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O
DO

IINo Brasil, os maiores opositores
do liberalismo são as classes do
minantes e não ~ esquerda.A indústria nacional beneficiou-se
com
a politica econômica protecionista.
O liberalismo econômico não lhe in
teressava, pois ela teria que concorrer com o capital estr~ngeiro e
ser competente"(Carlos
Smith,diretor do Instituto Liberal do RS
e
ex-presidente do Instituto de Estudos Empresariais).
atraso econômico e politico do
pais é consequência da pobreza espiritual das elites" (Roberto Rachewski, ex-presidente do Instituto de Estudos Empresariais e ex-vice-presidente do Instituto Liberal
do RS).
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Ainda
jovens
frações

empresários

gaúchos

do empresariado

vel desde o inicio

que soem estranhas,
representam

brasileiro

o posicionamento

de certas

que vem se tornando

mais visi-

de 80 no Brasil

de desenvolvimento

baseado

foi marcada

econômicas

e pelo processo

democrática,

em questão

as formas

que colocou

politico.

constituinte

A instauração

deflagrou

a qual as diferentes
lizaram~se9

da Mova

um periodo

forças

na tentativa

de manter

do Es-

de transição

de organização

República

de intensa

sociais

pela cri

no papel propulsor

tado sobre as atividades

poder

desses

dos anos 80.

A década
se do modelo

as palavras

do

e do processo

luta politica,

do pais organizaram-se

para
e mobl

ou .ampliar os seus espaços

de

2

atuação.Dentre

essas forças,

to aos bastidores
rapidez

durante

às mudanças

o empresariado

o período

nas regras

brasileiro,

autoritário,

mais afe

adaptou-se

do jogo, passando

com

a fazer politica

abertamente.

A intensificação
presariado

brasileiro

renovação

última

das lideranças

(Diniz,1984);
setoriais,
bancos,

na

intensificação

reunindo

participação

criação

criação

nas grandes

de entidades

de natureza

tradicionais

ad hoc" com o Governo

de
(Oll

(Diniz e Boschi,

entidades

empresários

entidades

niveis:

dos ramos industriais,

de novas

e médios

do em

da rede de associações

direta na Constituinte

jovens pequenos

representados

das entidades

das atividades

da "regulação

politica

se deu em vários

dós interesses

etc,na negociação

i978 e Dreifuss,1989);

década

e dinamização

representantes

veira,1990);

da atividade

como o PNBE,

que não se sentem

como aFIESP;

ou, ainda,

politico-ideolbgica

a

com objetivos

diversos.

Dentre
cam-se

aquelas

que se constituiram

mo a UBE

(Cruz,1990,p9)

o máximo

de sua projeção

ram entidades

entidades
enquanto

ideolbgicas,

"unidades

e, ao meu ver, também
durante

de caráter

rais, para a divulgação
presariais,

as novas

a UDR

a Constituinte.

mais permanente,

de quadros

táticas"

que tiveram

como os Institutos

entre

.os

co-

Além dessas,surgi-

da ideologia,' ou o Instituto

para a formação

desta-

Libe-

de Estudos

Em-

jovens empresários.

to' •• '\;,:_

Neste

trabalho~

tentamos

levantar

alguri1asque~

3

tões sobre a constituição,
de~sas

entidades

Estudos

que atuam no Rio Grande

Empresariais

presentadas

o funcionamento

e o Instituto

foram coletadas

dois institutos,

realizadas

periódicos: Proposta,

e os objetivos

do Sul: o Instituto

Liberal.

em entrevistas
em agosto

publicação

e A Idéia Liberal,

AS ENTIDADES

LIBERAIS

As informações

O Instituto

aqui ~

de 1989

do Instituto

dos Institutos

NO RIO GRANDE

de

com os presidentes

e setembro

bimestral

Empresariais

de duas

dos

e

nos.

de Estudos

Liberais

do Brasil.

DO SUL

de Estudos

Empresariais

foi cria,.

do em novembro
liderados

de 1984, por um grupo de quinze jovens empresarios
1
por Willian Ling, do grupo 01vebra .Definido
comOtima

associação
tivos

civil sem vinculações

"incentivar

sintonizadas
relacionamento
nômico

o surgimento

com os conceitos

de seus participantes

posta

e preparação
liberais;

dos participantes

e profissional;

tam dire~ou

partidárias,

incentivar
e analisar

indiretamente

é

30, p2).0 IEE

dos que são, hoje,

de novas

promover

no âmbito

social,

os problemas

cultural,

dos filiados

presários

vinculados

ais tradicionais.

ou a comunidade"(Prode seus associa-

empresários.

ao IEE, constata-se

uma predominância

ao setor de serviços

Dos 3k empresários

eco-

que afe-

No que se refere ao setor de atividade
nômica

e o

profissional

e questões

por contribuições

cerca de sessenta

lideranças

a integração

o desenvolvimento

os participantes

mantido

o IEE tem como obj~

e a seg~entos

que já participaram

ecode em-

industr~
das di-

1. O controle acionário do grupo Olvebra era dividido, à ~poca,
entre as familias Ling e Tsé. Após recente reestruturação
administrativa, os Tsé ficaram com a Olvebra Industrial e os Ling
criaram a PETROPAR, holding que atua nas áreas de petroquimica, fertilizantes,
e agropecuária, entre outras. Willian Ling
é hoj~ vice-presidente
da PETROPAR.

4

retorias do IEE, quinze desempenham atividades no setor terciá,~rmer~udos
e lo~as de departa~eQtos(4),
rio -~o~retoras
de valores e seguros ,4), aàmlnistradoras
de
(3),

imóveis

auditoria

ção e propaganda

(2); doze mantém

ca (3), informática
ção de petróleo
trução

e consultoria

é decidido

versitário,

mento

pelo Conselho

da ideologia

pena de desligamento,
tiva do IEE também
da inscrição

, os filiados

ter entre

é exigido

é eleita pelo Conselho

só podem participar

Deliberativo

IEE, em agosto

de 1989).

passam

através

como os Foruns

mação

exclusiva
a existência

devem

e ter interes

o compromisso

do Instituto,
A Diretoria

Deliberativo,

automaticamente

através

consecuti

a fazer pa~

Empresariais

reduzido

da Liberdade,

dos associados.

Execu

com um ex~presidente

de Estudos

de eventos

A programação

do

desenvol-

e de intensa

do IEE, e a interna

sob

das lideran

de duas gestões,

de um número

tos ao público,

pelo Pr~

no conheci-

a rotatividade

(entrevista

O Instituto

novos

25 e 35 anos, nivel un~

do Conselho.

Para garantir

de

Os postulantes

em todas as atividades

te do Lonselho

visa divulgar

composto

do Instituto

Além disso,

vas ou não. Os ex-presidentes

ve suas atividades

O ingresso

Deliberativo,

por decisão

de chapas.

interna,

de con~

o IEE se estru

do pais e aprofundar-se

liberal.

efetiva

fechada.

por um membro

os problemas

de participação

empresas

do IEE vem de empresas

e dois diretores.

de empresas,

ser indicado

se em discutir

(3) e distribu~

seus objetivos,

politica

os ex-presidentes

ser proprietários

ças

alcançar

como uma organização

sidente,

-mecâni

e região vizinha.

Para

membros

cinco possuem

os membros

e comunica-

industriais

(E), alimentos

(1) e, finalmente,

de 'Porto Alegre

tura

atividades

(2), vestuário

civil. Em sua maioria,

(2)

empresarial

aber

progr~

aberta

visa a formação

de

5

quadros.

Faz parte

ran9as um intenso
tidas questões

das atividades
programa

econômica

aspectos

tribut&rio,

cional:

brasileira,

são empres&rios

Jacob

beral),

Guilherme

los Mandelli,

Simonsen,

entre outros.

guns empresáriOS,
Dentre

sogaray,

tor do Instituto
Instituto

da Guatemala

timos quatro

professores

e o senador

através

Eduardo

Rojas

e Eduardo

e Administração

bém membro

Professores

Diretivo

que congrega

norte-americanos

IEE, geralmente

em promoção

e Og Franciso

da direita

v&rios

latino-ame
Alvaro

governos,

Ghersi

ministrados
de Estudos

Nos ~l

anualmente

intelectuais

pelos

da Liberdade

da Escola

Superior

Benegas

da Mont Pelerin

conjunta

~.'lar

seus laços com os libe-

. Eduardo

ta~bém

do
de So

Francisco

do Uruguai.

Al

dire-

e Hernando

da Universidade

Lynch,

O aprimoramento

Leme

no IEE, assim como al

Jorge Batle,

de Empresas

do Conselho

de internacional

Benegas

Li-

de são Pau-

de t1ercado ; os peruanos

do Centro

Si-

Instituto

estão o argentino

dos cursos

Marty,

do SUl), Jorge

Comercial

Martins

Enrique

professor

(Fed~

de Castro

anos, o IEE vem estreitando

rais argentinos,

Valente

na-

Paulo Rabello

ex-ministro.de

y Democracia,

de Ia Torre,

politico

Luis Car-

e politicos

Social

a seus

(ABINEE)e

periodicamente

de Economia

Libertad

to; Armando

nomia

federal,

César RogériO

Paulo Vellinho

os latino-americanos;

a

etc. Os palestrantes

(Associação

intelectuais

deputado

no que se refere

do Rio de Janeiro~

Yves Gandra

cursos

onde são discu-

no cen&rio

O economista

lide-

do liberalismo,

do Rio Grande

Affi Domingos

(IL do RJ) ministram

Ricardo

conhecidos

Comercial

(FGV) e os tributaristas

roquin,

e fisc~l,

Comerciais

(Associação

lo), Hario Henrique

ricana.

filosóficos

Henry l1aksoud. (Grupo Visão),

das novas

e palestras

em especial

monet&rio

ração das Associações
meira

de cursos

como os principios

politica

mais assiduos

de treinamento

Lynch

Society,

e politicos

j& estiveram

da capacidade

de Eco
é tamentida-

liberais.

palestrando

com os Institutos

e

no

Liberais.

de argumentação

6

e retórica

dos associados

ao IEE é feito através

bre' o "livro do bimestre"
já promovidos
sarial";

estão:

Friederich

sestatização
ploração

e de juris-simulados.

Israel Kirzner
Hayek

do Dinheiro";

do socialismo

dos Insultos";

Comunismo";

"O Reizinho

Jr "O que é Liberalismo";

tuto Liberal.

X presidencialismo

t

no transporte

lamentação

coletivot

da especulação

preservação

Monetária"

e "De

Populista";

direito

temas como
de greve

t

da natalidade,

intervenção

"Quem

pelo Insti-

irrestrito

controle

í

Stewart

"A Lei" e Ayn Rand

são publicados

pr-ev í.dénc

da Ex

"O Livro

Donald

já foram julgados

financeira,

do meio-ambiente,

"A Teoria

Louis Mencken

Bastat

todos esses livros

Nos juris simuladost

parlamentarismo
intervenção

Frederic

os livros
Empr~

e politica

Henry

so

e Atividade

Eugen von Bohn-Bawerk

Luiz Pazos

é John Galt".Quase

Entre

"Competição

"Desemprego

de discussões

reg~

do Estado

a estatal

, educação

na
es-

tatal e salário-minimo.

-

,

A atividade

e a promoçao
desd11988.

pública

de maior

anual do Forum da Liberdade,

Pela organização

mio Top de Marketing
do Sul (Froposta

desses

do IEE

que vem se realizando

eventos,

de 1990, concedido

destaque

o IEE recebeu

o prê-

pela ADVB do Rio Grande

29, p8).

E~ abril de 1988, o I Forum da Liberdade,
idealizado
reuniu

para "colocar

O·

cerca de quinhentas

lestras

em tres painéis:

volvimento
rencistas

socio-politico
do primeiro

e Cesar Rogério
Simeira
vernador

Rio Grande
pessoas

Liberdade

Valente.

e Economia,

e Manoel

painel,

Fernando

Liberdade

Campos,

do Nascimento

de Mello,

e Brito,

e Dese~

Os confe-

Amaury

participaram

Collor

nacional",

uma série de pa-

e Administração.

foram Roberto

No segundo

Jacob, Henry Maksoud,
de Alagoas

pára ouvirem

e Liberdade

painel

do Sul no cenário

Temporal
Jorge

então g~

do Jornal

do

7

Brasil.

No último

ram Jorge Gerdau

painel,

sobre Liberdade

Johanpeter,

Flávio Antônio

ther) e o sindicalista

Luis Antônio

dicatodos

de são Paulo ..

Metalúrgicos

N~ Carta
do I Forum da Liberdade,
que defendem:
cessidade

de eliminar

mes cartoriais,

produtivas,
duaisfm

o lucro como e~timulo
do bem-estar

e tecnologia

de fiscal

e a eliminação

mão-de-obra

(Proposta

o

-

ma de sucessao
governador

parem

crescer

do Estado

para vencer
nomia

Caiado

a austerida-

e, finalmente,

dos ônus fiscais

Geração

o cres

sobre

a

e Distribuição

Moderna.

em cli

pelo vice-

e particide Riqu~

Os primeiros

pa-

de que o pais só voltará

a inflação,

cuja principal

com. ~áqUina

concluiram

a estag~nação

foi realizado

(UDR), Henry Mak aoud e Paulo R~

da preoissa

excessivos

de mercado,

-

a utilização

à Presidêricia da República

Numa Economia

Partindo

do, os empresários

indivi

o Forum reuniu mais de mil pessoas

se combater

taria nos gastos

o d!

em atividades

em abril de 1989. Aberto

Inflação,

fo__ram Ronaldo

quando

nacionalidade;

11 Forum da Liberdade

presidencial,

de Castro.

e isen~;es";

ao investimento

público

regi-

15, p4).

de tres painéis:

lestrantes

subsidios

e a redução

os candidatos

zas e o Papel

bello

do déficit

Sinval Guazelli,

para ouvirem

e a fIne

tabelamentos,

de toda a sociedade";

de qualquer

real dos salários

os principios

ao "uso das capacidades

(

proveito

no final

a ordem de mercado

de mercado,

como incentivo

de capital

cimento

individual,

do Sin-

divulgada

definiram

fala-

(Ogilvy e Ma-

presidente

de Porto Alegre,

todos os priveilégios,

reservas

reito de propriedade

corrêa

Medeiros,

os empresários

a liberdade

e Administração,

administrativa

que "o Brasil

econômica

livre comér~io,

passa
livre

é viável.

forçosamente
câmbio

origem

a

es-

do EstaO caminho
pela eco-

e diminuição

da

8
.'

intervenção

estatal"

(Proposta

No debate

sobre a Geração

do 11 Forum da Liberdade

Riquezas

veis Mário
presários

Covas

Jacob.

do pelos empresários
e sua correta

presariado

Mandelli
Novamente

como pré-requisito

por desviar

invés de investir

na produção,

110posicionamento

acusatório

empresarial,

que apesar

tindo e gerando
tanto,

empregos.

parte no último

nomia Moderna,os

re (PCB), o empresário
troo O economista
presente

idéias

pressão

Estamos

das multinacionais,

proliferação

derrubando

na América

externa,

a tecnocracia

(Proposta

As diferentes
ocorrendo

(Proposta

Latina

classe
inves-

19, p 6).

do Estado

numa Eco

(PDT) e Roberto
e Paulo Rabello

coerência

o crescimento,

da miséria"

à

continua

de um novo papel para o Estado

como transparência,

retomar

por Mandelli:

Freide Ca~

que lia crise de credibilidade

do pais como a divida

mos urgentemente

à

da FGV afirmou

sejam aplicadas.

crescimento

Stewart Jr.

brasilei-

e consistência

mitos

de

que impedem

a divida'interna,
e a burguesia.

o
a

Precis~

sem o que assistiremos

19, p 6).

experiências

foram a ênfase

econômicas

que vem

do 111 Forum da Liber

dade, que teve como tema "A busca da I'-10dernidade- o Desafio
tino-americano",

ao

de renda não é, por-

sobre o Papel
Brizola

o em-

financ~iro

dirigido

do setor privado"

Donald

exige a adoção

ro, onde noções

para o mercado

não deveria_ser

Leonel

da pou-

Lula criticou

A m~ distribuição

candidatos

foi coloca

para a "retomada

no que foi contestado

painel,

Johanpeter

inflação

de todas as vicissitudes

desejo maquiavélico

Tomaram

à

(Johanpeter).

seus recursos

(PT) e os e~

Jorge Gerdau

o combate

de

os presidenciá-

Lula da Silva

(FIERGS),

aplicação"

e Distribuição

participaram

(PSDB) e Luis Inácio

Luis Carlos

e Jorge Simeira

pança

19, p 5).

em maio de 1990. Com a presença

La-

do governador

9

Sinval

Guazelli,

os empresários

com expoentes

do pensamento

tina: Armando

de la Torre

na), Jorge Batle

brasileiros
Rogério

Valente,

Hernado

Benegas

Lynch

Cardoso

de Mello.

"derrocada

O encontro

foi realizado

e da busca

Gher-

Cesar

Johanpeter,

Ozires

da ministra

Zélia

em clima de euforia
o que, se-

"a superioridade

burocráticas

social

de um planeja-

ao socialismo

e a defesa

de lucro como uma atividade

"a partir

intelectual

(Argentl

Os palestrantes

no Leste Europeu"

deram o tom dos discursos

conquista

Alsogaray

26,p 3).

As criticas

gundo Jorge Batle,

da América-La-

(Chile), Enrique

Jorge Gerdau

sobre as normas

central"(Proposta

mais uma vez

(Banco Bamerindus),

do IEE, veio reafirmar

das leis de mercado

legitima

Alvaro

(Argentina).

do sonho socialista

de mercado

conservador

~1andelli e um representante
,..

gundo o presidente

nomia

reuniram-se

Buchi

Vieira

Henry Maksoud,

Luis Carlos

mento

(Guatemala),

foram José Andrade

Silva,

pela

liberal'e

(Uruguai),

zi (Peru) e Alberto

gaúchos

ética

e

no 111 Forum da Liberdade.

da 11 Guerra

e cultural

da eco-

do mundo

Hundial,

Se

à

assistiu-se

da reflexão

e do pens~

mento pelo dogma quase

religioso

do marxismo~ ..Esse dogma traria

em seu bojo um suposto

beneficio

para a humanidade".

rar a derrocada
vitória
ridade

definitiva

da liberdade,
t

dessa "grande

que traria

a fraternidade",

a realizar
partida

em conjunto

rica Latina,
maneira

a-serem

é reafirmar

uruguaio

sobre a transformação
nas últimas

que se confunde

décadas:

propôs

a prospe

que "a poli-

sinômimos ..• e que a tarefa
que a liberdade

para todos os demais valores".

interpretação

e, apressar- a

a todos a "felicidade,

o senador

ca e a ética tem que voltar

falácia"

Para acele-

César Valente

das idéias
"Em termos

com a mudanças

é o ponto
deu a

econômicas

econômicos,

politicas,

de
sua

na Amé
de uma

a América

Lati

10

na está se livrando
desenvolvido
abrindo

de um pensamento

nos últimos

espaços

no processo

anos pelos

va, a expectativa

O livre mercado,

de lucro passaram

dentro

social:

peito pelas

é reflexo

distintas

mas o desejo
mente

esse conceito

que move o homem

legitimo,

e' serviços

e melhoria

de"(Proposta

de obter

do governador

jornalista

Joelmir

butaristas

Miguel

Reale

O que falta é ores
N~o sb o lucro,

alavanca

da criaç~o
de desenvol ..
·
da humanida~

e Bem-estar

Castro

e Armando

Estado

na Economia,

de, Edmar Bacha

Contemporâneas.
Social,

discutiram

e Paulo Guedes,

(Proposta

30, p 3).

os

do

com os tri~

Martins.. com o sociblo
Pacheco

(EUA) as Alter-

No segundo

participaram

de Ia Torre. Na discuss~o
os economistas

em debate

e sob a coordenaç~o

Jr. e Yves Gandra
Em{lio

colocou

em abril de 1991. Com

os empresários

e o ecoDomista

das Democracias

Desenvolvimento

Alceu Collares

Beting,

Jaguaribe

to Salinas

pois toda jus-

de vida e conforto

e Social Democracia",

a presença

nativas

de

26, pp3-6).

"Liberalismo

go Hélio

o

lucro através

O IV Forum da Liberdade
modelos

em especial

ao lucro é ético e moral

é a principal

das condições

A expectatiao cri

dos individuos.

em direç~o

pois o desejo

de novos produtos
vimento

capacidades

como obj~

de Ia Torre,

é uma contradiç~o,

de toda a sociedade.

!

de iniciati-

produtivos".

de justiça,

da CEPAL,

das pessoas

a liberdade

tamb~m por Armando

ticar J',concei
tos ultrapassados"

tiça é social,

especialistas

a ser reconhecidos

dos investimentos

va de lucro foi defendida

"justiça

de decisões

para a id~ia de maior participaç~o

econômico.

tivos normais

vinte

centralizador

painel,

sobre

Paulo Rabello

de

sobre a Intervenç~o

do

predominaram:

além do filbsofo

André Lara Rezen
mexicano

Rober-
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As viagens
rec~ntemente,

na agenda

Empresariais.

Em 1990,

visitaram

o Instituto

rígido por Alvaro
Administração

garay,

é a entidade

tiga da América
ção da teoria

cos e

liberal

A ESEADE

o Ministéiro
nistradores
nalmente,

senadores

de Economia

privadas,

argentino

politi-

BenegasLynch,

Dessa visita

à

de pr~

27, p5).

de Empresas

te~

de quadros.

não tem vinculação

e prepara

pós-graduação

p.§:

de "police pa-

(Proposta

e Administração

por empresas

os laços de intercâmbio
posta

realizados

intelectuais~

e a elaboração

an-

na propag.§:

do IESP1, j~ que atua na formação

num curso de

mica liberal.

Benegas

liberal mais

e debates

'e deputados

e

segundo Also-

em duas frentes:

(Universit~rios,

da Educação

segundo

de Economia

de Mercado,

de cursos

o.rde

(IESM),d!

por Alberto

da ideologia

° IESI1 atua

através

Superior

,

de Estudos

e de Mercado

dirigida

Social

no Congresso

diferentes
é mantida

entraram

e, por outro lado, no acompanhamento

pers" para assessorar
Superior

e a Escola
(ESEADE),

selecionados

do Instituto

Social

de divulgação

jetos em tramitação

objetivos

de Economia

Latina.

também

deles E$;iveram na Argentina,

de Economia

empres~rios)

A Escola

alguns

de Empresas

° Instituto

ra p~blicos

dos diretoreS

Alsogaray

Lynch.

internacionais

economistas

reconhecido

com

e adm!

internacio-

e orientado. pela teoria econô~

ESEADE

surgiu

e cooperação

a idéia de est r-e tar
í

entre o IEE e a escola

(Pro-

27, p5).

No final de 1990,
ciparam

da reunião

Alemanha.

anual da ~10nt Pelerin

A entidade

é uma organização

1947

por alguns

economistas

~ig

von Mises,

congrega

o mundo,

os diretores

entre politicos,

liberais,

Society,

do IEE part!
realizada

internacional,

fundada

entre eles o austriaco

cerca de quatrocentos

membros

intelectuais,acad~micos,

na
em
Lud

em todo

etc, e dedi
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ca-se ao debate
da sociedade

dos aspectos

de mercado

do IEE, o instituto
participar

cipais

questões

Nobel,

discutidas

Estavam

dos paises

Friedman,

do leste,

P 5). Em fevereiro
Mario Vargas

brasileira

a estada

do bloco

e as pri~

europeu

em

em economias
~

do premio

do governos
em Munique,

ainda de urna entrevista

europeus,
os dire-

coletiva

de

(Proposta

28,

do IEE estiveram

com

com I'1il
ton Fr-Le dman

de 1991, os empresários

a

O terna do encon-

ganhadores

representantes

Llosa em Londres,

convidada

}1undial Aberta"

economistas

latino-americanos

o presidente

do Leste Europeu

etc. Durante

tores do IEE participaram
economistas

entidade

foram a criaç~o

presentes

e econômicos

28, p5) ..Segundo

numa Ordem Econômica

corno Milton

dos paises

filosóficos

d~ Mont Pelerin. Society.

1992 e a transformaç~o
de mercado.

(Proposta

foi a única

da reuni~o

tro foi liAEuropa

politicos,

para convidá-lo

a participar

do

IV Forum da Liberdade.

A existência
surgimento

do Instituto

Liberal

A idéia de criar o Instituto
W illian Ling,

do IEE foi importante

fundador

do Rio Grande

partiu

ao IL do Rio de Janeiro ·em 1985~O
ter (Conselho
po reunido
Liberal

Nacional

do Rio Grande

Ling

que havia

(irm~o

Liberais),

para acriaç~o

do Sul (Idéia Liberal

de

se associado

apoio de Jorge Gerdau

dos Institutos

no IEE foram decisivos

do Sul, em 1986.

de Winston

do IEE em 1984),

para o

Johanp~

bem como do gr~
do Instituto

19, p~). Além de com

,

partilharem
conjunto

a mesma

sede, no inicio,

e de defenderem

ria dos diretores
IEE. Na primeira

os mesmos

' de promoverem

principios

do IL fazem ou fizeram
gest~o

vam tres presidentes,

do Institv6

um vice-presidente

ideológicos,

parte

Liberal

eventos

a maio

das diretorias

(1986 a 1989),

e dois diretores

em

do

estado IEE.
,

O Instituto

Liberal

do Rio Grande

do Sul

e

13

sustentado

por um Conselho

de Manten~dores

de trinta empresas,

(

presidido

por Luis Carlos

desenvolvem
dústria,
Dentre

suas atividades

comércio,

do Instituto

mercados

Gerdau,

de serviços

Olvebra,

Real, Encol

Petropar,

e Iochpe.

juntamente

os Foruns

da Liberdade

das maiores

Petróleo

de principios

civil.

empresas

Ipiranga,

Super-

que a Petropar

e

vem patrocinando

pelo IEE.

forma que 6s outros

o do Rio Grande

in-

de Mantenedores

Cabe mencionar

promovidos

incluindo

e construção

com o Banco Bamerindus,

Da mesma

declaração

diversos,

Liberal -gaúcho estão alguoas

do Brasil,

Essas empresas

que fazem parte do Conselho

a Gerdau,

berais

da FIERGS.

em setores

prestação

as empresas

do estado:

Mandelli,

Institutos

Li-

do Sul segue a orientação

e a

ditada pelo Cons~lho

dos Institutos

Li
,

berais

.Apesar de composto

rios, é uma entidade
o de divulgar

quase que exclusivamente

aberta

a ideologia

a qualquer

liberal

a vários

de. Para isto, sua atuação

é dividida

gação de obras de liberais

consagrados,

Rio de Janeiro epalestras
destaque
ciedade

dirigidas

para as entidades
local:

Em relação

à

imprensa,

estudo no exterior,
de pensamento
graduação

liberal

em economia

A segunda
Grande

do Sul, iniciada

Liberal

do
com

na soetc.

do Rio Grande

-

que privilegiam
a criação

IL

militares,

a concessao

(Idéia Liberal

gestão

pública

politicos,

de longo prazo

liberal

pelo

divul-

especificos,

de opinião

é

da socied~

frentes:

publicadas

o Instituto

e, até mesmo,

segmentos

a públicos

formadoras

em instituições

cujo objetivo

em várias

Universidade,

Universidade,

Sul tem corno perspectiva

pessoa,

por empres~

do

de bolsas

de

a corrente

de um curso de pó~
19, p5).

do Instituto

em 1989 com a presidência

Liberal

do Rio

de Carlos

Bie-
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derman

(ex-presidente

fase mais dinâmica
o Instituto

do IEE), inaugurou

do Instituto.

Liberal

lançou

de Desenvolvimento",
da liberdade

rial sobre o verdadeiro
8/11/89,

Em conju0to

em 1990 .o video

reunindo

de mercado

depoimentos

sentido

com o IEE e a FIERGS,
"Liberdade,

Caminho

de empresários

do liberalismo

acerca
empresa-

econ;micoll(ZH,

p31).

1990, o Institut~iberal

do Sul vem intensificando
dades regionais,
promoção

através

de encontros

seus contatos
do Projeto

julho de 1990, reuniu
pecialistas

econ;micas

encontro,

também,

o presidente

o presidente

grupo entende

por modernidade

em lugar de benesses

é representada

Além
candidatos

ao governo

diferentes

partidos
II

integrar

a

do

do Es-

definiu

o que o
na

e o bem estar de todos,
e leis de reserva;
resultante

a

das exi-

p3).

entre os empresários

centrado

pretendem

o Rio Grande

articiparam

de uma nova postura

cartéis

de um debate

politicos

e es-

do Sul. Na abertu

Liberal

pela competência

do estado,

.em

~s trans-

Legislativa

do Rio Grande

a eficiência

(JC, 5/7/90,

frente

do capitalismo.

"é a adoção

subsidiadas,

realizado

economistas

do Brasil

do Instituto

na qual se busca

de mercado"

e autori-

, que inclue

da Modernidad~,

da Assembléia

ao governo

ra do evento,

modernidade

Hodernidade

a situação

e politicas

tado e os candidatos

sociedade,

com politicos

empresários,politicos,

para discutir

formações

do Rio Grande

anuais.

° I Encontro

des para

ser uma

) para "criar uma consciência

Desde

gências

o que parece

na questão

enfrentar

e os

de como os

as dificulda-

do Sul na Hodernidade",

o encon

15

trp trouxe novamente
mam participar

a Porto Alegre

dos eventos

Empresariais.

Enrique

nal e as Con~quências

promovidos

Gherzi,

cia do Peru, ao discursar

os estrangeiros
pelo Instituto

do Instituto

mos numa época de "desaparição

dos mitos

e como doutrina

cimento

de "universalização

tica e de queda das fronteiras

sem barreiras

econômicas

sobre o " Panorama
temala,
tância

Sociedade

Livre,

cos que assolam

o papel

tino-americanos,
transmitir-Ihes

politica

dade econômica

a moeda,
países

da eco-

funciona

fundamental

serviços

Enrique

que atribue

latino-americanos.

A ênfase

atribuiu

sobre

à

ao monopólio

ao controle

Paulo

o si~

da Guatemala,

também

la~

do povo, para

dos países".

inflacionários

O economista

ad-

livre. Por

do liberalismo,

Keilhauer

quanto

do Esta

aos politicos

tanto a que se refere

a culpa pelos processos

econôml

do desenvolvimen

"educadores

Monetária

de uma

ineficiência

e sim o 'indivíduo

e os principios

públicos

da Gu.§;

e a Impor-

problemas

o motor

para o desenvolvimento

estatal,

ao discorrer

do Mercado

os graves

tornar-se

e Estabilidade

foram enfatiza-

de Ia Torre,

excessiva,

ser o Estado

os valores

livremente,

ao superdimensionamento

burocracia

do economista

Fiscal

determinados

Latina

que devem

tema mais correto

As vantagens

e sobre a Ordem politica

etc. Na sua perspectiva,

isto destacou

do socialiS

e de fortale-

Roger Cowan,

nas quais atribuiu
a América

que vive-

democrá

também

sobre A Moral

de Propriedade

Internaci.~

da sociedade

para o Ano 2000"~ Armando

to de um país não pode

da palestra

mundial

norte-americano

do e suas consequências:
ministrativa,

econômica"

entre os paises

fez duas palestras,
do Direito

com 4crise

nacionais".

onde o mercado

das pelo empresária

y Democra-

Libertad

Latina",destacou

mo como idéia polltica

nomia globalizante,

de Estudos

sobre o"rlJovimento Politico

para a América

das tendências

que costu-

estatal

da maioria

Rabello

atide
sobre
dos

de Castro
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,

resumiu,

em sua palestra,

a opiniao

"para que o pais alcance
ve entrar
governo

no caminho

a plenitude

da modernidade,

tenha as suas funç~es

mo indispensável,

sem a capacidade

contou

Carlos

Mandelli

e da Federação

do presidente

ma

debates

estavam

Collor,

bre politica

tributária,

ção internacional,
postura
formas

de gerência

dro Sirotsky

dos presidentes

a politica

Lucas,

do Minist~rio

com Paulo Rabello
empresarial,

(RBS-TV e Jornal

cionados
Grande

de empresários

do Sul passou

e politicos,

suas idéias

mantém,

num canal de televisão

entrevistas:

"O Rio Grande

de seus diretores,
mantém,

a um público

desde o inicio

ca, sobre quest~es
ternacional,etc

(entrevista

Pe

Iochpe.

a públicos
Liberal

seledo Rio

locai~ para

mais amplo. Desde

local, um programa

1990, o IL
semanal

de

no qual participar.! dois
Esses mesmos

sobre a conjuntura

referentes

sobre

Johanpeter,

e Ivoncy

de 1991, um programa

no qual fazem comentários

so-

e sobre novas

o Instituto

al~m dos convidados.

No progr§:

da Guatemala;

dirigidos

Questiona",

Anton

sobre a situa

a usar o rádio e a televisão

difundir

Luis

do Governo

Martins;

com Jorge Gerdau

Al~m dos eventos

da Moder

da Economia;

de Castro

Zero Hora)

ao mini-

Comerciais,

Biederman).

de Ia Torre,

onde o

da FIERGS,

econômica

com Yves Gandra

d~

moeda"(JC,5/7/90,p7).

das Associaç~es

com Armand6

empresarial

total,

e reduzidas

de fabricar

do IL, Carlos

sobre:

com Paulo Velloso

da qualidade

de 1990, o 11 Encontro

com a participação

Biederman(pai

no encontro:

de seu desenvolvimento,

equilibradas

Em novembro
nidade

dos empresarios

ao liberalismo,

com o secretário

semanal

diretores
de rádiO,

politica

e econôml

sobre politica
do IL/RS,

1991).

i~

COPSIDERAÇÕES

FINAIS

A pesquisa
presariais

e o Instituto

titue num estudo
empresariado
sentar

cionamento

-

raçoes

Liberal

do Rio Grande

de caso sobre novas

° objetivo

brasileiro.

algumas

sobre o Instituto

informações

desses

formas

institutos.

do Institu~

ta vinculaçio

Liberal

com o Instituto

consideraçio
do Rio Grande
de Estudos

de fazer parte de uma rede de Institutos
estados,

Princfpios

e

à

os quais obedecem

foi o de apr~

constituiçio

e fun

conside

orientaçio

do Conselho

Sul só pode ser entendido,

se analisado

Empresariais.

ti tutos professam
tituidas

o mesmo

praticamente

através

Enquanto

zação politica
empresarial.
semelhantes

pessoa

existente

em
de_

Liberais,

do Rio Grande

juntamente

do

com o Insti

acima, as dois ins

o IL se define

Não temos conhecimento
estad6s

membros

co-

complementares,
como uma enti

na divulgaçio

o IEE funciona

de formação

ao IEE em outros

entre os

tem objetivos

e trabalha

para as elites,
exclusiva,

Liberal

de rodfzio

ainda que diferenciados.

liberais

Liberais

Apesar

Lde ar Lo , tem as suas diretori'as cons-

e, ainda,

a qualquer

Empresariais.

Como mostramos

muns dos dois institutos

dade aberta

pecu-

do Sul: sua estrei

dos Institutos

o Instituto

tuto de Estudos

à

refere-se

a uma mesma Declaraçio

sediado no Rio de Janeiro,

berais.

do

sobre eles.

liaridade

cipios

de açio polftica

Cabe agora fazer algumas

A primeira

v~rios

Em

do Sul se cons-

desse artigo

sobre a natureza,

de Estudos

dos pri~

como uma organ~

de quadros

da existência
onde existem

entre a elite
de entidades
Institutos

Li
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Uma segunda

consideração

refere-se

aos vin-

culos estabelecidos

pelo Institutqtiberal

e o Instituto

tudos Empresariais.

Apesar

anos de exist~ncia,

os dois institutos
litico gaúcho.

já alcançaram

Isto se comprova

presentantes

do Executivo

rios gaúchos

de renome

e César Rogério
tidades

trias do Rio Grande

das Associações
Além desses,

eventos

das relações

cargos

de Diretores

de Supermercados

Comercial

em outras

das Indús
tres

na

da Federação

na Associação

Brasileira

tendo sucesso

objetivo

para assumirem

das Indús-

também nas direto-

na ADVB/RS,

e na Associação

enti-

do Sul (FEDERASUL).

tem seus membros
Logistas,

e

pelo IEE e o

no Centro

e sete na diretoria

inclusive,

lideranças

en

pelo IL

de Porto Alegre;

cados. Esses dados demonstram,

parar novas

das demais

da Federação

do Rio Grande

no seu principal

Johanpeter

pela quantidade

que já passaram

do Sul (FIERGS);quatro

os institutos

de re-

de empresá-

promovidos

também,

dois na'di~etoria

dessa última

po-

entre os dois institutos

se verifica,

Comerciais

rias do Centro
Gaúcha

. bem como de dirigentes

cinco na Associação

vice-presid~ncia

constante

estaduais,

e ao IL que ocupam

hoje,

no cenário

como Jorge Gerdau

todos os dirigentes

IL, contam-se,

trias;

nacional.

gaúcho

ao IEE

dades. Dentre

pela presença

do estado,nos

e o IEE. A intensidade
o meio empresarial

certo destaque

e Legislativo

Valente,

empresariais

de filiados

de seus poucoS

de Es-

de Superme~

que o IEE está

estatutário:

postos

ob

o de pre-

de comando

em ou-

aos vinculos

locais

tras entidades.

Ainda no que se refere
do IEE e do IL, um dado chama a atenção:
tantes de regiões

industriais

importantes

a ausência

de represe~

do Rio Grande

do Sul.
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Entre

os sócios

pres~rios

dos dois institutos,

do interior

vo Hamburgo

e são Leopoldo

da a produção

por parcela

de transporte

que, portanto,

nessas

industriais

curioso

tuto Liberal
trapartida,

importante

regiões

desses

ou ao Instituto
sabe-se

industrial

mecânica,

do estado

v~rios

do Sul, é no minimo

-

nao se filiam

setoriais

Empresariais.

da indústria.

na discussão

dessas

A origem

os vinculos

os diretores

duas cidades;

personalidades

como Henry"Maksoud

ce ser o "intelectual

orgânico"

internacionais,

rios norte-americanos,
rais, parece
são mesmo

e Roberto

e Og Francisco

da FGV Paulo Rabello

contatos

Em con-

das" idéias

e de são Paulo;

tas Yves Gandra Martins

nomista

ao Insti-

dessa
liberais

a ser explicada.

Rio de Janeiro

empresarial

e

dos maiores

mais

do IEE e do IL são, a meu ver, os Institutos

merciais

do

que esses emp r-e sar í.o s par tí cí.p am intensa--

No nivelnacional,

ricana:

elétrico

de E~tudos

"falta de interesse"

é uma questão

grupos

de No

de Caxias

a indústria

se encontram

em~

50% de to

da produção

que atuam no Rio Grande

mente nas associações

tantes

que a regiao

aproximadamente

e de material

que os herdeiros

aparente

concentra

uma vez que ai se concentra

de material

grupos

Sabendo-se

nacional "de calçados; "que a região

Sul é respons~vel
do Estado,

do estado.

-

quase nao se econtram

Alvaro

Alsogaray~

conhecidas

Campos;

Jorge Batle,

Co

do meio

que pare-

Liberais,

o eco

No que se refere

aos

ao Brasil

representantes

do

os tributari~

professores

que os laços mais estreitos

com conhecidos

das Associações

dos Institutos

além de alguns
trazidos

Liberais

Leme e aquele

de Castro.

impor-

pelos

universit~

Instituos

dos liberais
da direita

Armando

dela

Lib~

gaúchos

latino-ameTorre,

os

"
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representantes
professores
Empresas

do Instituto

da Escola

Libertad

Superior

sob~e o Instituto
de Porto Alegre

de Estudos

refere-se

que os diferencia
par1além

institutos,

na FIERGS,

e Administração

de

Executivos

estadual

de Economia

Empresarial,

dos avanços

trabalhistas

ao longo de todo o ano de 1987
apoiado

mobilização.
fluenciar

o movimento,

Mantendo-Se

decisões

cha ou nacional,
fundamentos

à

para auxiliar
gaúcha

a FIERGS
que reuniu

os

com os
no debate

~ge8tão-de
liderou

no RS

entidades

numa campanha

con-

na Constituinte,

tran~

(Gros,1989).IAinda

que

O IL e q IEE não participaram
distância

sobre problemas

e politicos

das ações dirigidas

concretos

os dois institutos

filosóficos

do Rio Gran

a entidade

da economia

se com

uma renovação

(Gros,1990).N~

1990-93),

dos

dos anos 80. A g~s

da economia

politica

(1987-90,

metade

e ao inserir

de todos os setores

tra a aprovação

de empre-

e objetivos

representou

os problemas

pela Liberdade

empresariais

Liberal

politico-ideológica,

das Indústrias

(1983/8Q)

sobre a transição

o Movimento

Instiuto

e associações

a segunda

e federal

Luis Carlos Mandelli

consideração

fica ainda mais clara quando

com a da Federação

a'discutir

6

e

de principios

ao criar uma Conselho

empresários

nacional

entidades

das declarações

tão de Luis Otávio, Vieira

lismo.

do Peru e os

e mais importante

Empresariais

das demais

de do Sul no mesmo periodo,

tenham

de EconomJa

a sua natureza

essa diferença

para sua atuação

corrida

Democracia

da Argentina.

A terceira

sários.

y

da realidade

dedicaram-se
do capitalismo

da

à

ingaú-

ao debate

dos

e do libera-
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Dessa
sariais

e o Instituto

confundidos

forma, o rnstit~to

Liberal

com as outras

jam as federaç;es

que representam

de Porto Alegre

entidades

e sindicatos,

,quest;es trabalhistas,

cos frente ao Estado,

que "riegociam principal

é

liberalismo

clássico,

calcado

ção mais direta com as quest;es

táticas"

presários

em suas atividades.

de. que todos são iguais,
são profundamente
Essa

talvez

não aparecem
mo problema

Partindo

seu discurso

desiguais

-

de lutapol:L-

a ser enfrentado,

o que os diferencia
principal

dos dois institutos

especial,

a homogeneização

um posicionamento
a ausência,

parece

já que não encontramos

institutos

e esses segmentos.

enquanto

candidato

agrários

à

Menos

que todos

praticamente
nem c~

agrárias

de contatos

Caiado,

de

é

compreensivel
e

entre os

todos os empresários

foi Ronaldo

em

a criaçao

do IEE e do IL, o único

que

representan

que participou,

da Rclpública, de um debate

rea~izado

Finalmente,

o foco

as elites,

das elites

registro

Entre

Presidência

entre todos os candidatos,

liberal

a ser cooptada,

das elites,

comuns.

e~

como a brasileira.

evidente:

ideológica

militares,

te dos interesses

pelos

do PNBE. Pelo contrário,

e um discurso

dos eventos

uma vincula-

dos dois institutos,

entre seus interlocutores,

já participaram

de ordem do

não reconhece

nem como classe

claramente

classistas,

enfrentadas

os t~abalhadores

de discussão

econ~m!

do pressuposto

numa sociedade

seja a razao porque
na pauta

portanto,

concretas

te as

segmentos

nas palavras

não apresentando,

s~

extra-corporativas,

dos diferentes

seja as "unidades

Seu discurso

ser

empresários,

tica, como a UBE e a UDR. O IEE e o IL são entidades
ideológicas.

Empre-

não podem

que reúnem

sejam as associaç;es

os interesses

de Estudos

no 11 Forum da Liberdade.

a questão

principal

a ser inves

·

(
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tigada

é: qual a estratégia

fituto

de Estudos

objetivo

concreto

hipótese

poderia

,do politico,
Institutos
liação

Empresariais

longo prazo do Ins

e do Instituto

ser a construção,
a partir

Liberais ·e entidades
em algum partido

ver, dado o curto periodo

forma,

de mais

Liberal?

para o qual estão se preparando?

constituido

em bloco

enquanto,

politica

eles podem

a

longo prazo,

da articulação

de um partinacional

t

dos

a sua f!

dificil

pre-

de exist~ncia

desses

institutos.

ser compreeendidos

apenas

como uma nova

ou como mais uma forma de articulação

sariado brasileiro.

Uma primeira

semel.hantes, ou mesmo
j~ existente.

Qual o

politica

Por

do empr~
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