”, presididas por Assis 

Chateaubriand e dirigidas por Edmundo Monteiro
842

. A relação do grupo Chateaubriand 

com Paulo Ayres Filho, no processo de formação do IPÊS, ocorreu, principalmente, 

através da relação no ramo farmacêutico deste último com Monteiro. 

Em São Paulo, a direção dos Diários Associados estava sob comando do 

ipêsiano Edmundo Monteiro. Na capital paulista constavam os seguintes veículos de 

informação: Rádio Tupi, Rádio Difusora, Rádio Cultura, TV Tupi Difusora, TV 

Cultura, Diário de São Paulo e Diários da noite, coordenados por Armando de Oliveira. 

Em Santos havia o periódico O Diário coordenado por Paulo Freitas de Andrade, já em 

Ribeirão Preto comandavam a TV Ribeirão Preto
843

.  As rádios citadas tinham ligação 

direta com o IBAD e transmitiam os programas “A Semana em Revista” e “Ação 

Democrática”. Ambos organizados pelo complexo IBAD/ADEP/Promotion e também 

pelo IPÊS
844

. 
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A participação do Diários Associados no processo de construção do golpe de 

1964 e no trabalho de mobilização da opinião pública foi, muitas vezes, relacionada 

especificamente à intervenção da empresa no Rio de Janeiro, principalmente, com a 

organização, em 1963, da “Rede da Democracia”
845

. No entanto, o grupo de 

Chateaubriand, por meio de Edmundo Monteiro, compunha a linha de frente de ação do 

IPÊS-SP. Para além, desde o início da década de 1960, agia junto ao IBAD na 

organização de programas de rádio, bem como de colunas e reportagens em periódicos 

de ampla circulação. Em São Paulo, o “Diário de São Paulo”, a revista “O Cruzeiro” e o 

“Diário da Noite” foram importantes veículos nesse processo, em especial no que tange 

à construção da “ação/guerra psicológica”. Neste tópico, a atenção estará voltada para 

os periódicos “Diário da Noite” e “O Cruzeiro”
846

. 

 

O Cruzeiro e o Diário da Noite 

 

 O “Diário da Noite”, intitulado como “o vespertino de maior circulação em São 

Paulo” era dirigido por Edmundo Monteiro e seguia uma linha bastante semelhante à 

dos demais periódicos dos Diários Associados no Rio de Janeiro. Já a revista “O 

Cruzeiro” era produzida no Rio de Janeiro, contudo, tinha abrangência nacional. No 

presente tópico, a atenção recairá sobre as publicações compreendidas entre os anos de 

1960 e 1964 – no caso do “Diário da Noite”, até 1962, data da última edição do jornal. 

Cumpre ressaltar que a análise estará centrada, com maior destaque, em “O Cruzeiro”. 

Apesar das ações do IPÊS começarem em 1961, Chateaubriand já mantinha contato 

com membros do IBAD desde o final da década de 1950.  

 Ao observar o período compreendido nesta seção, um dos primeiros elementos 

notados foram as empresas que estampavam propagandas, com maior relevo, na revista 

“O Cruzeiro”, eram essas: Vemag S. A., Companhia Internacional de Seguros, 

Companhia Swift do Brasil, Shell, Esso, Matarazzo, Scania-Vabis, Arno, Bayer, 

Ultraquímica S/A, Nestlé, Companhia de Cigarros Souza Cruz, Philips, General Eletric, 
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 A ação dos Diários Associados no Rio de Janeiro foi analisada por: MORAIS, Fernando. Chatô – O 

Rei do Brasil. A vida de Assis Chateaubriand. São Paulo: Cia. das Letras, 1994./ SILVA, Eduardo 

Gomes. A Rede da Democracia e o Golpe de 1964. Dissertação (Mestrado em História). Niterói: 

Universidade Federal Fluminense. UFF. 2008.  A Rede de Democracia será brevemente abordada ainda 

neste tópico. 
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periódicos. O “Diário da Noite” e a revista “O Cruzeiro” encontram-se disponibilizadas pela Hemeroteca 

Virtual da Biblioteca Nacional. Ademais, as linhas seguidas pelos periódicos eram bastante semelhantes, 

ou seja, não interfere na compreensão da abordagem proposta. 



332 
 

Coty, Coral S/A, Johnson & Johnson, Renault, Gillete, The Sidney Ross Company, 

Singer, Companhia Atlantic de Petróleo, entre outras. Na maioria dos casos com 

empresários ligados ao Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais e também ao IBAD. A 

Companhia Atlantic de Petróleo, por exemplo, era uma das clientes da “Incrementadora 

de Vendas Promotion S/A”, a partir dessa informação, é possível ligar as propagandas 

da empresa na revista com a intervenção da agência citada.   

 Num documento datado de 18 de novembro de 1961, momento de formação do 

IPÊS e no qual as atividades ibadianas já ocorriam com bastante intensidade, há um 

detalhado roteiro sobre as ações que deveriam ser executadas por tais entidades visando 

a opinião pública. Nesse plano, as regiões do Brasil aparecem divididas em dois grandes 

grupos, sendo o “principal” composto por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Porto Alegre e Recife. A divisão apresentada estava em confluência com os locais de 

ação da ADEP/IBAD/Promotion, ou seja, três capitais do Sudeste e mais duas cidades 

(capitais) com figuras públicas aliadas à esquerda com grande apoio popular: Leonel 

Brizola e Miguel Arraes. A atividade imediata era estabelecer nestas regiões um jornal, 

uma estação de rádio e uma estação de televisão
847

. Como consta na fonte, tal rede teria 

“enorme influência e seria financeiramente estável”
848

. 

 Nesse sentido, a revista “O Cruzeiro” foi um importante veículo para o trabalho 

de mobilização da Opinião Pública nas capitais citadas. No caso de São Paulo, há uma 

situação muito interessante, pois, de acordo com o levantamento realizado pelo 

IPÊS/IBAD, as entidades não possuíam um jornal na região. Diferente do que acontecia 

nos outros estados analisados como prioritários para as atividades do IBAD e do IPÊS.  

 
Cidade Jornal  Rádio  TV 

S. Paulo  Rádio Cultura  TV Cultura  

Rio Diário da Noite Rádio M. Veiga TV M. Veiga 

B. Horizonte Diário de Notícias 

(1/2) 

Rádio Mineira TV Alterosa 

P. Alegre A Hora   

Recife  Rádio Tamandaré  

Quadro 4.1- Reprodução do quadro tal como aparece no documento. Fonte: CPDOC/FGV. Arquivo Paulo 

Ayres Filho. Notas extraídas da reunião preliminar. 18 de novembro de 1961. PAF IPES 1961.11.18/1. 
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 CPDOC/FGV. Arquivo Paulo Ayres Filho. Notas extraídas da reunião preliminar. 18 de novembro de 

1961. PAF IPES 1961.11.18/1. 
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Diante deste panorama, a solução apresentada foi “adquirir em outras fontes” 

para complementar tais faltas. Faz-se necessário tecer uma observação sobre este ponto. 

É bastante conhecida a relação do IBAD com o periódico “A Noite”, arrendado no 

período eleitoral de 1962 com objetivo de servir como veículo de propaganda política 

dos candidatos alinhados aos interesses do IPÊS/IBAD. Porém, essa tática também 

esteve presente na tentativa de compra de jornais para completar o plano de ação em 

São Paulo. Os periódicos “Diário da Noite” e “Diário de São Paulo” do grupo “Diários 

Associados” não foram arrendados, mas a estratégia utilizada visando adquiri-los se 

assemelha bastante com o caso anteriormente citado, ou seja, fruto de amplo 

levantamento e de um alto investimento para a compra. No planejamento do 

IPÊS/IBAD consta a seguinte informação: 

    

Ou comprar outro grupo, ou estudar os 2 únicos que os vendedores lá 

possuem: Diário de São Paulo e o Diário da Noite; não é provável que estes 

sejam vendidos, pois são os únicos (um matutino e um vespertino) que os D. 

Associados possuem na cidade
849

.   

 

De fato, os periódicos não foram vendidos, mas na reunião de 19 de novembro 

de 1961, as páginas do vespertino “Diário da Noite” foram consideradas como o melhor 

veículo para as estratégias ipêsianas/ibadianas: 

 

A operação de compra do Diário da Noite poderia ser facilitada do seguinte 

modo: como há muitos empregados que trabalham também para o Jornal, êste 

assumiria os ônus trabalhistas dos empregados que trabalham nos dois, assim 

reduzindo os ônus a 60 milhões
850

.   

 

 Dessa forma, o periódico “Diário da Noite” e a revista “O Cruzeiro” foram 

importantes espaços de mobilização da opinião pública diretamente afinados com ação 

do complexo IPÊS/IBAD. Como foi abordado no segundo capítulo, através da 

Promotion S/A e o IBAD, o grupo Chateaubriand lançou uma série de propagandas que 

estamparam revistas e periódicos do grupo. Todas essas balizadas na defesa da livre 

empresa. Além deste tipo de ação, especialmente, na revista “O Cruzeiro” havia uma 

série de artigos e colunas de opinião que ressaltavam os perigos do “regime comunista”, 

homenagens aos grandes empresários, matérias sobre comportamentos adequados aos 

valores familiares e reportagens sobre o potencial de crescimento industrial brasileiro. 

Contribuíam com os periódicos, indivíduos ligados ao meio acadêmico, das artes, da 

literatura e do jornalismo, alguns nomes próximos do IBAD e, posteriormente, como 
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colaboradores ou partícipes do IPÊS. Entre esses é possível citar a escritora Rachel de 

Queiroz, o escritor católico Gustavo Corção, o antropólogo Gilberto Freyre, o jornalista 

David Nasser e o cineasta Jean Manzon. 

 O caso de Manzon é interessante, pois a história do cineasta com o IPÊS é 

muitas vezes ligada apenas à produção de material cinematográfico. No entanto, 

Manzon foi um importante colaborador do grupo Diários Associados. Ainda na década 

de 1940, conheceu Frederico Chateaubriand, então diretor de “O Cruzeiro” e sobrinho 

de Assis de Chateaubriand, sendo convidado para trabalhar na revista, ficou responsável 

por reformular e modernizar as páginas do periódico
851

. Através da fotografia e em 

confluência com os interesses econômicos daquele momento, Manzon trabalhou a 

imagem do progresso, ancorado num discurso ufanista, cuja linguagem foi 

popularmente aceita e contribuiu para o sucesso da revista.  

 Nas páginas de “O Cruzeiro”, Manzon construiu um tipo de narrativa que o 

acompanhou durante a realização dos filmes produzidos para o Instituto de Pesquisa e 

Estudos Sociais, a saber, uma construção bastante didática sobre a relação operário 

fábrica e de valorização da empresa privada como motriz do desenvolvimento nacional. 

A imagem do trabalhador e do empresário, em par de igualdade, como elementos 

centrais do progresso industrial brasileiro eram apresentadas em reportagens da revista, 

mesclada com propagandas de eletrodomésticos, automobilísticas, entre outras, numa 

perspectiva na qual o Brasil aparecia retratado como o país do futuro
852

. Tal construção 

também marcou uma série de pequenos textos com imagens que foram produzidos pelo 

grupo Chateaubriand em conjunto com o IBAD e a “Promotion S/A”
853

. 
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 MORAIS, Fernando. Op. Cit. 
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 Para uma análise aprofundada do trabalho de Jean Manzon, ver em: NARS, Edson Luiz. Um olhar 

sobre o Brasil pelas lentes de Jean Manzon: de JK a Costa e Silva. Araraquara: UNESP, 1996./ CORRÊA, 

Marcos. O discurso golpista nos documentários de Jean Manzon para o IPÊS (1962-1963). Dissertação 
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Figura 2- Anúncio IBAD-Diários Associados. Fonte: Revista O Cruzeiro, janeiro de 1963, p. 93. 

 

No final da década de 1950 e, principalmente, no início dos anos 1960, o grupo 

Chateaubriand teve uma relação bastante próxima com o IBAD, posteriormente, afinada 

com a ações do IPÊS. Nos periódicos como “O Jornal”, “Diário de São Paulo”, “Diário 

da Noite” e “O Cruzeiro”, era possível encontrar grandes propagandas em defesa da 

livre empresa, seguindo o tipo de narrativa trabalhada por Manzon na revista dos 

Diários Associados.  

 

 

Figura 7-Anúncio IBAD-Diários Associados. Fonte: Revista O Cruzeiro, janeiro de 1963, p. 93. 

 

 Além das imagens, a revista trazia artigos e reportagens, por um lado, com viés 

anticomunista e, por outro lado, seguindo a narrativa já citada neste tópico, ou seja, de 
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valorização da livre empresa, da família, de homenagem “aos grandes empresários”, 

entre outros. Theophilo de Andrade era o nome responsável pelas colunas com análises 

da política internacional. No entanto, boa parte dos textos que produziu tinha o 

anticomunismo como elemento central, por exemplo, o título “Cuba Não Pode Servir de 

Exemplo”
854

. Em “Revolução na Turquia”, Andrade ressaltou: “O mundo está por tal 

forma dividido entre a liberdade e a tirania que uma ditadura dentro do mundo 

democrático é uma excrescência, tal como uma democracia dentro totalitarismo 

vermelho”
 855

. 

  Já em “O Brasil e a Bomba Atômica”, Andrade salientou o posicionamento 

flexível/democrático dos Estados Unidos numa conferência da Organização das Nações 

Unidas (ONU), em 1963, perante o perigo de um possível conflito atômico mundial e 

alinhou o presidente João Goulart com o que seria postura intransigente e belicosa da 

União Soviética: 

 

[...] o presidente Kennedy acaba de fazer aquêle pronunciamento e assumir 

aquêle compromisso que é, sem dúvida, o maior esforço que poderia fazer, 

neste momento, em prol da paz. Até a hora em que escrevo, não tenho 

conhecimento de nenhuma manifestação dos delegados brasileiros, em 

Genebra, sobre tão transcendente quanto humanitária iniciativa. 

Provavelmente, estão a esperar o que deverão dizer aos russos. Porque o 

Itamarati adotou uma “política independente” que somente funciona ao 

compasso soviético
856

.   

 

 Já no âmbito da política nacional, a revista seguia uma linha semelhante. A 

denúncia sobre o “avanço do comunismo”, dividia espaço com reportagens sobre a 

importância da livre iniciativa no desenvolvimento econômico brasileiro, bem como 

com matérias sobre os “crescentes parques industriais”, principalmente, em São Paulo. 

Numa edição de 5 de janeiro de 1963, véspera do plebiscito que decidiria entre o 

parlamentarismo ou o presidencialismo, foi publicado o discurso do jornalista David 

Nasser, proferido num banquete organizado por Edmundo Monteiro/Assis 

Chateaubriand em homenagem ao jornalista do Diários Associados, no qual abordava 

questões polêmicas como, por exemplo, a Instrução 204, tecia críticas ao presidente e 

acentuava o “papel de São Paulo” na luta contra uma “democracia demagógica”: 

 

 São Paulo, a minha terra, onde nasci, [...] provou que a organização é 

possível no Brasil. São Paulo é a visão do Brasil do futuro. Neste banquete de 

liberdade, realizado justamente em São Paulo e oferecidos por paulistas a um 
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paulista, quando termina um dos maiores governos da história de São Paulo, 

o que o eminente professor Carvalho Pinto encerrará dentro de dias, nesta 

missa de homens livres, o que menos se visa é incensar um dos coroinhas da 

liberdade como eu, mas a liberdade de imprensa em si, a liberdade que nos 

possibilita as longas, cruéis, mas profundamente necessárias campanhas de 

esclarecimento, onde às vezes não pode ser fugir à desmoralização de um 

homem para que uma nação não se desmoralize. Uma democracia 

demagógica é igual a uma ditadura disfarçada, porque, seja ela qual for, nos 

homens que a exercem – o boné é o mesmo
857

.  

 

 No mesmo discurso, Nasser também acentuou o perigo da censura e da ausência 

de liberdade de imprensa. Nas palavras do jornalista, numa possível ditadura, “a 

máquina e o papel, a linotipo, a rotativa e a linha d’água estariam nas mãos do Estado 

tirano” e contra tal ameaça contava com a ação de “homens lúcidos”: 

 

Muitos paulistas decentes, que comungam com os mesmos ideais de 

recuperação econômica que nós dos Associados defendemos para o Brasil 

também não estão aqui. Os homens de empresas são sujeitos a todos os tipos 

de injunções. E essa situação de constrangimento e de pânico, em que outros 

amigos se colocaram, temerosos de uma nova aleluia, constitui o ponto 

principal da minha resistência. [...]. A imprensa brasileira está sendo 

destruída na democracia como a Imprensa argentina o foi na ditadura. Os 

regimes eram outros, mas os métodos iguais. Com o papel 200 por cento 

mais caro, a Instrução 204 imbeciliza o Brasil
858

.  

 

  De acordo com o argumento de Nasser, a não revogação da Instrução 204, por 

parte do governo federal e de parlamentares, afetava a indústria e o jornalismo, pois a 

medida questionada encarecia a matéria-prima necessária para a produção de 

periódicos. Nesse sentido, o discurso ligava a Instrução a uma tentativa de silenciar e 

censurar a imprensa. É preciso salientar que meses depois, através de João Calmon, os 

Diários Associados, participaram ativamente da construção da Rede de Democracia. A 

Rede foi uma ação midiática encabeçada por três grandes empresas jornalísticas da 

época: “O Globo”, o “Jornal do Brasil” e os “Diários Associados”. Calmon, que além de 

parlamentar também era diretor geral do grupo de Chateaubriand e um dos principais 

responsáveis pela publicação de “O Jornal”, foi o articulador deste movimento. 

 Em linhas gerais, a Rede de Democracia promoveu uma ampla campanha anti-

Goulart, mas também foi um espaço no qual membros do IPÊS/IBAD puderam expor as 

propostas que defendiam para o país. O centro de atuação da Rede foi o Rio de Janeiro, 

todavia, as ideias pautadas pelo empreendimento eram apresentadas nos periódicos que 

compunham a linha de frente do grupo Chateaubriand. Interessante notar que esta ampla 

abordagem da rede tinha base na estrutura montada pelo complexo IPÊS/IBAD. Calmon 
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junto a Edmundo Monteiro, Flávio Galvão (O Estado de São Paulo) e outros 

empresários ligados aos meios de comunicação, tinham relação com as ações da 

ADEP/IBAD.  

 Como foi abordado no segundo capítulo, a Ação Democrática Popular (ADEP) 

tinha como objetivo construir pontes entre os políticos alinhados ideologicamente ao 

IBAD/IPÊS e a população em geral, além de mapear e financiar o cotidiano parlamentar 

em Brasília e distribuir informações para veículos de comunicação ligados ao 

IBAD/IPÊS. Apesar da “Rede de Democracia” ter sido fundada num período em que o 

IBAD era investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a estrutura já organizada 

pelas ações ibadianas/ipêsianas, por meio da ADEP, serviram de apoio para a formação 

do citado arranjo midiático. De acordo com Ivan Hasslocher, entre as funções da ADEP 

estavam:  

 

G- Disseminar propaganda ideológica acerca do atual conflito entre a 

democracia e o comunismo no Brasil. 

[...] 

J- Promover campanhas de interêsse democrático e cívico, de âmbito local, 

regional e nacional
859

. 

 

 Entre outros objetivos, através do ADEP, políticos, empresários e militares 

ligados ao IBAD/IPÊS, pretendiam “preparar o terreno para a intervenção, de forma 

mais decisiva nas eleições”
860

. No entanto, os resultados obtidos no pleito de 1962 e no 

plebiscito de 1963 não foram satisfatórios para a ampla campanha promovida pelos 

organismos citados. Ademais, com o aprofundamento das investigações sobre o IBAD, 

o IPÊS, através do GOP e do Grupo de Ação Política (GAP), assumiam algumas 

atividades que, antes, estavam diretamente relacionadas à ADEP. A Rede de 

Democracia surgiu nesse processo. Ainda que seja apresentada, no discurso dos 

indivíduos a ela ligada, como uma resposta direta à ação midiática promovida, 

principalmente, por Leonel Brizola e pela ofensiva das esquerdas, a Rede integrava um 

longo planejamento que remete às primeiras ações ibadianas. 

 Essa concepção sobre a “Rede da Democracia”, enquanto resposta ao avanço do 

comunismo, aparece explicitada em artigos publicados na revista “O Cruzeiro” como, 

por exemplo, em “Calmon versus Brizola”: 
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Os leitores certamente se recordam de que Brizola desafiara Calmon para êle, 

afim de discutirem temas políticos e sociais da atualidade. O repto foi aceito 

[...]. O ex-governador gaúcho falando em uma TV Associada, teve a mais 

ampla liberdade de criticar a linha política do Sr. João Calmon como diretor 

dos “Diários Associados” e da própria TV em que falavam. O debate deixou 

bem claras as duas posições. De um lado, Calmon defendeu o processo 

democrático, assegurando que milhões de brasileiros estão dispostos a 

salvaguardá-lo até o sacrifício final. De outro, Brizola, insistentemente se 

mostrou contrário à livre emprêsa e favorável à revolução (pacífica, se 

possível; sangrenta, se necessário). O debate demonstrou que, numa 

democracia, mesmo aquêles a renegam desfrutam dos mesmos direitos 

daqueles que a defendem
861

.   

 

 Essa era a imagem pretendida pela “Rede de Democracia”. Apesar da ADEP não 

ter mais a força de ação do ano anterior, o GOP do IPÊS seguiu muitos dos caminhos já 

trabalhados pela Ação Democrática Popular. De acordo com Hasslocher, entre diversos 

objetivos, a ADEP deveria agir no sentido de fortalecer e apoiar, individualmente, os 

políticos que concordavam ideologicamente com os interesses ibadianos e 

empresariais
862

. Com a instalação da CPI e com o resultado não muito satisfatório na 

eleição de 1962, as atividades do IBAD em conjunto com o IPÊS, no âmbito da 

construção de um movimento que objetivava uma modificação profunda da sociedade 

política,  passaram a privilegiar a construção da imagem pró-democracia daqueles 

políticos alinhados aos interesses da elite orgânica transnacional e do empresariado em 

específico, bem como a “queimação” sutil das figuras públicas ligadas às pautas 

entendidas como “de esquerda”  

  O complexo IPÊS/IBAD, assim como os grandes grupos midiáticos articulados 

nas ações ibadianas/ipêsianas, já possuía um amplo Know-how de como realizar tais 

atividades. Por um lado, artigos como “A operação Brizola” buscavam ressaltar o 

“perigo comunista”: 

 

Um perito brasileiro em política internacional, lembrando que as grandes 

potências classificam as áreas de atrito em áreas de interêsse vital e áreas 

periféricas para impedir a infiltrações nas primeiras e admitir conflitos locais 

nas últimas, assegura que, sob o ângulo da Guerra Fria, uma nomeação como 

da Sr. Leonel Brizola para o Ministério da Fazenda, no Brasil, seria 

impossível. A América Latina é, para os Estados Unidos, uma área de 

interêsse vital tanto quanto o oriente europeu o é para a União Soviética. O 

Sr. Brizola, como figura principal do governo brasileiro, significaria um corte 

na relação com as agências de financiamento do Ocidente, sem o Brasil 
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tivesse, em contrapartida, outro respiradouro, desde que a Rússia não se 

animaria na tentativa de ingresso à uma área de interêsse vital dos norte-

americanos
863

.    

 

 O texto salientava “o perigo do presidente João Goulart nomear Brizola como 

Ministro da Fazenda” caso as Reformas de Base não fossem aceitas. Por outro lado, às 

vésperas do golpe de 1964, a mesma edição de “O Cruzeiro” artigos que reforçavam o 

“dever de cada um” frente ao extremismo
864

. Na edição de 04 de abril de 1964, fechada 

antes do movimento que culminou com a queda de Goulart, as matérias salientavam a 

“A Agonia da Classe Média”
865

. Em 10 de abril de 1964, “a edição histórica da 

revolução” trouxe logo na primeira página a manchete “O Cruzeiro viu (e documentou) 

a prisão do governador Arraes”
866

. A imagem do jornalista David Nasser rodeado por 

armas, em vigília na “trincheira da Guanabara”, também ilustrava o periódico. Para 

além, a revista fez a reconstituição dos momentos que antecederam ao movimento 

golpista em Minas Gerais, na Guanabara e em São Paulo. 

 No caso de São Paulo, a reportagem do periódico em questão foi baseada em 

informações obtidas pelo “Bureau de Imprensa” (BIS), ligada ao IPÊS e a Sociedade de 

Estudos Interamericanos, e já na manchete chamava atenção para “a guerra pela 

liberdade” nas ruas paulistas. As imagens davam ênfase à comemoração de estudantes 

da Faculdade Mackenzie que fizeram um ato em homenagem à “revolução”, muitos 

desses oriundos da CLACE. Segundo a cobertura do “Bureau”: 

 

São Paulo viveu, assim, horas de guerra ainda que não resultassem os 

movimentos e as medidas em nenhum choque verdadeiramente sangrento. O 

que havia de realmente desejado era que o país retornasse aos caminhos da 

democracia e da paz. Isso foi conseguido
867

. 

 

 Discurso que, ao longo dos anos iniciais da década de 1960, fora pautado nas 

páginas da revista e dos demais periódicos articulados aos “Diários Associados” com 

forte influência do IBAD/ADEP/Promotion, bem como do Instituto de Pesquisa e 

Estudos Sociais. Em cartas trocadas entre o General Ulhoa Cintra e o ipêsiano paulista 

Pacheco e Silva, o militar destacava a importância de periódicos como O Cruzeiro: 

 

Nas guarnições do interior não seria exagero afirmar-se que não há hábito 

generalizado e sistemático da leitura de jornais que sempre chegam com 

grande atraso. Maior penetração oferecem as revistas, sobretudo “O 

Cruzeiro”, certamente pelo fato de só envelhecer ao cabo de oito dias, 
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 A Operação Brizola. Revista O Cruzeiro. 4 de janeiro de 1964, p. 18-B. 
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 Idem. 
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 A Agonia da Classe Média. Revista O Cruzeiro. 4 de abril de 1964. 
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 Revista O Cruzeiro. Edição Extra. 10 de abril de 1964, p. 1 e 2. 
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 Ibidem, p. 29 
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circunstância que lhe facilita a execução de grandes caminhadas pelo interior 

do Brasil, conservando, ao mesmo tempo o sabor da novidade, a atualidade 

dos problemas que discute ou as teses que ampara
868

.   

 

 Trecho que resume de forma bastante concisa a importância de um periódico de 

circulação nacional como foi a revista “O Cruzeiro” nas estratégias que envolviam a 

tentativa de construção de um consenso alinhado ao projeto liberal-conservador pautado 

pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Como afirmou o general Ulhoa Cintra, 

jornais de ampla circulação como “O Globo”, “O Jornal”, “Jornal do Brasil”, “O Estado 

de São Paulo”, entre outros, não conseguiam ter a mesma abrangência de público e de 

região que um periódico semanal. No entanto, como o próprio militar observou na 

mesma carta, apesar de ser regional, o periódico “O Estado de São Paulo” foi um 

modelo no que tange às ações voltadas para a opinião pública.  

 

4.6.2- “O Estado de São Paulo” 

 

 Nas conversas entre Pacheco e Silva e o general Ulhoa Cintra, este último 

sublinhou a importância do periódico “O Estado de São Paulo” para as estratégias de 

consenso articuladas pelo IPÊS ao afirmar que: 

 

Não tenha o Sr. a menor dúvida que a atmosfera desanuviada que hoje 

respiramos em quase tôdas as guarnições de S. Paulo é, em grande parte, 

fruto da tenacidade e das pregações que “O Estado de São Paulo” vem, de há 

muito, desencadeando em todos os recantos dessa dadivosa terra
869

.  

 

 “O Estado de São Paulo” e o grupo Mesquita foram abordados de diferentes 

formas ao longo deste trabalho. Julio de Mesquita Filho foi uma das figuras de frente do 

“Comitê Revolucionário” e um elemento fundamental na organização dos Grupos 

Especial da Conjuntura, de Doutrina e de Opinião Pública. O jornal funcionou como um 

aparelho privado de hegemonia ligado diretamente ao IPÊS-SP e com um longo 

histórico de participação na vida política do país. 

 Diferentemente de “O Cruzeiro” e do “Diário da Noite”, nas páginas do 

periódico “O Estado de São Paulo” confluíam problemas nacionais e questões 

específicas de São Paulo. O espírito de 1932 foi um elemento presente ao longo das 

publicações do jornal em articulação com o IPÊS. Foi através do Grupo de Opinião 

Pública de São Paulo que o periódico realizou um trabalho fundamental de 
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 Carta do general José Ulhoa Cintra à Antônio Carlos Pacheco e Silva. Rio de Janeiro, 01 de janeiro de 

1964. CPOC/FGV. Arquivo Ulhoa Cintra. UCI 63.04.09. 
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popularização das pautas de interesse do empresariado. Tanto que se tornou um 

exemplo de ação a ser seguido. Nas palavras de Ulhoa Cintra: 

 

[...] só uma organização como “O Estado de São Paulo”, financeiramente 

independente, dirigida por homens de pensamento e de ação, patriotas 

apaixonados da terra que lhes serviu de berço, cristãos e democratas da 

melhor cepa, seriam capazes de tomar por ponto a execução de um 

empreendimento dessa natureza
870

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 “O Estado de São Paulo”, apesar de não abranger de forma direta outras regiões 

do país, era considerado um exemplo de intervenção que foi bem sucedida. De fato, o 

trabalho de mobilização da opinião pública realizado nas páginas do periódico não 

ficava restrito apenas a períodos específicos como, por exemplo, a renúncia de Jânio 

Quadros e a posse de João Goulart, a eleição de 1962, o plebiscito de 1963 e a véspera 

do golpe de 1964. Ao longo dos primeiros anos da década de 1960, o jornal paulista 

contribuiu de modo bastante eficiente com a formação de um consenso anticomunista e 

em defesa das demandas de interesse do empresariado. Porém, em tais momentos 

citados ficaram bastante evidentes as estratégias voltadas para a opinião pública. 

 Outro ponto interessante reside no fato de, em muitas vezes, os editoriais do 

periódico em questão terem confluído diretamente com as pautas abordadas nas 

reuniões do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Ao longo do ano de 1963, os textos 

da seção intitulada “Notas e informações” foram se tornando mais agressivos e diretos 

na crítica ao governo Goulart, no ataque a figuras públicas ligadas à esquerda, 

principalmente, Brizola e Miguel Arraes, na cobrança de ação das Forças Armadas e na 

afirmação do “perigo comunista” na América Latina. Mas, de um modo geral, 

apresentava a mesma estrutura: Um tema principal ligado à política nacional e sobre o 

qual teciam críticas às ações do presidente Goulart, uma questão internacional em que a 

tensão da Guerra Fria era sempre retratada, ainda que variassem os argumentos, através 

da divisão EUA/democracia x URSS/totalitarismo comunista, um setor para abordar as 

ações da UDN, com ênfase no ipêsiano Herbert Levy, e outros espaços cujos principais 

assuntos variavam entre questões militares e de economia. 

 Ainda em 1961, os editoriais reforçavam a importância do sindicalismo livre e 

da Renovação Sindical, da Aliança para o Progresso e lançava conjecturas acerca do 

governo de João Goulart. Em novembro deste ano, um texto abria a seção “Notas e 

Informações” analisando a postura do novo presidente ao proferir dois discursos em 

Minas Gerais: 
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Em ambos os discursos havemos de reconhecer que o Sr. João Goulart foi 

altamente cauteloso e circunspecto na maneira de abordar os problemas que 

nos afligem. [...]. Antes de tudo porque ainda tínhamos viva na memória a 

ação desenvolvida por esse político gaúcho em todo o decorrer de sua já 

longa trajetória de homem público; e depois, por ser conhecida a facilidade 

com que a exa. sempre incitou as massas trabalhadoras a exigirem dos 

empregadores e do Estado o que nem um nem outro, as mais das vezes, lhe 

podiam conceder
871

.   

 

 Apesar da postura menos agressiva, Goulart seguia sob suspeita, em particular, 

devido à preocupação de um possível retorno do presidencialismo. No mesmo editorial, 

havia uma pequena nota de defesa do parlamentarismo, um texto sobre “os anti-

semitismos de tipo nacional-socialista e o soviético”, no qual reforçava a imagem de 

perseguição religiosa na URSS e aproximava características nazi-fascistas com o 

comunismo. Um tipo de construção bastante presente nos editoriais do periódico em 

questão. A organização dos temas seguia sempre a preocupação de demonstrar receio 

com a economia no país e criar uma atmosfera de medo da “ameaça comunista” no 

Brasil. O risco de Jango assumir o governo sob um regime presidencialista era pautado 

a partir da associação do presidente com as ideias soviéticas e apresentação da URSS 

como um lugar sem liberdade e de perseguição das diferenças.    

Na primeira edição de 1963, na véspera do plebiscito que decidiria o regime 

político a ser seguido no país, o editorial do “O Estado de São Paulo” iniciava o ano 

comparando a ditadura de Getúlio Vargas com os caminhos trilhados pelo governo de 

Goulart. Entre os diversos pontos suscitados no texto, afirmava o perigo de um governo 

concentrado numa única pessoa e, ao mesmo tempo, denunciava os perigos da crise 

inflacionária no país e da presença de “um pupilo de Vargas no poder”: 

 

O processo inflacionário brasileiro ganha proporções só comparáveis as que 

levaram Mussolini e Hitler ao poder na Europa e Mao Tsé-Tung na China 

continental. Para enfrentá-lo, temos à cabeça do govêrno o pupilo do Sr. 

Getúlio Vargas: É o PTB que domina, de modo incontrastável, os postos-

chaves da República. Em essas fileiras milita a fina flor do comunismo 

nacional. De mãos dadas com o Sr. Presidente da República, são eles que 

determinam os rumos à administração do país e preparam as coisas de 

maneira que, segundo eles afirmam, venham ainda este ano tremular no Alto 

do Palácio da Alvorada as cores da extrema esquerda
872

. 

 

 O mesmo editorial também salientava possíveis crimes eleitorais cometidos por 

Leonel Brizola durante as eleições de 1962. Estratégia que fazia parte da linha de ação 
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 “Duas arengas presidenciais”. Notas e Informações. O Estado de São Paulo. Domingo, 19 de 

novembro de 1961, p. 03, Editorial.  
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 “O que nos espera no decorrer do ano novo”. Notas e Informações. O Estado de São Paulo. Terça-

feira, 01 de janeiro de 1963, p. 03, Editorial.  
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do IBAD/IPÊS – no caso ibadiano, desde o final da década de 1950. De acordo com o 

texto: 

 

Gostaríamos que um homem habituado a julgar os outros por si mesmos, e 

portanto eternamente desconfiados das atividades alheias, como o Sr. Brizola, 

aceitassem o convite que a este agora dirigimos, para dirimir suas dúvidas 

com o exame da contabilidade desta empresa. [...] embora, que não possamos 

propor, em contrapartida, procedimento idêntico em relação às origens dos 

volumosos fundos que o miliardário da política vem dissipando na custosa 

das propagandas subversivas. Dessa dissipação faz parte [...] a enormidade 

gasta pelo caudilho na compra de horários de televisão, na sua recente 

campanha eleitoral para não falar nas mirabolantes ofertas com que pretendeu 

aliciar o apoio dos jornais. O exame de tais origens de tais disponibilidades 

não seria, de fato, possível com vulgares pesquisas contábeis, por ser tarefa 

só realizável por um amplo inquérito policial
873

. 

 

 Após a eleição de 1962, uma série de questões e suspeitas foram levantadas 

sobre a intervenção do IBAD e da ADEP no processo eleitoral daquele ano, 

principalmente, no que tange ao favorecimento de políticos ligados à ADP, 

arrendamento de periódicos para campanha, bem como alto financiamento de 

propagandas em defesa dos candidatos alinhados às pautas ibadianas e de crítica e 

acusações aos políticos ligados, em especial, ao PTB. Questionamentos e dúvidas que 

levaram à formação da CPI do IBAD/IPÊS em 1963. Seguindo a linha das ações 

ibadianas e ipêsianas, o editorial centrava em acusações sobre possíveis fraudes na 

campanha na Brizola, tratado como o “Führer de Bombacha”
874

. 

 Construção de imagem que remete ao período de campanha eleitoral em 1962. 

Período em que o “O Estado de São Paulo” fez campanha aberta para o candidato da 

UDN, financiador das ações do IBAD e colaborador do IPÊS, José Bonifácio. Jânio 

Quadros que na eleição presidencial tivera apoio ibadiano, principalmente, por meio do 

Movimento Popular Jânio Quadros (MPJQ), após a renúncia, já não era mais o nome 

forte a receber apoio do complexo IBAD/IPÊS. Nas palavras de uma das lideranças do 

MPJQ: 

 

[...] apesar das minhas divergências, que mais se acentuaram com a volta do 

S.r. Jânio Quadros e sua candidatura ao Govêrno do Estado de Sao Paulo, que 

me parecia contradizer todas as razões da renúncia, de vez que tendo sido, 

segundo sua afirmação, afastado por pressão de forças ocultas, digo, forças 

terríveis da Presidência da República, às quais não pudera resistir, embora 

dispusesse dos maiores instrumentos de ação no regime presidencial, não 

entendia eu como pudesse ser candidato ao Govêrno do poderoso Estado de 

S. Paulo. Entendia que lhe cabia dar consequência às razões da renúncia e 

fazer uma campanha nacional, empunhando a bandeira abandonada do 

parlamentarismo na defesa do qual poderia realizar esta campanha e 
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conseguir uma bancada numerosa na câmara, através da qual poderia voltar 

ao Poder como Primeiro-Ministro [...]
875

. 

     

  A defesa do parlamentarismo foi um elemento importante para as pautas 

ibadianas/ipêsianas naquele momento, mas a crescente impopularidade de tal proposta 

era do conhecimento de membros de ambas entidades. A figura de Jânio Quadros, com 

apelo popular que ainda possuía, era um elemento importante nas estratégias de 

contenção do governo de Goulart. O discurso ex-presidente sobre “as forças ocultas da 

presidência” poderia funcionar como um argumento na defesa do regime parlamentar. 

De acordo com Cabral, Hasslocher ofereceu um alto valor para manter o MPJQ ativo, 

porém, este deveria seguir alinhado aos interesses e pautas do complexo IPÊS/IBAD
876

.  

 Ao que parece, em parte, a estratégia não funcionou e Jânio Quadros veio a ser 

candidato ao governo de São Paulo
877

. O apoio do IBAD e do IPÊS foi direcionado para 

o já citado candidato José Bonifácio Coutinho Nogueira. Coutinho Nogueira 

representava de forma bastante coesa os interesses da elite orgânica transnacional e do 

empresariado paulista, era ligado ao setor financeiro, industrial, agrícola e de 

comunicação, ou seja, tinha um amplo espaço de atuação empresarial, além de ter 

participado ativamente do “movimento paulista de 1932”, características que foram 

mobilizadas nos editoriais de “O Estado de São Paulo” na campanha aberta realizada 

para o candidato. Na véspera da eleição, acreditava-se na forte possibilidade de vitória 

do udenista.  

O editorial do periódico em questão, no espaço sempre reservado para as 

notícias referentes à UDN, lançou a manchete “Certeza na vitória em São Paulo”
 878

, 

cuja publicação destacava o manifesto do partido à nação: 

 

A UDN está em oposição no plano federal. Com isso a nação passa a dispor 

de uma força poderosa – tão mais poderosa quanto mais consagrada pela 

opinião pública – para a defesa das instituições democráticas, ameaçadas com 

ressurgimento do caudilhismo da política nacional que traz no seu bojo os 

germens da corrupção, aliada à indiferença ante os problemas que mais 
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afligem o povo. A inflação galopante, a alta insuportável do custo de vida 

[...]. A UDN decidiu combater com toda a energia os extremismos [...]. 

Denunciará e combaterá a infiltração comunista no governo e nos sindicatos 

[...]
879

.  

 

As páginas do jornal ficaram repletas de materiais da campanha de José 

Bonifácio. Aspecto que, além do declarado apoio de “O Estado de São Paulo”, denotava 

os altos valores gastos, por meio do IBAD, nas campanhas de candidatos parceiros
880

. 

Nos editoriais do periódico a eleição de São Paulo era apresentada como central e a 

vitória de José Bonifácio Coutinho como fundamental para a derrota da esquerda em 

âmbito nacional e, para tal, conclamava os paulistas a levarem para as urnas o espírito 

cívico de 1932: “já que os paulistas pretendem reatar as suas tradições na Federação, 

que caminhos devem seguir?” A reposta ressaltava o candidato udenista como a solução 

sensata de continuação dos trabalhos do governador Carvalho Pinto. Nesse sentido, 

Nogueira Coutinho surgia como o: 

 

Candidato que só poderia sair das correntes responsáveis pela reabilitação 

política, administrativa, financeira e econômica de São Paulo. Candidato só 

possível, porém, se optarmos, com a vitória do sr. José Bonifácio, pela 

continuidade da situação que tudo nos devolveu, inclusive o respeito de nós 

mesmos
881

. 

 

 O embate apresentado nas páginas de “O Estado de São Paulo” estava centrado 

nas figuras de Jânio Quadros e José Bonifácio Coutinho, o primeiro, associado à 

“política internacional irresponsável de aproximação com Cuba, China e a União 

Soviética” e, o segundo, representando os interesses empresariais. No entanto, apesar de 

todo o investimento, as eleições em São Paulo foram vencidas pelo candidato Ademar 

de Barros, representando a coligação PSP e PSD, com 39,87%. Coutinho chegou em 

terceiro lugar com 23,06 % e Quadros ficou em segundo com 35,93%
882

.  

 A despeito também do amplo investimento nacional, das projeções de vitória dos 

políticos aliados e financiados pela ação do IBAD e do IPÊS, candidatos ligados à 

esquerda, leia-se o PTB, foram eleitos com margem considerável de voto
883

. Após o 
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pleito eleitoral de 1962, os editorais de “O Estado de São Paulo” tornaram-se mais 

agressivos no discurso anticomunista, bem como as reportagens e matérias passaram a 

valorizar e apresentar discussões e propostas alinhadas aos projetos de reforma 

articulados pelo IPÊS. Um discurso saneador, mas pedagógico no sentido de afirmar os 

projetos do empresariado como de interesse e necessidade nacional. Matérias 

ressaltavam a relação desenvolvimento/ EUA e retrocesso/URSS/Cuba.  

Tipo de construção que remota os artigos de cobertura da Aliança Para o 

Progresso no Brasil. Em março de 1963, o editorial abordava a visita do ministro da 

Fazenda Santiago Dantas à Washington com intuito de obter um empréstimo. De acordo 

com a linha do jornal, o sensato seria aceitar as regras norte-americanas para obtenção 

do crédito e não cair no que seriam falácias da esquerda: 

 

O jovem estadista que preside os destinos da grande República [EUA] e, de 

modo geral, das democracias ocidentais não pretende instituir um sistema de 

satelização nesta parte do continente. [...] a explicação dessa maneira de ver 

as coisas por parte da Casa Branca reside no fato de o presidente Kennedye 

os homens que o assessoram [...] considerarem a inflação um elemento 

profundamente corrosivo que prepara a aniquilação da estrutura social, 

constituindo assim “a maior, a decisiva ameaça à democracia na América 

Latina. É por isso que de modo nenhum nos regateariam os recursos de que 

tanto necessitamos para pôr ordem e disciplina nas anarquizadas finanças”
 

884
. 

 

 A dificuldade da “missão” era associada ao executivo brasileiro e não às 

imposições norte-americanas: 

 

Não podia, portanto, ser mais inteligente, nem mais liberal, a maneira de 

encarar o papel que àquela República irmã cabe no seio das Nações do 

Hemisfério. Tudo se lhe pode pedir, desde que nos dirijamos ao grande povo 

com o sentimento de lealdade e probidade que deve ser a tônica do 

procedimento das nações que não perderam de todo o senso dos seus deveres 

e responsabilidades [...]. [...]. Mas não devemos esquecer, entretanto, que, 

embora sejam as melhoras intenções das autoridades federais norte-

americanas, elas implicam no reconhecimento por parte de nós [...] que a 

Nação norte-americana jamais permitiria que o seu governo concedesse 

grandes empréstimos a um país cujos dirigentes não levassem em 

consideração o fato de se acharem os Estados Unidos em luta aberta sem 

contemplações com o governo do ditador cubano
885

.   
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Nesse mesmo período, integrantes do IPÊS paulista ganharam espaço como 

colunistas de “O Estado de São Paulo”. O médico-militar Antônio Carlos Pacheco e 

Silva foi um exemplo bastante interessante. Numa coluna intitulada “Propaganda”, entre 

janeiro e fevereiro de 1964, o ipêsiano abordou em quatro artigos o tema da “Guerra 

Psicológica”, no qual buscou apresentar as características e os modos de ação dos 

“comunistas”. Como visto no presente capítulo, os conceitos de guerra/ação psicológica 

foram fundamentais na organização das ações do Grupo de Doutrina e Estudo e nas 

páginas do periódico em questão ganharam uma série explicativa voltada para o público 

mais amplo. Utilizando termos e estudos da psiquiatria/psicanálise, Pacheco e Silva 

buscava demonstrar a importância desses elementos para a ação militar, bem como as 

“estratégias do comunismo para dominar diferentes regiões e conhecer os inimigos”: 

 

O mundo não se acha dividido apenas por duas ideologias diferentes, mas 

também por duas grandes escolas psicológicas e suas variantes, cujo 

conhecimento é indispensável para se compreender e interpretar a guerra 

psicológica. A escola psicológica americana, dita psicodinâmica, fundada nos 

conceitos de Freud, baseia-se nas forças antagônicas, representadas pelo 

consciente e inconsciente. [...]. A escola psicológica soviética assenta-se do 

grande psicologista russo Pavlov [...]. Partindo de experiências em animais 

e no próprio homem, chegou o psicologista russo à conclusão de que todas 

as nossas funções, toda a nossa vida mental, subordinam-se a reflexos 

condicionados, [...], criados pelo ambiente e pelas impressões colhidas 

através dos sentidos. [...]. A educação, a instrução, o trabalho, a ciência a 

tecnologia, os hábitos, a medicina, a propaganda, a preparação militar 

dos russos, tudo se baseia nos princípios de Pavlov. [...]. A estratégia 

psicológica russa funda-se, também, nos reflexos condicionados, tanto na 

ofensiva como na defensiva. Na ofensiva, procurando despertar o mêdo, 

o pânico, através da chamada estratégia de terror, submetendo o povo 

russo a um trabalho reflexiologico prévio, para evitar que se atemorize 

ante o ataque do inimigo [...]
886

.   

 

    A União Soviética, apesar de não estar diretamente adjetivada, era apresentada 

sob uma perspectiva muito semelhante ao chamado “inferno soviético”
887

, ou seja, lugar 

no qual as pessoas estavam submetidas à “lavagem cerebral” desde a infância. Além de 

salientar a imagem do “totalitarismo comunista” cujo poderio do Estado manipulava 

todos os espaços formativos e informativos na sociedade. A ausência de ética e o ideário 

do “império do mal” também apareciam nos textos de Pacheco e Silva, inclusive, 

retratado na existência de experiências científicas em humanos e no condicionamento 
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das ações humanas ao medo e ao terror. Em contraste, a concepção norte-americana 

surgia como dinâmica e centrada na autodefesa e no respeito pela vontade individual
888

.  

      No final de 1963, os editoriais do periódico “O Estado de São Paulo” já traziam 

abertamente menções à importância das Forças Armadas na manutenção da democracia, 

denúncias sobre a “infiltração comunista” entre os militares, críticas à agenda e ações do 

governo. Um exemplo é o editorial de 9 de novembro de 1963 no qual todas as seções 

são voltadas para denúncia das “ações esquerdistas” e de crítica às reformas pretendidas 

por Goulart. Títulos como “O faccionismo da esquerda no Exército”, “Entreguismo 

aperfeiçoa-se na SUNAB”, “Teima, Irreflexão e Demogagia”, entre outros, faziam uma 

afiada crítica à situação do país e sublinhavam a necessidade de mudanças. Para além, 

ressaltava o perigo de levantes militares pelo Brasil e a necessidade dos “estudantes 

democratas” paulistas tomarem as rédeas do espaços deliberativos estudantis
889

. 

Manifestos “pró-democracia” passaram a ser publicados nas páginas do 

periódico no período de intensificação do movimento que culminou com o golpe de 

1964, tais como os manifestos das enfermeiras, engenheiros, entre outros. Como visto 

ao longo deste capítulo, durante os meses iniciais de 1964, as páginas de “O Estado de 

São Paulo” se tornaram um espaço aberto de defesa da deposição de João Goulart, 

apesar de afirmar a “linha democrática”. As Marchas da Família com Deus pela 

Liberdade foram apresentadas em amplos dossiês e reportagens especiais como a 

“vitória da esperança”. Manchetes ressaltavam o retorno do “espírito de 1932” e do 

“Civismo paulista”. O ponto alto de um processo de mobilização de tal ideário em 

estratégias voltadas para a construção do consenso que remota ao início das atividades 

ibadianas e ipêsianas. 
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Conclusão 

 

 O presente trabalho buscou analisar o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais de 

São Paulo, mais especificamente, a ação empresarial articulada neste organismo e a 

articulação de uma sofisticada estratégia de convencimento e construção de consenso no 

período que antecedeu ao golpe civil-militar de 1964. Partiu-se da hipótese de que, no 

âmbito das ações ipêsianas e da defesa de um projeto de sociedade que se pretendia 

hegemônico, os empresários articulados no IPÊS-SP priorizaram e protagonizaram a 

construção de um consenso que equalizava a negação e o expurgo de um adversário em 

comum e um viés pedagógico, ou seja, propositivo.O anticomunismo foi um elemento 

central nesse processo, em especial, no que concernia à constituição de um ideário no 

qual a importância da livre empresa e do capital privado coadunava com a afirmação de 

valores conservadores diretamente associados à religiosidade, ao civismo e à 

manutenção da ordem social vigente.  

 O Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais se tornou um dispositivo fundamental 

na articulação do golpe de 1964 no momento de amadurecimento político da elite 

orgânica. Funcionou como uma espécie de guarda-chuva que abarcava diferentes 

categorias sociais com preponderância dos empresários e dos militares. No caso de São 

Paulo, os homens de empresa foram os protagonistas das ações ipêsianas. Numa 

trajetória em que, a partir da segunda metade da década de 1950, o empresariado 

começou a estreitar interesses, especialmente, nas associações e nas organizações de 

classe. Nos anos 1960, num momento de crise econômica e do populismo, bem como da 

emergência da classe trabalhadora e de ascensão dos interesses multinacionais e 

associados, teve lugar central a construção de um programa capaz de oferecer soluções 

para o país em acordo com as demandas empresariais ligadas ao capital privado 

transnacional e da Aliança Para o Progresso. 

 Para o êxito de tal projeto foi necessário estabelecer estratégias de mobilização 

que pudessem ir além dos “homens de empresas” ou de diferentes frações da classe 

dominante brasileira, ou seja, voltadas para assegurar o apoio da sociedade em geral. A 

renúncia de Jânio Quadros e ascensão de João Goulart à presidência funcionou com um 

alerta final para a intensificação de uma ação que já vinha se construindo. Antes da 

fundação do IPÊS, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) foi um dos 

articuladores desse empresariado. Tal como um aparelho de ação política e ideológica, 
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pautou ações com o objetivo de “compartilhar do governo político e moldar a opinião 

pública”
890

.  

 Para compreender o modus operandi do IPÊS foi incontornável abordar as ações 

ibadianas. No caso do IPÊS-SP, no final da década de 1950 e início dos anos 1960, o 

IBAD dialogou diretamente com uma gama variada de movimentos anticomunistas já 

existentes na sociedade civil. Entre esses, destacaram-se os movimentos ligados ao 

chamado sindicalismo livre, à política partidária e eleitoral como foi o caso do 

Movimento Popular Jânio Quadros, às organizações religiosas cristãs e conservadoras 

católicas como, respectivamente, o Rearmamento Moral, o Centro Dom Vital e a 

Federação dos Círculos Operários. Além da relação com entidades associativas e 

organizações do empresariado paulista, no caso, a Associação Comercial de São Paulo, 

a AMCHAM e até mesmo o Conselho Superior da Classes Produtoras de São Paulo. 

 No que tange a ação política e ideológica voltada para a construção de um 

consenso anticomunista e de defesa da empresa privada, pode-se dizer que o IBAD 

abriu o caminho e preparou o terreno para as ações ipêsianas. Recebeu um amplo 

financiamento de empresários ligados a grupos multinacionais e, através da “S/A 

Incrementadora de Vendas Promotion”, produziu uma agressiva campanha 

anticomunista em diversos meios de comunicação, cujas intervenções iam da 

propaganda em defesa da democracia associada à “livre empresa” até ações mais 

contundentes nas quais pautavam o expurgo do que entendiam e intitulavam como 

“comunistas”.  

 A articulação do IPÊS-SP esteve diretamente ligada às ações de empresários 

associados ao capital privado estrangeiro, em particular, dos EUA. Nesse processo, 

Paulo Ayres Filho e João Batista Leopoldo Figueiredo foram figuras de suma 

importância, principalmente, por transitarem em diferentes aparelhos privados de 

hegemonia nos quais se articulavam segmentos do empresariado paulista. No caso de 

Ayres Filho, também pela relação direta com a elite orgânica norte-americana como, por 

exemplo, na AMCHAM. Apesar da FIESP ter um ampla trajetória e protagonismo na 

organização dos empresários de São Paulo, a Associação Comercial de São Paulo 

(ACSP) teve grande importância na organização do grupo que viria a compor a seção 

paulista do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. 
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 Se no Rio de Janeiro, o CONCLAP-RJ foi central para aglutinar o empresariado 

no âmbito do IPÊS, em São Paulo, ainda na década de 1950, através de empresários 

como Leopoldo Figueiredo e Ayres Filho, a ACSP conseguiu reunir um grupo de 

homens de empresa que viriam a participar diretamente da fundação do IPÊS. 

Importância que também passava pelas atividades da AMCHAM. A American Chamber 

of Commerce, que funcionava como o principal fórum de articulação política das 

corporações multinacionais no Brasil, no pós-Segunda Guerra Mundial, foi um dos 

lugares de organização do empresariado paulista, principalmente, com o aumento da 

interação de diferentes segmentos empresariais em grandes grupos/companhias e com o 

crescimento do fluxo de capital externo no país. A AMCHAM teve profunda ligação 

com a formação do IPÊS em São Paulo e permaneceu articulada ao Instituto ao longo 

dos anos 1960.  

Outro aparelho privado de organização do empresariado paulista que integrou o 

IPÊS, foi o Rotary Club. Desde a década de 1950, nomes como os de Ayres Filho e 

Leopoldo Figueiredo constavam nos espaços diretivos da entidade. É possível afirmar 

que o trabalho de base empresarial era um aspecto fundamental da ação do clube de 

serviço. Ação que visava tanto os próprios rotarianos e, posteriormente, a partir da 

ligação com outras associações de São Paulo, um público mais geral. Nos anos 1960, o 

Rotary foi um parceiro de ação do IPÊS e uma entidade militante no movimento que 

culminou com a “conquista do Estado”. O Rotary Club, através da relação com o IPÊS-

SP, também foi um aparelho fundamental na construção de estratégias de 

convencimento. 

Como foi abordado no capítulo 1, em São Paulo, a organização do empresariado 

na sociedade civil ocorreu de modo bastante plural. De um modo geral, a Associação 

Comercial de São Paulo, a FIESP, o CIESP, a AMCHAM e o Rotary Club foram 

organismos privilegiados de articulação do empresariado e de relação com o capital 

estrangeiro. A primeira tentativa de unificar as demandas da burguesia empresarial de 

São Paulo, através do Conselho Superior das Classes Produtoras paulista, não foi muito 

produtiva. Pois, no final da primeira metade da década de 1950 – período de formação 

do Conselho −, a ação política empresarial ainda começava a caminhar no sentido de 

estreitar interesses em comum. Algo que só ganharia força no final dos anos 1950 e 

início da década de 1960. 

 A renúncia de Jânio Quadro foi um marco no processo organizativo do 

empresariado paulista, já que muitos desses tinham apoiado e participado ativamente da 
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campanha pela eleição do então candidato. Quadros se aproximava dos homens de 

empresa de São Paulo, com maior relevância, por pautar um discurso de viés 

anticomunista, moralizante e de defesa da propriedade privada. Ascpectos que 

ganharam impulso com a chegada de João Goulart ao poder. 

A fundação do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais ocorreu em 1961, logo 

após a renúncia de Quadros, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Apesar da unidade para 

a ação, as formas de organização do IPÊS, entre as duas seções fundadoras, no período 

anterior ao golpe de 1964, foram marcadas por diferenças e discussões sobre as 

atividades prioritárias, protagonismo e pela diretoria da entidade. Entre os anos de 1962 

e 1963, as ações ipêsianas e do empresariado passaram por um processo de 

amadurecimento no qual a disputa pela hegemonia e a necessidade de “retomar os 

rumos” da sociedade política balizaram o afinamento das demandas a despeito das 

diferenças.  

No entanto, mesmo numa diretoria unificada, as seções ipêsianas de Rio de 

Janeiro e de São Paulo guardaram as suas especificidades. Para compreender os 

aspectos peculiares ao IPÊS-SP, foi de suma importância caracterizar e traçar um breve 

perfil sociológico daquele empresariado articulado no Instituto. Em linhas gerais, 

compunham o IPÊS-SP empresários oriundos da burguesia industrial e comerciante e, 

em menor grau, das famílias tradicionais e emergentes das classes subalternas. 

Interessante observar também que militantes orgânicos no processo de criação do IPÊS-

SP − como, por exemplo, Paulo Ayres Filho − tiveram a trajetória empresarial 

impulsionada (até o mesmo o status) na relação com o capital estrangeiro. 

O laço de parentesco também foi uma característica do empresariado paulista 

que compunha o IPÊS. Entre os ipêsianos, encontravam-se membros de famílias cujos 

nomes compõem uma trajetória consistente na história do capitalismo brasileiro e um 

histórico de defesa do anticomunismo e, em determinados casos, com ações de expurgo 

e repressivas. Grupos familiares como, por exemplo, Vidigal, Quartim Barbosa, 

Mesquita, Ulhoa Cintra, Ermírio Moraes, entre outros, possuíam integrantes no IPÊS, 

passando por diferentes gerações, assim como pela presença de sócios ou funcionários 

de confiança desses grupos empresariais na entidade. A formação, o aspecto geracional 

e os espaços de sociabilidade também foram considerados no processo de análise do 

IPÊS-SP.  

Outro ponto importante abordado sobre as especificidades do IPÊS-SP foi a 

relação dos ipêsianos paulistas com a ideologia. Elemento bastante enriquecedor do 
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exame acerca das formas de ação do empresariado paulista articulado no Instituto de 

Pesquisa e Estudos Sociais. No capítulo 3, após analisar a organização da seção ipêsiana 

paulista, fez-se necessário observar quais eram as concepções de mundo inerentes a 

estes indivíduos. O anticomunismo funcionava como um elemento de coesão entre os 

empresários no IPÊS, no caso do IPÊS-SP, foi interessante notar que produziram 

algumas visões de mundo particulares, ou seja, baseadas nas próprias 

referências/trajetórias e transformadas em instrumento de ação e convencimento de 

outros segmentos do empresariado, da classe dominante e da sociedade em geral. 

 Ao analisar a ação empresarial articulada no IPÊS-SP, o presente trabalho 

objetivou examinar as estratégias de convencimento e de construção de consenso, 

protagonizadas pelo empresariado paulista organizado no IPÊS de São Paulo, no 

período que antecedeu ao golpe civil-militar de 1964. Desse modo, o quarto capítulo 

tratou especificamente desta questão. O olhar esteve voltado para a relação do 

empresariado com grupos e com movimentos de cunho anticomunistas, integrados ao 

IBAD ou por meio da relação com a Sociedade Estudos Interamericanos. Os Grupos de 

Doutrina e Estudos, Opinião Pública e Especial da Conjuntura foram espaços centrais 

na articulação das ações de convencimento e de construção do consenso necessário para 

legitimar o projeto liberal-conservador pautado pelo IPÊS. 

 A Sociedade de Estudos Interamericanos (SEI) foi um elemento fundamental 

para este exame. A SEI contribuiu bastante para as atividades de doutrina e de opinião 

pública construídas no IPÊS-SP. Em especial, no levantamento de informações 

realizado pela entidade e na propaganda anticomunista. A SEI tinha ramificações no 

meio religioso, militar e empresarial. Através dos grupamentos do IPÊS-SP, a SEI 

desenvolveu e contribui com as ações de mobilização, de levantamento de informações 

e doutrina. 

 O Grupo Especial da conjuntura funcionou como um espaço de levantamento de 

informações, pesquisas e como um espaço articulador da ação político-militar que 

derrubou João Goulart do governo. Encontravam-se organizados neste grupamento 

tanto as estratégias da ação militar quanto as empresariais. O GEC formou um 

complexo aparato de informações e também consolidou um “estado-maior” ou “comitê 

revolucionário” das ações ipêsianas e do próprio movimento civil-militar. No IPÊS-SP, 

era um elemento central de ligação com os Grupos de Doutrina e Opinião Pública. 

 Os grupos de Doutrina e Opinião Pública agiam em confluência. O GDE 

estabeleceu relação com diversos segmentos da sociedade: militares, empresários, 
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estudantes, religiosos, operários, mulheres, entre outros. Através desta célula de ação, o 

IBAD, a SEI e movimentos de cunho anticomunistas (até mesmo de viés terrorista), se 

articularam às atividades ipêsianas. Apesar do IPÊS não possuir uma posição 

onipresente, é necessário ressaltar que o longo trabalho de convencimento e de 

construção de pautado no IPÊS/IBAD teve significativa influência no sucesso do golpe 

civil-militar. A doutrina, no IPÊS-SP, estava diretamente ligada à ação e foi 

fundamental na consolidação do consenso acerca das demandas pautadas pelo IPÊS 

entre diversos segmentos da sociedade civil. 

 As estratégias de mobilização da opinião pública tiveram lugar central na 

consolidação das ações ipêsianas. O foco estava nos meios de comunicação, em 

particular, os periódicos de ampla circulação que eram considerados pelos ipêsianos 

como um espaço privilegiado para publicizar as ideias defendidas pelo IPÊS. Em São 

Paulo, a organicidade da relação dos grupos Mesquita e Chateaubriand com o IPÊS-SP, 

além das ações do IBAD voltadas para a compra de espaço em veículos de informação, 

teve forte influência na mídia imprensa. Na estratégia conjunta de ação, enquanto o 

IBAD e outras organizações da sociedade civil faziam o “trabalho sujo” da denúncia e 

do enfrentamento direto aos “comunistas”, o IPÊS buscava, sob a veste da intervenção 

positiva voltada para os problemas do país, convencer e ocupar espaço nos meios de 

comunicação.  

Se o objetivo do empresariado articulado no IPÊS era readequar a sociedade 

política em acordo com os interesses da elite orgânica transnacional, o IPÊS-SP 

trabalhou diretamente na construção do consenso necessário para garantir legitimidade 

ao projeto liberal-conservador pautado pela entidade. As estratégias voltadas para a 

mobilização da opinião pública e de aspecto doutrinário, principalmente, após a vitória 

de Goulart no plebiscito de 1963, tornaram-se mais agressivas e direcionadas ao 

saneamento ou expurgo dos ditos “comunistas que ocupavam o poder”. Intervenção que 

pode ser observada nas matérias, artigos e editoriais publicados pelos grupos “O Estado 

de São Paulo” e Chateaubriand, cujos proprietários foram membros fundadores do 

IPÊS.  

Para além, um longo trabalho doutrinário voltado para grupos específicos 

garantiu aos ipêsianos paulistas a influência em diferentes segmentos da sociedade, em 

especial, no movimento sindical, entre militares, estudantes, religiosos e mulheres. A 

noção de Ação/guerra psicológica foi norteadora da organização das atividades de 

convencimento e de defesa do expurgo do comunismo, principalmente, da sociedade 
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política. Apesar dos esforços ipêsianos, o pouco resultado obtido na eleição de 1962 e a 

vitória do presidencialismo em 1963, apontaram que o caminho doutrinário e das 

estratégias de ação voltadas para a opinião pública deveria se dar no sentido de 

fortalecer um golpe de Estado capaz de garantir a implementação das políticas 

econômicas ligadas à empresa privada e ao capital estrangeiro, bem como o expurgo do 

comunismo e a manutenção dos valores conservadores. 

O presente trabalho buscou contribuir para os estudos acerca do golpe de 1964 e 

da relação entre o empresariado e o anticomunismo. Este último entendido como um 

elemento plural e, no caso aqui abordado, diretamente relacionado com a necessidade de 

mudanças econômicas, políticas e sociais. Presente tanto nas estratégias de consenso 

bem como nas de coerção. O IPÊS-SP foi um locus privilegiado de análise deste 

processo e também da ação coletiva empresarial na década de 1960. É importante 

ressaltar que apesar do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais ter funcionado como um 

dispositivo central na organização da elite orgânica transnacional no período que 

antecedeu ao golpe, este não era um todo homogêneo e a efetividade da ação ipêsiana 

esteve bastante ligada à capacidade de organizar frações da classe dominante brasileira e 

mobilizar diferentes segmentos sociais à nível nacional.  

Ao pensar no Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais como o partido do 

empresariado, através do IPÊS-SP, buscou-se mostrar a importância das ações de 

convencimento articuladas por homens de empresa. Nesse sentido, na análise aqui 

realizada houve a pretensão de aprofundar em questões já apresentadas e trazer novos 

elementos para compreensão da ação empresarial no processo que culminou com o 

golpe civil-militar de 1964. Em São Paulo, as ações da SEI, da Promotions S/A, do 

Rotary Club, a relação com movimentos políticos de cunho anticomunistas, das ações 

mobilizadas pelos grupamentos de levantamento da conjuntura, de doutrina e de opinião 

pública, reforçam o caráter classista do movimento golpista e do IPÊS como um 

dispositivo dirigente, capitaneado por uma elite orgânica de cunho transnacional, que 

nos anos 1960 conseguiu mobilizar um pacto entre diversas frações da burguesia no 

sentido de “conquistar o Estado”. 
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ANEXO 1 

Relação de membros que compunham a executiva da Associação Comercial de São 

Paulo 

Cargo 1954 1956 1958 

Presidente Jorge Di Pietro Eduardo Saigh Emílio Lang Júnior 

 

 

 

 

Vice-Presidente 

-Eduardo Saigh 

-Emílio Lang 

Júnior 

-José Floriano de 

Toledo 

-Luiz Gonzaga de 

Toledo 

-Luiz Roberto 

Vidigal 

 -Luiz Gonzaga de 

Toledo 

-Hélio Cássio Muniz 

de Souza 

-Alcides Guerrero 

-Camilo Ansarah 

-Olympio Rolim 

Loureiro 

-Paulo de Almeida 

Barbosa 

-Roberto Selmi-Dei 

1º Secretário Camilo Ansarah  -Daniel Machado de 

Campos 

2º Secretário Olímpio Rolim 

Loureiro 

 - Eduardo de Campos 

Salles 

1º Tesoureiro Alexandre 

Hornstein 

 -Luís Filipe Saldanha 

de Oliveira 

2º Tesoureiro Alexandre Duarte  -Orlandino A. Cappa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Alberto José de 

Carvalho 

-Álvaro de Souza 

Lima 

-Breno Pacheco 

Borges 

-Caio Alcantara 

Machado 

-Carlos Eduardo de 

Azevedo 

-Carlos de Paula 

Pessoa  

-Carlos V. de 

Lacerda Soares 

-Ernesto Barbosa 

Tomanik 

-Flavio Aranha 

Pereira 

-Ignacio Miguel 

Estefno 

-José Papa 

-Juventino Tavares 

-Luiz Felipe 

Saldanha 

D’Oliveira 

- Luiz Toni 

-Luiz Ulhôa Cintra 

-Manoel Vieira de 

 -Alberto José de 

Carvalho 

- Alexandre 

Hornstein 

-Antônio Agnello 

Serra 

-David Portes 

Monteiro 

-Ernesto Barbosa 

Tomanik 

-Fernando Jordão  

-Giulio Lattes 

-Gustavo Borghoff 

-Henri J. Collinvaux 

-Husseim Gemha 

-Ignácio Abdulkader 

-Izidro Pedro dos 

Santos Costa 

-João Didier Filho 

-João Di Pietro 

- José Papa 

-José Ulpiano de 

Almeida Prado 

-Juventino Tavares 

-Laudo Natel 

- Lucídio C. Cerávolo 

- Luís Toni 

- Marcelo Camargo 
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Diretores (Cont.) 

 

Souza 

-Mario de Almeida 

Braga 

-Max Ekstein 

-Miguel Pierre 

Sobrinho 

- Nelson Dias 

Rangel 

-Orlandino A. 

Cappa 

-Paulo Uchôa de 

Oliveira 

-Raul Henrique 

Longo 

-Roberto Salmi-

Dei 

-Rui Melo 

Junqueira 

Vidigal 

-Max Ekstein 

-Moacir Freire 

-Nivaldo Ulhoa 

Cintra 

-Otávio Zampirolo 

-Roberto Maluf 

-Roberto de Souza 

Nazareth 

-Rodolfo Marco 

Bonfiglioli 

-Romeu Trussard 

Filho 

-Rui de Melo 

Junqueira 

-Ruy Rodrigues 

-Trajano Pupo 

Netto 
-W. R. Marinho Lutz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho Consultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Alcides Guerreiro 

-Antonio Carlos de 

Bueno Vidigal 

- Caio Luiz Pereira 

de Souza 

- Raul Crespi 

-David Portes 

Monteiro 

-Izidro Pedro dos 

Santos Costa 

-Jair Ribeiro da 

Silva 

-Jayme Torres 

- João Batista 

Monteiro 

-João Fleury da 

Silveira 

-Joaquim Alves 

Nogueira 

-Jorge Germanos 

-José de Freitas 

Sobrinho 

-Marcos Monteiro 

de Barros 

-Mário Paciullo 

-Mario Wallace 

Simonsen 

-Martin Afonso 

Xavier da Silveira 

-Mauricio Lang 

-Noé Ribeiro 

-Paulo de Azevedo 

e Souza 

-Sigefredo S. 

Magalhães 

 -Amim Antonio Calil 

-Antônio Carlos de 

Bueno Vidigal 

-Antônio Gonçalves 

- Aristides de Arruda 

Camargo 

-Celso Dário de 

Queiroz Guimarães 

- Dante Pellegrino 

- Fernando de 

Almeida Prado 

- Flávio de Aranha 

Pereira 

-Francisco Garcia 

Bastos 

- Ignácio Miguel 

Estefno 

- João Batista 

Monteiro 

-Joaquim Alves 

Nogueira 

- Jorge Germanos 

- José de Freitas 

Sobrinho 

- Luís Roberto de 

Carvalho Vidigal 

- Luís Ulhoa Cintra 

-Luís Visani 

- Lupércio Araújo  

- Marcel Levy 

-Mário Antino 

- Mário Paciullo 

-Mário Sansone 

- Miguel Pierre 

Sobrinho 

-Moacyr Concílio 
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Conselho Consultivo 

 

 

 

- Nelson Dias Rangel 

- Noé Ribeiro 

-Osmário Ribas 

-Paulo de Azevedo e 

Souza 

-Paulo Uchoa de 

Oliveira 

-Raul Henrique 

Longo 
Quadro 1.1 

 

 

Membros da chapa derrotada na eleição de 1954 da ACSP 
Nome IPÊS 

João Batista Leopoldo Figueiredo Sim 

Fernando Edward Lee Sim 

Francisco Garcia Bastos Não 

Helio Cassio Muniz Sim 

Paulo Reis de Magalhães Sim 

Rodolfo Ortenblad Não 

Oscar Pereira Machado Sim 

Daniel Machado de Campos Sim 

Ruy Calazans de Araújo Sim 

Luiz de Moraes Barros Sim 

Alberto Spilborghs Não 

Anis Simão Racy Não 

Emílio Oria Não 

Francisco Labate Júnior Não 

Geraldo Quartim Barbosa Sim 

Haroldo Reginaldo Levy Sim 

Hamilton Prado Não 

Henri J. Collinvaux Não 

João Martins Não 

José Bonifácio Coutinho Nogueira Não 

José Carlos Bosisio Não 

José Ermírio de Moraes Filho Sim 

José Joaquim Baptista Ferreira Não 

Lauro Soares Não 

Luis L. Reid Sim 

Luiz Visani Sim 

Manoel Epstein Não 

Mario Frugiuele Não 

Octavio Pupo Nogueira Não 

Octavio Zampirollo Não 

Pedro Boralli Não 

Ribamar Castello Branco Não 

Roberto Pereira de Almeida Não 

Rogerio Pinto Coelho Não 

Salo Wissmann Não 
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Abelardo Bernadino Alves Não 

Abílio Brenha da Fontoura Não 

Adalberto Ferreira do Vale Não 

Alfredo Ferreira Velloso Não 

Aloísio Ramalho Foz Não 

Antonio A. Monteiro de Barros Neto Não 

Antonio Gonçalves Não 

Antonio José de Freitas Não 

Antonio Monteiro da Cruz Jr. Não 

Aristides de Arruda Camargo Não 

Arthur Costa Filho Não 

Eddy de Freitas Crissiuma Não 

Francisco Gonçalves Andrade de Machado Não 

Francisco Silva Junior Não 

J. J. Cardoso de Melo Neto Não 

João Alfredo de Souza Ramos Não 

Joaquim Campos Salles Não 

Julio de Oliveira Barbosa Meca Não 

Luiz Rodolfo de Miranda Filho Não 

Moacyr Rodrigues Dias Não 

Paulo Ayres Filho Sim 

Quadro 1.2 

 

 

Membros das chapas derrotada e vitoriosa de 1954 que compuseram a chapa vitoriosa 

de 1958 (ACSP)  

Chapa Derrotada 1954  Chapa Vitoriosa 1958 

João Batista Leopoldo Figueiredo Jorge Di Pietro 

Fernando Edward Lee Luiz Roberto Vidigal 

Francisco Garcia Bastos Camilo Ansarah 

Helio Cassio Muniz Eduardo Saigh 

Paulo Reis de Magalhães Emílio Lang Júnior 

Rodolfo Ortenblad José Floriano de Toledo 

Oscar Pereira Machado Luiz Gonzaga de Toledo 

Daniel Machado de Campos Olímpio Rolim Loureiro 

Ruy Calazans de Araújo Alexandre Hornstein 

Luiz de Moraes Barros Alexandre Duarte 

Alberto Spilborghs Álvaro de Souza Lima 

Anis Simão Racy Alberto José de Carvalho 

Emílio Oria Rui Melo Junqueira 

Francisco Labate Júnior Roberto Salmi-Dei 

Geraldo Quartim Barbosa Raul Henrique Longo 

Haroldo Reginaldo Levy Paulo Uchôa de Oliveira 

Hamilton Prado Orlandino A. Cappa 

Henri J. Collinvaux Nelson Dias Rangel 

João Martins Miguel Pierre Sobrinho 

José Bonifácio Coutinho 

Nogueira 

Max Ekstein 
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José Carlos Bosisio Manoel Vieira de Souza 

José Ermírio de Moraes Filho Luiz Ulhôa Cintra 

José Joaquim Baptista Ferreira Luiz Toni 

Lauro Soares Luiz Felipe Saldanha 

D’Oliveira 

Luis L. Reid Mario de Almeida Braga 

Luiz Visani Juventino Tavares 

Manoel Epstein José Papa 

Mario Frugiuele Breno Pacheco Borges 

Octavio Pupo Nogueira Caio Alcantara Machado 

Octavio Zampirollo Carlos Eduardo de Azevedo 

Pedro Boralli Carlos de Paula Pessoa 

Ribamar Castello Branco Carlos V. de Lacerda Soares 

Roberto Pereira de Almeida Ernesto Barbosa Tomanik 

Rogerio Pinto Coelho Flavio Aranha Pereira 

Salo Wissmann Ignacio Miguel Estefno 

Abelardo Bernadino Alves Alcides Guerreiro 

Abílio Brenha da Fontoura Antonio Carlos de Bueno 

Vidigal 

Adalberto Ferreira do Vale Caio Luiz Pereira de Souza 

Alfredo Ferreira Velloso Raul Crespi 

Aloísio Ramalho Foz David Portes Monteiro 

Antonio A. Monteiro de Barros 

Neto 

João Fleury da Silveira 

Antonio Gonçalves Izidro Pedro dos Santos 

Costa 

Antonio José de Freitas Sigefredo S. Magalhães 

Antonio Monteiro da Cruz Jr. Paulo de Azevedo e Souza 

Aristides de Arruda Camargo Noé Ribeiro 

Arthur Costa Filho Mauricio Lang 

Eddy de Freitas Crissiuma Martin Afonso Xavier da 

Silveira 

Francisco Gonçalves Andrade de 

Machado 

Mario Wallace Simonsen 

Francisco Silva Junior Mário Paciullo 

J. J. Cardoso de Melo Neto Jair Ribeiro da Silva 

João Alfredo de Souza Ramos Jayme Torres 

Joaquim Campos Salles Marcos Monteiro de Barros 

Julio de Oliveira Barbosa Meca José de Freitas Sobrinho 

Luiz Rodolfo de Miranda Filho João Batista Monteiro 

Moacyr Rodrigues Dias Jorge Germanos 

Paulo Ayres Filho Joaquim Alves Nogueira 

Quadro 1.3 
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ANEXO 2 

Relação de companhias ou grupos e de áreas de participação de ipêsianos paulistas e 

colaboradores  

Nome Companhias/Grupos Setor Outro  Ipêsiano 

 

Paul Norton Albright 

-E. R. Squibb & Sons 

-Olin Mathieson Chemical 

Corp. 

-Olinkraft S/A 

Indústria 

Química e 

Farmacêutica 

 

 

 

 

Cláudio Rossi de 

Almeida 

- Terral S/A Máquinas 

Agrícolas 

-Sonnervig S/A 

-Aural S/A 

-Lion S/A 

-Cia. Boavista Seguros 

Mercantil 

- Cia. Nacional de Seguros 

 

Máquinas 

Agroindustrial 

Comércio 

Financeiro 

Seguros 

 

Ernesto Teixeira de 

Almeida  

- L. Figueiredo S.A. 

Administração, Despachos 

e Representaçao 

Administrativo 

Contábil  

João Batista 

Leopoldo 

Figueiredo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lélio Toledo Pizza e 

Almeida Filho 

-VEMAG S/A  

-Agropecuária Primavera 

-Massey Ferguson do 

Brasil Ind. e Com. 

-Mercedes Benz 

-Banco Novo Mundo 

-Fibenco 

-Novo Mundo Cia. de 

Seguros 

-Itamaraty Cia. de Seguros 

-Cia Mercantil e Industrial 

Arapuá 

-FINASA S/A 

-Cia. Construtora Novo 

Mundo 

-Volkswagen do Brasil 

-Miramar Cia. de Seguros 

-E.L.I.T. Indústria e 

Transporte Ltda. 

 

 

 

 

 

 

Indústria 

automobilística 

Seguros 

Construção Civil 

Transporte 

 

 

 

-Augusto de 

Camargo 

-José Martins 

Pinheiro Neto 

-Israel Klabin 

(IPÊS-GB) 

-Paulo Lacerda 

Quartim Barbosa 

-Dave Beaty III 

-Octávio Gouveia 

de Bulhões 

(IPÊS-GB) 

 

 

 

Geraldo Alonso 

-Standard Publicidade 

-Norton Publicidade 

-Perfumes Dana 

-Ester Research 

Investments 

 

Publicidade 

Indústria 

Financeiro 

 

 

 

 

 

 

João Soares do Amaral 

Neto 

-PROA Projetos e 

Assessoria S.A. 

-Divertan A. G. 

-Zurich 

-Aços Villares S. A. 

-Centrais de Concreto do 

Brasil S. A. 

(CONCRETEX e 

 

 

 

Construção 

Engenharia 

Consultoria 
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Panamericana de Concreto) 

-CONCRETEX- Santista 

usina de Concreto 

-Tecnoconcreto Paulista 

S.A. 

 

 

 

 

Felipe Arno 

-Arno S.A. Indústria e 

Comércio 

-Mecana Indústria Paulista 

e Administração 

-IBEC Cia. 

Empreendimentos, Adm. e 

Investimentos 

-ASEA Elétrica Allmana 

Swenska Eletriska 

Aktienbolaget 

-ASEA Elétrica 

 

 

 

Indústria Elétrica 

e Eletrônica 

Financeiro 

 

 

 

Paulo Reis 

Magalhães 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulo Ayres Filho 

- Instituto Farmacêutico 

Pinheiros 

- Produtos Terapêuticos 

(Chemie Grünenthal) 

-IMPA S/A Indústria 

Metalúrgica 

-Caio Paranaguá Muniz 

-Anver S/A Administração 

de Bens 

-Pradinia S/A 

-Banco Mercantil de SP 

- Unipol S/A comércio e 

representantes 

-Laboratório Paulista de 

Biologia S/A 

-Progresso MetalFrit S/A 

indústria e comércio 

 

 

 

 

Indústria química 

e farmacêutica  

Comércio 

Administração 

Financeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Gastão Eduardo 

Bueno Vidigal 

-Oswaldo Mariz 

Maia 

 

 

 

Paulo Almeida Barbosa 

- Esso do Brasil 

(Grupo Rockefeller) 

-Moplast S/A indústria e 

Comércio 

-Banco do Estado de São 

Paulo 

 

Indústria 

Petroquímica 

Comércio 

Financeiro 

 

 

Teodoro Quartim 

Barbosa 

 

 

 

 

 

Paulo Lacerda Quartim 

Barbosa 

-Chenile do Brasil 

Tecelagens 

Deltec 

Sears. Roebuck & Co. 

Quartim Group 

-Willys S/A 

Dana Corp. 

IRFA indústrias reunidas 

de ferro e aço S/A 

-FINASA S/A 

-Liquigás do Brasil S/A 

Italy Lloyd Mediterranean  

 

 

 

 

Industria Têxtil 

Metalurgia 

Gás 

 

 

 

 

Lélio Toledo 

Pizza e Almeida 

Filho 

Teodoro Quartim 

Barbosa 

-Banco do Comércio e 

Indústria SP S/A 

-Frigorífico Cruzeiro 

-Sofisa Sociedade 

Financeiro 

Indústrias 

Alimentícia 

Química 

-Paulo de 

Almeida Barbosa 

-Paulo Egydio 

Martins 
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Financiadora S/A 

-Banco do Estado de São 

Paulo 

-Banco Francês e Brasileiro 

S/A 

-Credibrás Financeira do 

Brasil S/A 

-Brascan Expansão e 

Investimento 

-Willys Overland 

-Indústria de Produtos 

Químicos Alca ltda. 

- Companhia Siderúrgica 

Paulista COSIPA 

-Cia. Fiducial de comer. E 

ind. de Financiamento, 

Crédito e Investimento 

-Maximus Comercial e 

Administradora S/A 

Cia. brasileira de 

construções 

-Comind 

-Cia. Hoteleira Paulista 

Panair do Brasil 

Panam 

Siderurgia 

Hotelaria e 

aviação 

-Luiz Dumont 

Villares 

-Hélio Cássio 

Muniz de Souza 

-Família Prado 

-Paulo Quartim 

Barbosa 

-Gal. Edmundo 

Macedo Soares 

(IPÊS-GB) 

 

 

 

Herman Moraes Barros 

- Banco Itaú 

-Finansears Financiamento, 

Crédito e Investimento 

-Banco Sul Americano do 

Brasil S/A 

-Cia. Melhoramentos Norte 

do Paraná 

 

 

Financeiro 

Papel 

 

-Eudoro Villela 

-João Batista 

Leopoldo 

Figueiredo 

-J. Luís Moraes 

Barros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Luís Moraes Barros 

 

 

 

 

- Banco do Estado de São 

Paulo S/A 

-Banco Sul-Americano do 

Brasil S/A 

-Panair do Brasil 

-Duratex S/A 

-Finasa S/A 

-Banco Itaú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financeiro 

 

 

-João Adelino de 

Almeida Prado 

-Paulo Lacerda 

Quartim Barbosa 

-Teodoro 

Quartim Barbosa 

- Lélio Toledo 

Pizza e Almeida 

Filho 

-Herman Moraes 

Barros 

-Paulo Almeida 

Barbosa 

-José Luis 

Moraes Barros 

-Nivaldo 

Coimbra de 

Ulhoa Cintra  

-João Batista 

Leopoldo 

Figueiredo 

 - DELTEC S. A.  -Paulo Lacerda 
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David Beatty III 

Investimento, Crédito e 

Financiamento 

- Valeria 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

Investimentos 

-DELTEC S.A./ Française 

de Reassurance S.A. 

Hyster do Brasil/ Hyster 

Co. Portland 

-Ferodo S. A. Lonas Freio 

-Johnson & Higgins 

Corretagens e Seguros 

-Cia. Melhoramentos de 

Osasco 

 -COBRA cia. Brasileira 

Valorizadora de 

Empreendimentos 

-City of São Paulo 

Improvements & Freehold  

Land Co. 

-Banco Investimento 

-Maquinas Piratininga 

-Chenile do Brasil 

Tecelagem 

-Willys Overland do Brasil 

-Descomp. S.A. Comércio 

e Participações 

-Empresa Técnica de 

Avaliações e Pesquisa 

-Amafoco S.A. Máquinas 

Automáticas 

-Manufatura de Brinquedos 

Estrela S/A 

-Mara S.A. Consultoria e 

Administraçao 

-AMF do Brasil S.A. 

Máquinas Automáticas 

-Casa Valle S.A. 

-Campos Salles S.A. 

Indústria e Comércio 

-Itabira S.A. 

Financiamento, Crédito e 

Investimento 

-Valorega S.A. 

Investimentos 

-Finasa S.A. 

Financiamento, Crédito e 

Investimento 

Financeiro 

Maquinário 

Indústrias têxtil 

Brinquedos 

Papel 

Comércio 

Quartim Barbosa 

-Lucas Nogueira 

Garcez 

-Gastão Eduardo 

de Bueno Vidigal 

-João Adelino de 

Almeida Prado 

-Teodoro 

Quartim Barbosa 

-J. Luís Moraes 

Barros 

-Lélio Toledo 

Pizza e Almeida 

Filho 

-Octávio Gouveia 

de Bulhões 

(IPÊS-GB) 

  

 

 

 

Luís Emanuel Bianchi 

-Cia. Armazéns Gerais do 

Estado de São Paulo 

CAGESP 

-Fazenda Paraíso 

-Cia. Nacional de Forjagem 

de Aço Brasileiro 

CONFAB 

 

 

Armazém 

Siderurgia 

 

 -Ultragás Rio e São Paulo  Pery Igel 
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Heinning Boilessen 

-Ultralar 

-COLSAN- Sociedade 

Beneficente de Coleta de 

Sangue 

Gás 

Comércio 

(colaborador) 

Rubem de Fraga 

Rogério 

 

Gustavo Willy Borghoff 

-REMMA S/A 

-Lucas do Brasil 

-Borghoff S/A 

-Sharples do Brasil 

Indústria e Comércio 

 

Maquinário e 

equipamentos 

Guilherme Júlio 

Borghoff (IPÊS-

GB) 

 

Victor Bouças 

-Cia Continac S/A 

-Cia Imobiliária Santa Cruz 

-Cia. IATRA Imobiliária e 

Agrícola Extra S/A 

 

Tecnologia 

Imóveis 

 

Gilberto Wack Bueno -SOTEMA Sociedade 

Técnica de Materiais S.A. 

  

Adalberto Bueno Neto -Indústria Metalúrgica 

TERGAL S/A  

Metalurgia  

 

Manoel José de Carvalho 

 

-Banco Sul Americano do 

Brasil 

 

Financeiro 

-J. Luís Moraes 

Barros 

-Herman Moraes 

Barros 

-João Batista 

Leopoldo 

Figueiredo 

 

 

 

Salim Abdalla Chamma 

-Org. Têxteis Irmãos 

Chamma 

-Ideal Promotora de 

Vendas Ltda. 

-Ideal S/A Crédito, 

Financiamento e 

Investimento 

 

 

Indústria Têxtil 

Comércio 

Financeiro 

 

 

 

 

 

 

 

Nivaldo Coimbra Ulhoa 

Cintra 

-Baldwin Lima Hamilton 

do Brasil S/A 

-Duratex S/A 

-Comissaria de Despachos 

Central Paulista S/A 

-Valmet do Brasil S/A 

Indústria e Comércio de 

Tratores 

-C.B.M. Companhia 

Brasileira de Máquinas e 

Materiais 

-Los Andes Importação e 

Exportação 

 

 

 

 

Maquinário 

Comércio 

Importação e 

Exportação 

Madeireiras 

 

 

 

 

-Eudora Villela 

-Oscar Augusto 

de Camargo 

-J. Luís Moraes 

Barros 

 

 

 

Waldemar Clemente 

-Eletro Indústria Walita 

S.A. 

-WAPSA Autopeças S.A. 

Indústria de 

Elétricos e 

Eletrônicos 

Montadoras 

(Automobilística) 

 

Othon Alves Barcellos 

Corrêa 

-   

Quadro 1.4 
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ANEXO 3 

Relação dos membros da AMCHAM/IPÊS-SP e suas respectivas entidades de classe 

Integrante do IPÊS-SP/AMCHAM Outra Entidade 
Paul Norton Albright CIESP 

Trajano Puppo Neto  

Humberto Monteiro Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos, 

Eletrônicos e Similares do Estado de SP 

Paulo Ayres Filho CIESP 

Geraldo Alonso Associação Brasileira de Propaganda 

Nivaldo Coimbra Ulhoa Cintra Associação Comercial de São Paulo 

Othon Alves Barcelos Corrêa CIESP 

Fernando Edward Lee Câmara de Comércio Teuto-Brasileira 

Oscar Augusto de Camargo CIESP/FIESP 

João Baptista Isnard de Gouveia  

Fernando Alencar Pinto  

Paulo C. Suplicy  

Décio Fernandes de Vasconcelos FIESP 

Luiz Dumont Vilares Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos, 

Eletrônicos e Similares do Estado de SP 

Eudoro Villela  

Ary Frederico Torres  

Felipe Arno Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos, 

Eletrônicos e Similares do Estado de SP 

Herman Moraes Barros  

David Beatty III  

João Batista Leopoldo Figueiredo CONCLAP/ Associação Comercial de São 

Paulo/FIESP/CIESP  

Paulo Reis Magalhães Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos, 

Eletrônicos e Similares do Estado de 

SP/Associação comercial de São Paulo 

José Maria Pinheiro Neto  

Alberto Byngton Junior CONCLAP 
Quadro 1.6- Fundo IPES-Arquivo Nacional/René Dreifuss 
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ANEXO 4 

Relação de nomes das chapas vitoriosas nos pleitos eleitorais da Associação Comercial 

de São Paulo (1960-1962)  

Cargo 1960 1962 

Presidente Emílio Lang Júnior Paulo de Almeida 

Barbosa 

 

 

 

 

Vice-Presidente 

-Camilo Ansarah 

-Paulo de Almeida 

Barbosa 

-Daniel Machado de 

Campos 

-Alcides Guerrero 

-José Ulpiano de 

Almeida Prado 

-Moacir Concílio 

-Olimpio Rolim 

Loureiro 

-Daniel Machado de 

Campos 

- Eduardo de Campos 

Salles 

-Dante Pellegrino 

-José Ulpiano de 

Almeida Prado 

-Moacyr Concílio 

-Nicolau Jacob Filho 

-Nivaldo Ulhoa 

Cintra 

 

1º Secretário - Eduardo de Campos 

Salles 
-Paulo Egídio 

Martins 

2º Secretário -Ernesto Barbosa 

Tomanik 

-Nelson A. Pereira 

 

1º Tesoureiro -Fernando Jordão 

 

-José Júlio de 

Azevedo e Sá 

2º Tesoureiro -Ignácio Abdulkader 

 

-Gustavo Borghoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretoria Plena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Alberto Figueiredo 

-Alfredo Gerab 

-Antônio Agnello 

Serra 

-Antônio Marcado 

Junior 

-Antônio Rodrigues 

de Souza 

-Dante Pellegrino 

-David Augusto 

Monteiro 

-Gabriel Pinto da 

Cruz 

-Giulio Lattes 

-Gustavo Borghoff 

-Henri J. Collinvaux 

- Henrique Olavo 

Costa 

- Hussein Gemba 

-Jean Claude 

Heimann 

- João Goulart 

-João Paulo Arruda 

-José Guilherme 

Ausner 

-Abel de Matos 

Cabral Filho 

-Alberto Figueiredo 

-Alberto Nagib 

Rizkallah 

-Antonio Agnello 

Serra 

-Antonio Campana 

-Antonio Alves 

-David Augusto 

Monteiro 

-Fernando Jordão 

-Gilberto Abelardo 

Brandão 

-Giulio Lattes 

-Henning Albert 

Boilesen 

- Hussein Gemba 

-Isaac C. Teperman 

-Javier Faut Esteve 

- João Passos 

- Joaquim D. Souza 

Souto Filho 

-José Alves Braga 

-José Luiz de Freitas 
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Diretoria plena (Cont.) 

 

-José Júlio Azevedo e 

Sá 

-José Moraes Aranha 

-José Ribamar 

Castelo Branco 

-Juventino Tavares 

- Luiz Toni 

-Mário Manzoli 

-Max Ekstein 

-Neddy Qartim de 

Moraes  

-Nivaldo Ulhoa 

Cintra 

- Oswaldo Miguel 

Frederico Balarin 

- Osvaldo Gouveia de 

Oliveira 

- Paulo Egídio 

Martins 

-Paulo Maluf 

-Rubens Moraes 

Alves de Lima 

-W. R. Marinho Lutz 

-Walsemar Verdi 

Vale 

-José Moraes Aranha 

-Juventino Tavares 

- Kalim Eid 

-Neddy Qartim de 

Moraes  

-Oscar Nunes 

Siqueira 

-Raul Cocito 

-Rocio de Castro 

Prado 

-Romeu Trussard 

Filho 

-Thomaz Pompeu 

Borges Magalhães 

-Thomas Romanach 

-Ulf Rudback 

-Victor Matrone 

-Waldemar Moreno 

-Walfrido de 

Carvalho 

-William James 

Popper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho Deliberativo 

 -Abílio Borin 

-Alberto Spilbonghs 

-Antonio Barsante 

-Antonio Carlos de 

Bueno Vidigal 

-Antonio Pinto de S. 

Figueiredo 

-Carlos Alfredo 

Roderboung 

-Carlos Sgarb Filho 

-Cesar Marengo 

-Domenico Nesse 

-Francisco de 

Benedictis 

-Gabriel Pinho da 

Cruz 

-Henri J. Collinvaux 

-Helio Moreira Salles 

-Howard Irving 

Mason 

-Jean B Versteeg 

-José Ribamar 

Castelo Branco 

-José Guilherme 

Hausner 

- Marcel Levy 

- Mario Previato 

-Mario Manzoli 

-Max Ekstein 

-Miguel Pierre 

Sobrinho 
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-Natalino Pontual 

-Octavio Zampirollo 

-Orlando Verssoni 

-Oswaldo Gouveia de 

Oliveira 

-Oswaldo M. 

Frederico Balarin 

-Raymond Duchene 

-Ulysses Moraes 

-Werner F. Jost 
Quadro 1.8 

Fonte: Revista das Classes Produtoras. Março de 1960/Abril de 1962. 

 

 

Chapa vitoriosa e chapa derrotada em 1962 

Cargo Chapa 2(vencedora) Chapa 1 (derrotada) 

Presidente Paulo de Almeida 

Barbosa 

Camilo Ansarah 

 

 

 

 

Vice-Presidente 

-Daniel Machado de 

Campos 

- Eduardo de Campos 

Salles 

-Dante Pellegrino 

-José Ulpiano de 

Almeida Prado 

-Moacyr Concílio 

-Nicolau Jacob Filho 

-Nivaldo Ulhoa 

Cintra 

-Francisco Garcia 

Bastos 

-Francisco Garcia 

Bastos 

-Olympio Rolim 

Loureiro 

-Breno Pacheco 

Borges 

-Henrique Olavo 

Costa 

-Laudo Natel 

-Luiz Gonzaga 

Martins da Costa 

-Luiz Toni 

1º Secretário -Paulo Egídio 

Martins 

-Ernesto Barbosa 

Tomanik 

2º Secretário -Nelson A. Pereira 

 

-Carlos de Souza 

Toledo 

1º Tesoureiro -José Júlio de 

Azevedo e Sá 

-Ignacio Abdulkader 

2º Tesoureiro -Gustavo Borghoff 

 

-José Papa 

 

 

 

 

 

 

 

Diretoria Plena 

 

 

 

 

 

 

 

-Abel de Matos 

Cabral Filho 

-Alberto Figueiredo 

-Alberto Nagib 

Rizkallah 

-Antonio Agnello 

Serra 

-Antonio Campana 

-Antonio Alves 

-David Augusto 

Monteiro 

-Fernando Jordão 

-Gilberto Abelardo 

Brandão 

-Giulio Lattes 

-Alexandre A. Smith 

-Alfredo Gerab 

-Amaury Geralssate 

-Antonio Hermírio de 

Moraes 

-Antonio Luiz Lang 

-Antonio Pádua 

Rocha Diniz 

-Antonio Rodrigues 

de Souza 

-Caio Cardoso de 

Almeida 

-Conrado Sorgenicht 

Filho 

-Domingos Martins 
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Diretoria plena (Cont.) 

 

-Henning Albert 

Boilesen 
- Hussein Gemna 

-Isaac C. Teperman 

-Javier Faut Esteve 

- João Passos 

- Joaquim D. Souza 

Souto Filho 

-José Alves Braga 

-José Luiz de Freitas 

Vale 

-José Moraes Aranha 

-Juventino Tavares 

- Kalim Eid 

-Neddy Qartim de 

Moraes  

-Oscar Nunes 

Siqueira 

-Raul Cocito 

-Rocio de Castro 

Prado 

-Romeu Trussard 

Filho 

-Thomaz Pompeu 

Borges Magalhães 
-Thomas Romanach 

-Ulf Rudback 

-Victor Matrone 

-Waldemar Moreno 

-Walfrido de 

Carvalho 

-William James 

Popper 

Junior 

-Edmundo Sansone 

-Eduardo Di Pietro 

-Fernando Brandão 

de Figueiredo 

-Gino Giovannini 

-Inima Barna 

-Joaquim Peixoto 

Rocha 

-João Gutierrez 

-José Maria Withaker 

Neto 

-Luiz Balbino 

Barbosa de Oliveira 

-Mario Amato 

-Odilon Pereira 

Machado 

-Paulo Salim Maluf 

-Pedro Fischetti 

-Roberto Ferreira da 

Rosa 

-Theophilo Ribeiro 

de Moraes 

-Tomohiça 

Ogassayara 

-W. R. Marinho Lutz 

-Waldemar Salmeron 

-Antonio Agnello 

Serra 

-Antonio Campana 

-Husseim Gemna 

-João Passos 

-Giulio Lattes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho Deliberativo 

-Abílio Borin 

-Alberto Spilbonghs 

-Antonio Barsante 

-Antonio Carlos de 

Bueno Vidigal 

-Antonio Pinto de S. 

Figueiredo 

-Carlos Alfredo 

Roderboung 

-Carlos Sgarb Filho 

-Cesar Marengo 

-Domenico Nesse 

-Francisco de 

Benedictis 

-Gabriel Pinho da 

Cruz 

-Henri J. Collinvaux 

-Helio Moreira Salles 

-Howard Irving 

Mason 

-Jean B Versteeg 

-José Ribamar 

-Alberto Bonfliglioli 

-Amin Antonio Calil 

-Antonio Gonçalves 

-Antonio Luiz 

Teixeira de Barros 

-Aristides de Arruda 

Camargo 

-Armando Noschese 

-Eugenio Bellotti 

-Herculano de 

Almeida Peres 

-Ignacio Miguel 

Estefano 

-Izidro Pedro dos 

Santos Costa 

-João Fleury da 

Silveira 

-Joaquim Marques 

Magalhães 

-Jorge Germanos 

-José da Costa 

Boucinhas 
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Castelo Branco 

-José Guilherme 

Hausner 

- Marcel Levy 

- Mario Previato 

-Mario Manzoli 

-Max Ekstein 

-Miguel Pierre 

Sobrinho 

-Natalino Pontual 

-Octavio Zampirollo 

-Orlando Verssoni 

-Oswaldo Gouveia de 

Oliveira 

-Oswaldo M. 

Frederico Balarin 

-Raymond Duchene 

-Ulysses Moraes 

-Werner F. Jost 

-José Matarazzo  

-Mario Frugiuelli 

-Mário Paciullo 

-Mauro Paes de 

Almeida 

-Max Perlman 

- Orlando A. Cappa 

-Oscar Lang 

-Osmario Ribas 

-Paulo Uchoa de 

Oliveira 

- Pedro di Penna 

-Pedro Monteiro 

Pereira Queiroz 

-Raul Crespi 

- Raul Henrique 

Longo 

-Roberto Selmi Dei 

-Roberto Giorgi 

-Ruy de Mello 

Junqueira 
Quadro 1.9 

Fonte: Revista das Classes Produtoras. Abril de 1962 p. 6. 

O Estado de São Paulo, domingo, 18 de março de 1962, p. 5.  
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ANEXO 5 

Folheto “O que é o IPÊS” 
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Figura 1- Folheto “O que é IPÊS?”. Cf. Arquivo Nacional. Fundo Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. 

Pasta Comunicação e Divulgação. BR RJANRIO QL.0.CDI.1 
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ANEXO 6 

Rádios programa Ação Democrática  
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Figura 3- Rádios programa Ação Democrática. Cf. Comissão Parlamentar de Inquérito..., vol. 01, ver 

em: https://www.comissaodaverdade.pe.gov.br/uploads/r/arquivo-publico-estadual-jordao-

emerenciano/5/e/2/5e2def8a34b25b93e30a481b4608b127458cceaa5ba47f8580aa3478ca9fbba6/4d88f268

-0d90-4922-b91c-c6ba92337cff-VOL01.pdf, acessado: 18/09/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comissaodaverdade.pe.gov.br/uploads/r/arquivo-publico-estadual-jordao-emerenciano/5/e/2/5e2def8a34b25b93e30a481b4608b127458cceaa5ba47f8580aa3478ca9fbba6/4d88f268-0d90-4922-b91c-c6ba92337cff-VOL01.pdf
https://www.comissaodaverdade.pe.gov.br/uploads/r/arquivo-publico-estadual-jordao-emerenciano/5/e/2/5e2def8a34b25b93e30a481b4608b127458cceaa5ba47f8580aa3478ca9fbba6/4d88f268-0d90-4922-b91c-c6ba92337cff-VOL01.pdf
https://www.comissaodaverdade.pe.gov.br/uploads/r/arquivo-publico-estadual-jordao-emerenciano/5/e/2/5e2def8a34b25b93e30a481b4608b127458cceaa5ba47f8580aa3478ca9fbba6/4d88f268-0d90-4922-b91c-c6ba92337cff-VOL01.pdf
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ANEXO 7 

Organograma da Administração do IPÊS 

 

Figura 5- Fonte: CPDOC/FGV. Arquivo Paulo Ayres Filho. PAF IPES 1961.11.29. 
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ANEXO 8 

Tabela de Contribuições ao IPÊS- Janeiro de 1962 

Empresa Contribuinte Valor 

Chenile Do Brasil Tecelagem e Confecções S. A. Cr$ 50.000,00 

Listas Telefonicas Brasileiras S. A. Cr$ 110.000,00 

Engenharia de Sistemas e Automação S. A Cr$ 40.000,00 

Banco Boavista S. A. Cr$ 400.000,00 

Banco de Crédito Territorial S. A. Cr$ 60.000,00 

Companhia de Seguros Portoalegrense Cr$ 3.750,00 

Companhia de Seguros Cruzeiro do Sul Cr$ 8.334,00 

Companhia de Seguros União Nacional Cr$ 4.167,00 

Casa José Silva Confecções S. A. Cr$ 125.000,00 

Rio Light S. A, Serviço de Eletricidades e Carris Cr$ 200.000,00 

São Paulo Light, Serviços de Eletricidade Cr$ 200.000,00 

Companhia Telefónica Brasileira Cr$ 200.000,00 

Itamari Cia. Nacional de Seguros Gerais Cr$ 3.500,00 

Miramar Cia. Nacional de Seguros Gerais Cr$ 6.600,00 

Novo Mundo Cia. Nacional de Seguros Gerais Cr$ 25.800,00 

Companhia de Seguros Belavista Cr$ 4.200,00 

Mercantil Companhia Nacional de Seguros Cr$ 10.500,00 

Lince de Seguros Gerais Cr$ 4.200,00 

Sul América Terrestre, Marítimo e Acidentes S. A. Cr$ 100.000,00 

Sul América Capitalização S. A. Cr$ 83.000,00 

Companhia Boavista de Seguros Cr$ 70.000,00 

Moinho Fluminense S. A. Cr$ 100.000,00 

Superball Cia. Brasileira de Equipamentos Esportivos Cr$ 20.000,00 

Listas Telefonicas Brasileiras S. A. Cr$ 150.000,00

 

Banco Português do Brasil S. A. Cr$ 200.000,00 

Banco Andrade Arnaud S. A. Cr$ 100.000,00 

Refinaria e Exploração de Petróleo União S. A Cr$ 1.000.000,00 

                                                             

 Valor adicional. 
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Leopoldo Geyer S. A. Joias e Relógios Cr$ 30.000,00 

Tavares Carvalho Roupas Cr$ 30.000,00 

Indústria Klabin do Paraná Celulose S. A. Cr$ 500.000,00 

Companhia Docas de Santos Cr$ 500.000,00 

Centro Industrial do Rio de Janeiro Cr$ 300.000,00

 

Sul América Companhia Nacional de Seguros de Vida Cr$ 83.333,00 

 

 

Tabela de Contribuições ao IPÊS- Fevereiro de 1962 

Empresa Contribuinte Valor 

São Paulo Light, Serviços de Eletricidade S. A. Cr$ 200.000,00 

Companhia Docas de Santos Cr$ 500.000,00 

Companhia Telefónica Brasileira Cr$ 200.000,00 

Borghoff S. A. Cr$ 381.300,00

 

Vitrofarma Indústria e Comércio de Vidro Cr$ 25.000,00 

Tavares Carvalho Roupas Cr$ 30.000,00 

Indústria Klabin do Paraná Celulose S. A. Cr$ 500.000,00 

Boavista Companhia de Seguros de Vida Cr$ 4.200,00 

Atlantica Companhia Nacional de Seguros Cr$ 41.666,70 

Ultramar Companhia Brasileira de Seguros Cr$ 2.500,00 

Transatlantica Companhia Nacional de Seguros Cr$ 25.000,00 

Oceanica Companhia Brasileira de Seguros Cr$ 2.500,00 

Lince de Seguros Gerais Cr$ 4.200,00 

Companhia de Seguros Belavista Cr$ 4.200,00 

Mercantil Companhia Nacional de Seguros Cr$ 10.500,00 

Companhia Internacional de Seguros Cr$ 83.300,00 

Companhia Boavista de Seguros Cr$ 70.000,00 

Leopoldo Geyer S. A. Joias e Relógios Cr$ 30.000,00 

Superball Cia. Brasileira de Equipamentos Esportivos Cr$ 20.000,00 

Sul América Cia. Nacional de Seguros de Vida Cr$ 83.300,00 

José Silva Tecidos S. A. Cr$ 100.000,00 

                                                             

 Valor referente a doação conjunta de várias empresas. 
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Sul América Capitalização S. A. Cr$ 83.000,00 

Aliança da Bahia Capitalização S. A. Cr$ 8.333,40 

Magazin Segadaes Roupas e Comércio Ltd Cr$ 20.000,00 

Refinaria e Exploração de Petróleo União S. A  Cr$ 1.000.000,00 

Banco Andrade Arnaud S. A. Cr$ 100.000,00 

Engenharia de Sistemas e Automação S. A Cr$ 40.000,00 

Banco Boavista S. A. Cr$ 400.000,00 

Banco de Crédito Territorial S. A. Cr$ 60.000,00 

Companhia de Seguros Portoalegrense Cr$ 3.750,00 

Companhia de Seguros Cruzeiro do Sul Cr$ 8.334,00 

Companhia de Seguros União Nacional Cr$ 4.167,00 

Casa José Silva Confecções S. A. Cr$ 125.000,00 

Companhia de Seguros Aliança da Bahia Cr$ 101.250,00

 

Moinho Fluminense S. A. Cr$ 100.000,00 

Banco de Crédito Mercantil Cr$ 20.000,00 

Sotel Tecidos S. A. Cr$ 15.000,00 

Big Lar Utilidades S. A. Cr$ 8.333,40 

Tecidos Casa Salathé S. A. Cr$ 50.000,00 

Banco Português do Brasil S. A. Cr$ 200.000,00 

Centro Industrial do Rio de Janeiro Cr$ 1.530.000,00

 

Artes Gráfica Gomes de Souza Cr$ 50.000,00 

Itamari Cia. Nacional de Seguros Gerais Cr$ 3.500,00 

Miramar Cia. Nacional de Seguros Gerais Cr$ 6.600,00 

Novo Mundo Cia. Nacional de Seguros Gerais Cr$ 25.800,00 

Sul América Terrestre, Marítimo e Acidentes S. A. Cr$ 100.000,00 

Construtora Lemos Ltd. Cr$ 1.000,00 

Del Rio Modas Ltd. Cr$ 20.000,00 

 

  

 

 

                                                             

 Referente à janeiro, fevereiro e março. 


 Valor referente a doação conjunta de várias empresas. 
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Tabela de Contribuições ao IPÊS- Março de 1962 

Empresa Contribuinte Valor 

Eton Industrial e Importadora S. A. Cr$ 10.000,00 

Gávea S. A. Veículos e Máquinas Cr$ 25.000,00 

Moinho Fluminense S. A Cr$ 80.000,00 

Sotel Tecidos S. A. Cr$ 15.000,00 

Banco Andrade Arnaud S. A. Cr$ 100.000,00 

Banco Boavista S. A. Cr$ 400.000,00 

Banco de Crédito Territorial S. A. Cr$ 60.000,00 

Banco de Crédito Mercantil Cr$ 20.000,00 

Banco Hipotecário Lar Brasileiro S. A. Cr$ 150.000,00 

Banco Português do Brasil S. A. Cr$ 200.000,00 

Companhia Carioca de Indústrias Plásticas Cr$ 75.000,00 

Companhia de Cimento Vale do Paraíba S. A. Cr$ 702.000,00

 

Amendoeira Importação e Comércio S/A Cr$ 25.000,00 

Casa Barbosa Freitas de Tecidos Ltd. Cr$ 12.500,00 

Prof. Alexandre Kafka Cr$ 5.000,00 

Casa José Silva Confecções S. A. Cr$ 125.000,00 

Companhia Comercial e Marítima Cr$ 31.250,00 

Companhia Propac S. A. Comércio e Indústria Cr$ 65.000,00 

Companhia Industrial Além Paraíba Cr$ 30.000,00 

Tecidos Casa Salathé S. A. Cr$ 50.000,00 

Companhia Brasileira de Roupas Cr$ 100.000,00 

Big Lar Utilidades S. A. Cr$ 8.333,40 

Companhia de Seguros Argos Fluminense Cr$ 10.000,00 

American International Underwriters Representação S/A Cr$ 1.250,00 

Companhia de Seguros Cruzeiro do Sul Cr$ 8.334,00 

Companhia de Seguros Imperial Cr$ 4.167,00 

Companhia de Seguros Portoalegrense Cr$ 3.750,00 

Companhia de Seguros Sagres Cr$ 8.334,00 

                                                             

 Valor referente aos meses de janeiro, fevereiro e março. 
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Companhia de Seguros União Nacional Cr$ 4.167,00 

Interamericana Companhia de Seguros Gerais Cr$ 5.000,00 

Rio Light S. A, Serviço de Eletricidades e Carris Cr$ 200.000,00 

São Paulo Light, Serviços de Eletricidade Cr$ 200.000,00 

Refinaria e Exploração de Petróleo União S. A  Cr$ 1.000.000,00 

Boavista Companhia de Seguros de Vida Cr$ 4.200,00 

Superball Cia. Brasileira de Equipamentos Esportivos Cr$ 20.000,00 

American Home Assurance Co.  Cr$ 8.000,00 

Firemen’s Insurance  Co. of Newark – new Jersey Cr$ 8.000,00 

Companhia Docas de Santos Cr$ 500.000,00 

Tavares Carvalho Roupas Cr$ 30.000,00 

Chenile Do Brasil Tecelagem e Confecções S. A. Cr$ 50.000,00 

Listas Telefonicas Brasileiras S. A. Cr$ 110.000,00 

Companhia Telefónica Brasileira Cr$ 200.000,00 

Construtora Lemos Ltd. Cr$ 1.000,00 

Indústria Klabin do Paraná Celulose S. A. Cr$ 500.000,00 

Atlantica Companhia Nacional de Seguros Cr$ 41.666,70 

Oceanica Companhia Brasileira de Seguros Cr$ 2.500,00 

Transatlantica Companhia Nacional de Seguros Cr$ 25.000,00 

Ultramar Companhia Brasileira de Seguros Cr$ 2.500,00 

Aliança da Bahia Capitalização S. A. Cr$ 8.333,40 

Del Rio Modas Ltd. Cr$ 20.000,00 

Leopoldo Geyer S. A. Joias e Relógios Cr$ 30.000,00 

USABRA Indústria e Comércio S. A. Cr$ 20.000,00 

Magazin Segadaes Roupas e Comércio Ltd Cr$ 20.000,00 

José Silva Tecidos S. A. Cr$ 100.000,00 

Sul América Capitalização S. A. Cr$ 83.000,00 

Mercantil Companhia Nacional de Seguros Cr$ 10.500,00 

Companhia de Seguros Belavista Cr$ 4.200,00 

Lince de Seguros Gerais Cr$ 4.200,00 

Companhia Boavista de Seguros Cr$ 70.000,00 

Itamari Cia. Nacional de Seguros Gerais Cr$ 3.500,00 

Miramar Cia. Nacional de Seguros Gerais Cr$ 6.600,00 
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Novo Mundo Cia. Nacional de Seguros Gerais Cr$ 25.800,00 

Companhia Brasileira de Roupas Cr$ 100.000,00 

Sul América Companhia Nacional de Seguros de Vida Cr$ 83.333,00 

Companhia Internacional de Seguros Cr$ 83.300,00 

 

 

Contribuição Anual (1962- recebidos em janeiro) 

Empresa Contribuinte Valor 

Industria e Comércios Mineiros S/A (INCOMI) Cr$ 4.000.000,00 

ICOMINAS S. A. Empresa de Mineração Cr$ 2.500.000,00 

Construtora Rabello S/A Cr$ 2.000.000,00 

Tabela 3.4- Fundo IPÊS, Arquivo Nacional 

 


