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Resumo 
O presente artigo visa analisar brevemente o conceito de intelectual orgânico em Gramsci e a 
trajetória de Roberto Simonsen. Como o empresário carioca radicado em São Paulo se tornou 
uma engrenagem fundamental na disputa pela hegemonia no interior do estado brasileiro, 
agindo para fornecer consciência e homogeneidade ao setor industrial paulista, principalmente 
entre as décadas de 1920 e 1940, além de orientar e influenciar ações governamentais para que 
seus interesses de classe fossem amparados pelo Estado. Assim, podendo se estabelecer um 
paralelo entre ambos e a possibilidade de se considerar Simonsen como um intelectual orgânico 
de sua classe.  
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Abstract 
This article aims to analyze briefly the concept of organic intellectual in Gramsci and the 
trajectory of Roberto Simonsen. As the business man born in Rio de Janeiro but based in São 
Paulo became a fundamental cog in the struggle for hegemony within the Brazilian state, acting 
to provide a wareness and homogeneity to the industrial sector of São Paulo, especially between 
the 1920s and 1940s, Of guiding and influencing government actions so that their class interests 
would be supported by the State. Thus, it can establish a parallel between both and a possibility 
to consider Simonsen as an organic intellectual of its class. 
 
Keywords: Roberto Simonsen; organic intellectual; Industry; State; FIESP. 
 

                                                           
1 Mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense (PPGH-
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O conceito de Intelectual Orgânico 

O conceito de hegemonia é largamente empregado em diferentes áreas de 

conhecimento e, em geral, quem o faz afirma basear-se na formulação de Antonio 

Gramsci. A noção de hegemonia é apresentada como a categoria central da reflexão teórica 

de Gramsci, aquela que encadeia e articula os demais conceitos do seu instrumental 

teórico-analítico. Compreende-se que ela está na baseda formulação da teoria do Estado 

em sentido amplo, ao seu redor gira a unidade tensa da relação dialética entre sociedade 

política e sociedade civil. 

Uma outra engrenagem essencial no complexo sistema de mecanismos e 

instrumentos para a disputa da hegemonia é composta pelos intelectuais. Na teorização 

de Gramsci, os intelectuais estão divididos em dois tipos. O primeiro deles é formado 

pelos “intelectuais orgânicos”, que possuem vínculo estreito com a emergência de uma 

classe fundamental, cuja função é dar homogeneidade e consciência a essa classe nos 

campos econômico, social e político. O segundo tipo é composto pelos “intelectuais 

tradicionais”, que em um modo de produção anterior, constituíam uma categoria de 

intelectuais orgânicos de uma determinada classe que não mais existe. Após o 

desaparecimento dessa classe, os intelectuais tradicionais passaram a formar uma 

camada relativamente autônoma que adere ao projeto das classes fundamentais do 

presente (COUTINHO, 1999b: p.175). 

Os intelectuais são formados no interior de sua classe. Todo grupo social 

possui um intelectual que juntamente com o partido assume a função de representar sua 

classe e de conscientizá-la. 

Segundo Semeraro (2006), “intelectuais orgânicos” são aqueles que estão 

entrelaçados nas relações sociais pertencentes a uma classe. Para o autor, os intelectuais 

são parte de um organismo vivo e em constante expansão. Dessa forma, são ligados ao 

mundo do trabalho, as organizações políticas mais avançadas que o seu grupo social 

desenvolve para dirigir a sociedade. Os intelectuais orgânicos são os responsáveis por 

construir o projeto da sua classe.   

Nas reflexões carcerárias, Benedetto Croce é o principal exemplo fornecido por 

Gramsci (2002a: p. 351 [17, 37]) de grande intelectual que integrou um “partido 

constituído por uma elite de homens de cultura, que têm a função de dirigir, do ponto de 

vista da cultura, da ideologia geral, um grande movimento de partidos afins (que são, na 

realidade, frações de um mesmo partido orgânico)”. Segundo Gramsci (1999: p.420-

421[10,59]),Croce não pertencia abertamente a nenhum grupo liberal e combatia a ideia 
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e o fato de os partidos estarem permanentemente organizados, porém desempenhava a 

função de crisol das forças políticas liberais da Itália2. 

Em que pese o fato de, em determinadas – e excepcionais –circunstâncias, 

operarem como uma espécie de força dirigente autônoma e superior aos partidos, os 

intelectuais não constituem um grupo social próprio, desligado das atividades das 

classes sociais. A categoria que Gramsci desenvolve possui como referência o lugar e a 

função que os intelectuais ocupam no conjunto das relações sociais, das dinâmicas de 

conflitos entre as classes e as frações de classes que buscam conservar um bloco 

histórico, ou almejam edificar um novo. 

Dessa maneira, a noção de intelectual presente na obra de Gramsci não pode 

ser compreendida sob a perspectiva do nível de erudição ou da natureza da atividade 

profissional de cada indivíduo. A respeito da oposição entre trabalho manual e trabalho 

intelectual, Gramsci (2001a: p. 18 [12, 1]) sublinha que “o operário ou proletário, por 

exemplo, não se caracteriza especificamente pelo trabalho manual ou instrumental, mas 

por este trabalho em determinadas condições e em determinadas relações sociais”, isto 

é, no modo de produção capitalista, a não propriedade dos meios de produção, a venda 

da sua força de trabalho e o trabalho produtor de valor e mais-valia 

(PIOTTE,1973:p.15). Nessa perspectiva, a figura social do industrial, segundo Gramsci  

(2001a: p. 18 [12, 1]), não é determinada pelas  qualificações intelectuais, mas “pelas 

relações sociais gerais que caracterizam a efetivamente a posição”, ou seja, a 

propriedade dos meios de produção e a extração da mais-valia do trabalho operário. 

Tratando ainda desse tema, Gramsci (2001a:p.18[12,1]) afirma que “não existe 

trabalho puramente físico”, pois “em qualquer trabalho físico, mesmo no mais mecânico 

e degradado, existe um mínimo de qualificação técnica, isto é, um mínimo de atividade 

intelectual criadora”. 

Não aparenta ser casual o seguinte juízo de Gramsci (2001a: p.18 [12, 1]): 

“Seria possível dizer que todos os homens são intelectuais, mas nem todos os homens 

têm na sociedade a função de intelectuais”. Essa sentença também patenteia a distância 

e a diferença que há entre a “função de intelectual” na obra de Gramsci e a separação 

marxiana de trabalho intelectual e trabalho manual. Aqui, cabe lembrar que enquanto 

Gramsci (2001a: p. 18 [12, 1]) considera um “erro metodológico” buscar o “critério de 

                                                           
2 Croce foi senador em 1910, na época em que os senadores italianos eram nomeados pelo Rei. Em1920-
1921 desempenhou a função de ministro da Educação. Após a queda de Mussolini, foi ministro sem pasta 
em1943- 1944. 
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distinção [da noção de intelectual] no que é intrínseco às atividades intelectuais”, Marx 

objetiva exatamente pormenorizar as atividades laborais dos operários da indústria 

moderna, o que inclui tanto as atividades intelectuais como as atividades manuais. As 

conclusões inferidas dessa dicotomia compõem a reflexão de Marx (2008b: p. 406) 

sobre aquela “que constitui o fundamento geral de toda produção de mercadoria”, a 

divisão social do trabalho, e também o ajuda a explicar o processo de reorganização do 

trabalho ocorrido na passagem da manufatura para indústria moderna. O acerto 

metodológico de Gramsci reside no fato de ele não utilizar essas conclusões de Marx 

sobre a produção de mercadorias para desenvolver sua análise da “função dos 

intelectuais” no conjunto das relações sociais. 

Gramsci (2001a: p. 16 [12, 1]) observa que o surgimento do capitalista é 

acompanhadodacriaçãodecategoriasespecializadasparaoexercíciodafunção intelectual, 

tais como, tecnólogo industrial, administrador de empresas, economista; ou seja, além 

de exprimirem a concepção de mundo da classe a que estão vinculados, intelectuais 

orgânicos são, em sua maioria, “especializações de aspectos parciais da atividade 

primitiva do tipo social novo que a nova classe deu à luz”. 

Apesar de não ser um grupo social próprio, não é incomum tanto os 

investigadores que analisam formações sociais do presente como os que se debruçam 

sobre as do passado afirmarem o oposto. Certamente, os intelectuais possuírem uma 

autonomia relativa é um traço que contribui para a formação dessa falsa imagem, no 

entanto, esse não é o único, outros elementos reforçam essa aparência. Em primeiro 

lugar, o já mencionado fato de os intelectuais, em momentos específicos, constituírem 

uma força dirigente autônoma, um centro político dirigente das “diferentes frações de 

um mesmo partido orgânico” (GRAMSCI, 2002a: p.350- 351[17,37]). Em segundo 

lugar, ao contrário das classes sociais fundamentais, a “relação entre os intelectuais e o 

mundo da produção não é imediata”, mas mediada, em diversos graus, porto do tecido 

social. Isso resulta, ao mesmo tempo, em estratos intelectuais com maior organicidade 

comum a classe fundamental, e em outros com uma conexão menos estreita com algum 

grupo social fundamental (GRAMSCI, 2001a: p. 20 [12, 1]). Como último elemento, 

ressalta-se, a permanência dos “intelectuais tradicionais”, ou seja, de um “grupo de 

categorias de intelectuais preexistentes” que aparentam ser “os representantes de uma 

continuidade histórica que não foi interrompida nem mesmo pelas mais complicadas e 

radicais modificações das formas sociais e políticas” (GRAMSCI, 2001a: p. 16 [12,1]). 
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Movidos por um “espírito de grupo” que se alimenta das longas trajetórias das 

categorias profissionais e dos organismos a que estão vinculados, como a Igreja e a 

Universidade, os intelectuais tradicionais “se põem a si mesmos como autônomos e 

independentes do grupo social dominante” (GRAMSCI, 2001a: p. 17 [12, 1]). Esse 

maior distanciamento dos interesses imediatos das classes fundamentais permite aos 

intelectuais tradicionais aderirem tanto à concepção de mundo da classe fundamental 

dominante como à da classe fundamental subalterna. A esse respeito, Gramsci (2001a: 

p. 19 [12, 1]) afirma:  

Uma das características mais marcantes de todo grupo que se 
desenvolve no sentido do domínio é sua luta pela assimilação e pela 
“conquista” ideológica dos intelectuais tradicionais, assimilação e 
conquista que são tão mais rápidas e eficazes quanto mais o grupo em 
questão for capaz de elaborar simultaneamente seus próprios 
intelectuais orgânicos.  

 

Aqui transparecem duas preocupações centrais nas reflexões de Gramsci. Uma 

é o processo de elaboração de uma nova hegemonia, de uma classe passar da posição 

subalterna para a posição dominante de uma determinada formação econômico-social; a 

outra é a formação dos intelectuais orgânicos dessa classe, que busca ser hegemônica. É 

para esses fins que Gramsci dá relevo à ação dos partidos tanto na formação dos 

intelectuais orgânicos como na reforma intelectual. Segundo o autor, sem a ação do 

“moderno Príncipe” não é possível a formação de uma concepção de mundo homogênea 

e autônoma, ou seja, a classe subalterna não possui condições de romper com os valores 

que refletem a hegemonia de grupo social dominante, nem de estabelecer uma nova 

hegemonia. Nesse sentido, Gramsci (2002a: p. 85 [13, 31]) conclui: 

Pode-se dizer que os partidos têm a tarefa de elaborar dirigentes 
qualificados; eles são a função de massa que seleciona, desenvolve, 
multiplica os dirigentes necessários para que um grupo social definido 
se articule e se transforme, de um confuso caos, em exército político 
organicamente preparado.  
 

No entanto, também na relação entre intelectuais e partido há uma via de mão 

dupla. Se, por um lado, para Gramsci (2002a: p. 201 [3, 119]) são os partidos que 

“elaboram os homens de Estado e de Governo, os dirigentes da sociedade civil e da 

sociedade política”, por outro, deve ser lembrada a importância dos intelectuais na 

construção do “moderno Príncipe”:  
Para que um partido exista, é necessária a confluência de três 
elementos fundamentais (isto é, três grupos de elementos): 1) Um 
elemento difuso, de homens comuns, médios, cuja participação é dada 
pela disciplina e pela fidelidade, não pelo espírito criativo e altamente 
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organizativo. Sem eles o partido não existiria, é verdade, mas também 
é verdade que o partido não existiria “somente” com eles. Eles 
constituem uma força na medida em que existe quem os centraliza, 
organiza e disciplina; mas, na ausência dessa força de coesão, eles se 
dispersariam e se anulariam numa poeira impotente. Não se nega que 
cada um desses elementos possa se transformar numa das forças de 
coesão, mas falamos deles exatamente no momento em que não o são 
nem estão em condições de sê-lo, e, se o são, apenas o são num 
círculo restrito, politicamente ineficiente e inconsequente. 2) O 
elemento de coesão principal, que centraliza no campo nacional, que 
torna eficiente e poderoso um conjunto de forças que, abandonadas a 
si mesmas, representariam zero ou pouco mais; este elemento é dotado 
de força altamente coesiva, centralizadora e disciplinadora e também 
(ou melhor, talvez por isto mesmo) inventiva, se se entende inventiva 
numa certa direção, segundo certas linhas de força, certas 
perspectivas, certas premissas. Também é verdade que, por si só, este 
elemento não formaria o partido, mas poderia servir para formá-lo 
mais do que o primeiro elemento considerado. Fala-se de capitães sem 
exército, mas, na realidade, é mais fácil formar um exército do que 
formar capitães. Tanto isto é verdade que um exército já existente é 
destruído se faltam os capitães, ao passo que a existência de um grupo 
de capitães, harmonizados, de acordo entre si, com objetivos comuns, 
não demora a formar um exército até mesmo onde ele não existe. 3) 
Um elemento médio, que articule o primeiro com o segundo elemento, 
que os ponha em contato não só “físico”, mas moral e intelectual 
(GRAMSCI, 2002a: p. 316-317 [14, 70], grifo nosso). 

 

Em outra passagem dos Cadernos do Cárcere, pode-se observar como Gramsci 

(2001a: p. 21 [12, 1]) concebe a inserção dos intelectuais na sociedade civil e na 

sociedade política: 

Os intelectuais são os “prepostos” do grupo dominante para o 
exercício das funções subalternas da hegemonia social e do governo 
político, isto é: 1) do consenso “espontâneo” dado pelas grandes 
massas da população à orientação impressa pelo grupo fundamental 
dominante à vida social, consenso que nasce “historicamente” do 
prestígio(e, portanto, da confiança) obtido pelo grupo dominante por 
causa de sua posição e de sua função no mundo da produção; 2) do 
aparelho de coerção estatal  que assegura ‘legalmente’ a disciplina dos 
grupos que não ‘consentem’, nem ativa  nem passivamente, mas que é 
constituído para toda a sociedade na previsão dos  momentos de crise 
no comando e na direção, nos quais desaparece o consenso 
espontâneo. 

 

Fica evidente, portanto, uma estreita relação entre as categorias de intelectual e 

de hegemonia no instrumental teórico-analítico de Gramsci. Tendo como fundamento a 

análise da noção de intelectual, realizada acima, observa-se que são atribuídas a ela 

posições e funções cruciais no partido, no governo político e na sociedade civil. Desse 

modo, é possível interpretar, conforme Gruppi (1978: p.80), que “uma hegemonia se 
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constrói quando tem os seus quadros, os seus elaboradores”, ou seja, uma reforma 

intelectual e moral possui como pré-condição a ação dos intelectuais tanto 

isoladamente,  cujo maior expoente, para Gramsci é Croce, como por meio dos 

aparelhos “privados” de hegemonia e, principalmente, do “moderno Príncipe”. 

Contudo, a observação de maior relevância para o objetivo deste estudo é a 

concepção de intelectual assumir uma posição destacada na obra gramsciana por estar 

diretamente associada ao conceito de hegemonia (COUTINHO, 1999b: p. 174; 

GRUPPI, 1978: p. 80). A relação entre essas noções, no pensamento de Gramsci, ilustra 

como a hegemonia é o centro de gravidade, em cuja órbita as demais categorias 

gravitam, pois, a importância de qualquer outra categoria é definida por sua “distância” 

em relação ao conceito central. Desse modo, não é possível compreender a dimensão 

exata que os intelectuais possuem no instrumental teórico-analítico de Gramsci sem 

conhecer, por um lado, a função e o papel que ele concebe para os intelectuais e, por 

outro, o significado da hegemonia.  

Sem dúvida, considerações semelhantes também podem ser tecidas a respeito, 

por exemplo, da ligação entre hegemonia e “moderno Príncipe” ou entre hegemonia e 

aparelhos “privados” de hegemonia. Como já foi possível observar, intelectuais, 

partidos e organismos ditos privados apresentam uma intensa conexão e encontram-se 

articulados tanto para a realização de uma reforma intelectual e moral, como para a 

formação de uma vontade coletiva nacional-popular. Na busca desse objetivo, os 

diferentes instrumentos não se excluem, pelo contrário, combinam-se. Ao analisar o 

significado de tais elos, Gramsci explica que uma esfera social nova se constitui onde 

essa trama se desenrola, tornando-se um dos alicerces do processo de ampliação do 

Estado moderno. Em suma, no instrumental teórico-analítico de Gramsci, as categorias: 

intelectuais, “moderno Príncipe” e aparelhos “privados” estão articuladas e próximas ao 

núcleo conceitual, tendo função de portadores da perspectiva hegemônica de uma classe 

fundamental. São, por conseguinte, noções de inquestionável relevância nesse universo 

teórico. 

 

 

A trajetória de Roberto Simonsen 

 

Roberto Cochrane Simonsen nasceu no Rio de Janeiro, então capital do 

Império, em 18 de fevereiro de 1889, filho de Sidney Martin Simonsen e de Robertina 
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da Gama Cochrane. Seu pai, cidadão inglês radicado no Brasil, vem para o país na 

década de 1870 para comandar o chamado Banco Inglês. Sua mãe era carioca, 

descendente de antiga família escocesa e parente de lorde Cochrane, figura de grande 

destaque nas guerras de independência de vários países latino-americanos. Seu avô 

materno e padrinho, Inácio Wallace da Gama Cochrane, foi deputado na Assembleia 

Legislativa Provincial de 1870 a 1879, dirigiu uma importante firma de exportação de 

café em Santos (SP) e fez parte da diretoria da Companhia Paulista de Estradas de 

Ferro. Foi também o responsável pela fundação da Companhia Melhoramentos de 

Santos (The City of Santos Improvements) que, contando com a participação de capitais 

ingleses, organizou os serviços de bondes, luz e água dessa cidade (ABREU, 2001: p. 

5481).  

Roberto Simonsen fez o curso primário no Colégio Tarquínio da Silva, em 

Santos, onde sua família vivia. Enviado em seguida para a capital paulista, passou a 

residir com o avô materno, de quem recebeu grande influência, e cursou o secundário no 

Colégio (depois Ginásio) Anglo-Brasileiro, tornando-se primeiro aluno da sua turma. 

Ingressou na Escola Politécnica de São Paulo com 14 anos de idade realizando curso de 

engenharia civil, concluído em 1909. Ainda esse ano, iniciou suas atividades 

profissionais na Southern Brazil Railway, onde permaneceu até o ano de 1910 

(ABREU, 2001: p. 5481). 

Em 1911 casou-se com Raquel Cardoso e, no ano seguinte, assumiu a chefia da 

Diretoria Geral da Prefeitura de Santos, trabalhando em seguida como engenheiro-chefe 

da Comissão de Melhoramentos do Município. Afastou-se desse cargo ao fundar, ainda 

em 1912, em sociedade com os irmãos, a Companhia Construtora de Santos, pioneira 

em planejamentos urbanísticos e responsável pela execução de obras como a 

pavimentação de parte da cidade e a construção dos prédios da Bolsa do Café e da 

Associação Comercial, além da base de aviação naval, de armazéns e bancos. Adepto do 

taylorismo, Simonsen racionalizou os métodos de gestão da empresa, a qual, segundo 

Heitor Ferreira Lima, obteve notável êxito e propiciou o surgimento de novos 

empreendimentos, como a Companhia Santista de Habitações Econômicas (destinada à 

construção de casas para operários), e a Companhia Brasileira de Calçamento. Na 

Companhia Construtora de Santos, introduziu métodos de organização racional do 

trabalho e comissões paritárias entre empregados e empregadores, para solucionar 

possíveis conflitos (LIMA, 1976: p. 157). 
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Nos textos iniciais publicados por Simonsen, dos anos 1910 e início da década 

de 1920, fica nítido que a sua preocupação dominante era o aumento da produção, a 

melhora do desempenho da unidade produtiva capitalista, por meio da racionalização 

dos processos produtivos e da conciliação de classes (CURI e SAES, 2014). 

Com o apoio do prefeito Belmiro Ribeiro, Simonsen conseguiu que a Câmara 

Municipal de Santos sancionasse, em julho de 1912, a Lei nº 501, que concedia 

incentivos aos investidores de capital na construção de casas populares. Em 1914, a 

Companhia Santista de Habitações Econômicas iniciou a construção de um bairro 

operário em Vila Belmiro, que não chegou a ser totalmente concluído em virtude do 

impacto da Primeira Guerra Mundial sobre a economia do país (ABREU, 2001: p. 

5481).   

A crise econômica ocorrida durante a Primeira Guerra Mundial, em grande 

parte pela dificuldade de obtenção de capital na Europa e de importações importantes 

para o setor industrial, obrigou também Simonsen a pedir a liquidação da Companhia 

Brasileira de Calçamento. Acusado de obter lucros ilícitos nessa operação, conseguiu, 

contudo, provar sua inocência diante dessas afirmações. O prolongamento da Primeira 

Guerra Mundial provocou, por outro lado, no país, e principalmente em São Paulo, um 

importante crescimento da produção industrial baseado na capacidade produtiva 

anteriormente instalada. Nesse contexto, em 1916, Simonsen fundou e tornou-se o 

primeiro presidente do Centro dos Construtores e Industriais de Santos, que tinha como 

principais objetivos a organização de um cadastro do operariado, a criação de um 

serviço de assistência e seguro para os trabalhadores e a fundação de escolas de 

aprendizagem profissional. Logo no início de sua gestão, Simonsen organizou uma 

câmara de trabalho que funcionou sem nenhuma vinculação oficial como a primeira 

junta de conciliação do Brasil, incluindo representantes de patrões e operários. Ainda 

em 1916, Simonsen comprou a Companhia Parque Balneário (ABREU, 2001: p. 5481). 

A relação entre os industriais e os operários sempre foi uma preocupação de 

Simonsen, deixando isso claro em diversos momentos nos Relatórios da Companhia 

Construtora de Santos,  

O maior problema que têm ante si os engenheiros e administradores 
da época atual é, incontestavelmente, a utilização econômica do 
trabalho. A indústria moderna tem evoluído, como tudo. Os industriais 
hoje têm de abandonar os moldes antigos para considerar uma força 
nova, existente realmente, o descontentamento do operário e 
proporcionar-lhe como desassombro a justa remuneração, se não 
quiserem assistir o entravamento da produção pela tentativa de 
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decisão deste problema, erradamente, por vias políticas, quando 
poderia ser resolvido, com acerto, por vias econômicas. A política da 
classe operária tem sido baseada na limitação da produção e na 
ilimitação dos salários; ora, colocando-se os patrões em ponto de vista 
diametralmente oposto, dá-se o choque dos interesses, assim 
estabelecidos como contrários, resultando a gigantesca luta que 
estamos presenciando no mundo industrial, e que está assumindo 
gravíssima feição de guerra de classes. Entretanto, na realidade, esse 
antagonismo violento não se justifica, e só é explicado por procurarem 
as duas classes, a todo transe, resultados imediatos, em detrimento dos 
verdadeiros interesses de toda sociedade. De fato, o que o patrão 
procura é pagar o menos possível por unidade de produção, e o que o 
operário visa é ser o mais remunerado possível por unidade de tempo. 
Daí a viabilidade da solução harmônica dos interesses das duas classes 
por investigação cientifica das condições reais do trabalho e pela 
aplicação inteligente das leis econômicas que regem a produção. (...) 
Compete, portanto, aos industriais, no seu próprio interesse, evitar que 
de seus principais colaboradores se forme uma massa hostil buscando 
remédios para o seu mal-estar em conquistas politicas perturbadoras 
da produção.” (Relatórios da Companhia Construtora de Santos, apud 
LIMA, 1976: p. 158-159). 

 

Roberto Simonsen começou a se destacar na vida pública nacional no período 

posterior à Primeira Guerra Mundial. Em um banquete oferecido em Santos no dia 27 

de dezembro de 1918 em homenagem ao recém-nomeado ministro da Agricultura, 

Antônio de Pádua Sales, Simonsen fez um discurso, mais tarde publicado com o título 

de “Orientação Agrícola Brasileira”, ressaltando a necessidade de se substituir o sistema 

empírico de produção pelo método científico de organização do trabalho. Impressionado 

pelas ideias expostas, Pádua Sales convidou-o a integrar a missão comercial brasileira 

que seria enviada à Inglaterra em junho de 1919 sob a chefia de João Pandiá Calógeras. 

Segundo Heitor Ferreira Lima, o discurso também causou admiração em outros 

estudiosos dos problemas brasileiros como Capistrano de Abreu, Luís Pereira Barreto, 

Afrânio Peixoto e Afonso Taunay (ABREU, 2001: pp. 5481-5482). 

A viagem à Inglaterra, iniciada um mês antes da posse de Epitácio Pessoa na 

presidência da República, teve notável êxito. Simonsen se pronunciou, solicitando a 

vinda de capitais e técnicos para auxiliar o crescimento da economia brasileira, além de 

um maior incremento nas relações comerciais entre os dois países. Seus artigos sobre a 

“Indústria de carnes frigoríficas no Brasil” e “Oportunidades para negócios de madeira 

no Brasil” foram publicados pelo Times, de Londres. Durante a viagem, foi nomeado 

representante do Brasil no Congresso Internacional dos Industriais de Algodão, 

realizado em Paris em setembro de 1919. Nesse encontro, apresentou um trabalho 

intitulado “Possibilidades algodoeiras do Brasil” e sugeriu a vinda de especialistas 
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capazes de introduzir no país técnicas de expansão da cotonicultura, que passava por 

uma fase de recuperação dos prejuízos ocasionados pelo conflito mundial. Como 

consequência da sua atuação nesse congresso, veio ao Brasil o técnico Arno Pearce, que 

publicaria em 1922 o livro “Brazilian Cotton” sobre os resultados da sua missão. Ainda 

em 1919, Roberto Simonsen foi enviado para participar da Conferência Internacional do 

Trabalho, realizada em Washington (ABREU, 2001: p. 5482). 

No Brasil, também em 1919, a Companhia Construtora de Santos venceu a 

concorrência aberta pela prefeitura dessa cidade para a construção da Companhia 

Frigorífica de Santos, da qual Simonsen se tornou presidente. Esse fato originou grande 

alvoroço, levando inclusive à apresentação de um recurso ao Senado estadual para a 

anulação do contrato, o que por fim não aconteceu. Nessa mesma época, Simonsen 

iniciou suas atividades empresariais no setor de alimentos, assumindo a presidência da 

Companhia Frigorífica e Pastoril de Barretos (SP) (ABREU, 2001: p. 5482). 

Em 1920, Simonsen interrompeu a construção de casas populares e assinou 

contrato com Pandiá Calógeras, ministro da Guerra do governo de Epitácio Pessoa, para 

a construção de 103 estabelecimentos militares em 26 cidades de nove estados, 

obedecendo a um projeto oficial de expansão e melhoria das instalações do Exército. A 

maior parte das obras foi realizada entre princípios de 1922 e fins de 1923, sendo 

recebidas com resistência por parte de certos setores da imprensa, que denunciaram a 

existência de irregularidades ao novo presidente da República, Artur Bernardes, 

empossado em 15 de novembro de 1922. Entretanto, Bernardes confiou à empresa de 

Simonsen novos trabalhos de engenharia no sul do país, cancelados em dezembro de 

1924 a pedido da própria firma devido aos conflitos que conflagraram essa região em 

1923 e 1924. As investigações procedidas em 1930 sobre esses contratos confirmariam 

a inexistência de irregularidades nos serviços prestados pela Companhia Construtora de 

Santos, levando Simonsen a publicar em 1931 “A construção dos quartéis para o 

Exército”, onde se defendeu de todas as acusações (ABREU, 2001: p. 5482). 

Ao longo de toda a década de 1920, Simonsen se destacou como líder 

empresarial, assumindo em 1923 a presidência do Sindicato Nacional dos Combustíveis 

Líquidos. No ano seguinte, passou a dirigir a Cerâmica São Caetano e, em 1926, 

organizou a Companhia Nacional da Borracha e a Companhia Nacional de Artefatos de 

Cobre, dando início ao processo de substituição de importações nesses setores. 

Seguindo a tradição da família, ingressou no comércio do café, diversificando seus 

interesses. Em sociedade com o cunhado, Edwin Murray, fundou a Casa Comissária 
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Murray, Simonsen e Cia. Ltda. que, durante o governo de Washington Luís (1926-

1930), representou os banqueiros ingleses Lazard Brothers, financiadores do Instituto 

Paulista de Defesa do Café. Criou também a Companhia de Comércio do Café e a 

Brazil Warrants, ambas sediadas em Santos e com várias filiais (ABREU, 2001: p. 

5482). 

Durante esse período dos anos 1920, Simonsen se afirmou como líder industrial 

importante, mas seu projeto intelectual e de país ainda era mais ligado à ideia de 

modernização e de aprofundamento do processo em curso de crescimento de certos 

setores da economia, do que à noção de superação de uma estrutura atrasada por meio 

do processo de industrialização (CURI e SAES, 2007: p. 347). 

Porém, tal postura começa a se modificar na segunda metade da década de 

1920. Em 16 de dezembro de 1926, em entrevista ao O Jornal, do Rio de Janeiro, 

Simonsen afirmou que a indústria e a agricultura apoiavam o rebaixamento artificial da 

taxa de câmbio determinado pelo governo federal para facilitar as importações. 

Entretanto, a adoção dessa medida levou os importadores a sobrecarregar o mercado 

nacional com tecidos estrangeiros, provocando sérias divergências entre empresários do 

comércio e da indústria, que até então se reuniam em uma única entidade de classe, a 

Associação Comercial de São Paulo. Em janeiro de 1928, os industriais lançaram chapa 

própria para concorrer à direção da associação, em oposição à chapa oficial ligada ao 

comércio. O acirramento das divergências provocou uma cisão entre os dois grupos e 

levou à criação, em 28 de março seguinte, do CIESP, que teve Francisco Matarazzo 

como primeiro presidente e Roberto Simonsen como vice. A fundação do CIESP é, 

assim, a expressão da nova relação de forças objetiva e do lugar ocupado pela indústria 

(BIANCHI, 2004: p. 67). O CIESP se constituía como uma associação civil, com 

registro em cartório com o objetivo de defender a expansão industrial e representar as 

indústrias paulistas perante os poderes públicos “e com elles collaborar sempre que 

desta collaboração resulte o progresso industrial do Estado de São Paulo” (CIESP, 

1928, p. 3) 

Em seu discurso de posse, Simonsen pediu ao governo medidas protecionistas 

mais abrangentes, ressaltando o papel da indústria como elemento propulsor da 

independência política e econômica de um país e definidor do padrão de 

desenvolvimento de um povo 

Se é certo que a estrutura econômica do Brasil deve repousar na 
cultura da erra, não é menos certo que no estágio atual da civilização, 
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a independência econômica de uma grande nação, seu prestígio e sua 
atuação política como povo independente no concerto das nações só 
podem ser tomadas na consideração devida, possuindo este país um 
parque industrial eficiente, na altura do seu desenvolvimento agrícola. 
(...) Em toda parte as indústrias são consideradas o padrão de 
adiantamento de um povo. Os núcleos devotadas as pesquisas 
industriais são verdadeiros centros de elaboração mental, centro de 
permutas de ideias, centros de irradiação de inteligência e de 
progresso. As indústrias são grandes cooperadoras na formação das 
elites. Basta mencionar que as invenções, fruto de estudos, esforços e 
sacrifícios de toda sorte, em cujo holocausto se têm sacrificado muitos 
milhares de vidas humanas, as invenções, dizia eu, constituem o 
princípio vital das grandes indústrias.” (SIMONSEN, 1932 apud 
LIMA, 1976: p. 164) 

 

Defendeu também a indústria das acusações, então correntes, de ser “artificial” 

e de contribuir diretamente para a carestia em virtude das tarifas protecionistas. Para ele, 

não se devia falar em vida cara, mas sim em ganho insuficiente, “porque o índice de 

produção é baixo em relação à população e extensão do nosso território”. Esse discurso 

recebeu fortes críticas da Sociedade Rural Brasileira e da Associação Comercial do 

Brasil (ABREU, 2001: p. 5482). Na Associação Comercial do Rio de Janeiro, o 

discurso também foi alvo de críticas, discordando do seu regime protecionista, 

considerando-o “um ponto de vista perigoso, porque afastava o comércio da indústria e 

da agricultura, o que fora inexequível e com o que nada lucraria o país” (LIMA, 1976: 

p. 183). Tais manifestações demonstravam as, cada vez mais nítida, cisões entre 

diferentes setores das classes dominantes do país.  

Nos primeiros meses de gestão, ficou clara a proximidade dos industriais 

paulistas com a política de Washington Luis. Isso de materializou no apoio à 

candidatura de Júlio Prestes à presidência da República (BIANCHI, 2004: p. 69), 

combatendo o programa da Aliança Liberal formada em 1929. A vitória desse candidato 

nas eleições de março de 1930 foi contestada por setores oposicionistas, que passaram a 

articular junto com oficiais ligados ao movimento tenentista um levante armado contra 

o governo federal. O Movimento foi deflagrado em outubro e, vitoriosa depois de 21 

dias de luta, conduziu Getúlio Vargas à chefia do Governo Provisório, ao mesmo tempo 

em que eram nomeados interventores federais em todos os estados. O governo de São 

Paulo ficou a cargo do tenente João Alberto Lins de Barros, que encontrou forte 

oposição por parte das forças políticas tradicionais. Começou então um processo de 

radicalização da luta política nesse estado, que resultou, em fevereiro de 1932, na 

formação da Frente Única Paulista (FUP) para lutar pela devolução da autonomia 
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estadual e a imediata reconstitucionalização do país. Com a deflagração da luta armada 

em 9 de julho de 1932, Simonsen tornou-se responsável pela adaptação do parque 

industrial paulista à economia de guerra. Baseada em sua liderança, o CIESP e a 

Associação Comercial de São Paulo desenvolveram estreitos contatos para regularizar o 

abastecimento da capital, assediada pelas tropas do Governo Provisório. 

Durante a guerra civil, Simonsen presidiu a Comissão de Cadastro e 

Mobilização Industrial formada pelo governo revolucionário paulista, e integrou o 

Conselho Consultivo Econômico do Estado, o Departamento Central de Munições e o 

Conselho de Assistência Civil. Em 30 de setembro de 1932, quando a capitulação dos 

revolucionários estava próxima, convocou uma reunião da FIESP, cuja presidência 

estava exercendo em caráter interino, e fez constar em ata a importância do trabalho 

dessa entidade na mobilização das indústrias para a guerra. Depois da derrota dos 

paulistas, selada pelo armistício de 2 de outubro, Simonsen exilou-se voluntariamente 

em Buenos Aires, retornando ao país no mês seguintes (ABREU, 2001: p. 5483). 

Quatro meses após chegar ao poder, Vargas, por meio de um decreto em 19 de 

março de 1931, reformulou a organização sindical de patrões e trabalhadores, 

centralizando as formas de representação patronal, além de uma estrutura verticalizada – 

sindicatos municipais, federações estaduais e confederações nacionais. A nova 

legislação era fortemente influenciada pelo pensamento corporativista, e tornava 

obrigatório o reconhecimento dos sindicatos pelo Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio. Como contrapartida, estes eram considerados “órgãos consultivos técnicos 

no estudo e solução, pelo Governo Federal, dos problemas que, econômica e 

socialmente, se relacionarem com os seus interesses de classe” (BIANCHI, 2004: p. 

70). Tal medida os aproximava bastante do processo decisório.  

Apesar das ressalvas que haviam com relação a nova lei, estas não impediram 

que o CIESP se adaptasse rapidamente à nova estrutura corporativa. Somente 2 meses 

após a promulgação do novo decreto, o Centro modificava seus estatutos e se 

transformava em FIESP. Porém, a criação da FIESP não se resumia somente a uma 

mudança de nome, mas sim a adesão gradual a um corporativismo assimétrico e 

mitigado. Dessa forma, o empresariado se adaptava à estrutura corporativa na medida 

em que as formas de controle recaíam prioritariamente sobre as classes subalternas e os 

canais de comunicação e inserção ativa no aparelho de Estado eram abertos 

seletivamente, privilegiando o empresariado (BIANCHI, 2004: p. 72-73) 
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No mesmo período, sob a presidência de Francisco de Oliveira Passos, a 

Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJ) reuniu alguns nomes de projeção do 

pensamento industrial no Brasil, como Guilherme Guinle, Carlos Rocha Faria, Júlio 

Pedroso de Lima Júnior, o comendador Artur de Castro, Euvaldo Lodi, Américo Ludolf, 

Vicente Paulo Galliez, Luís Betim Pais Leme e Raimundo Ottoni de Castro Maia. 

Porém, apesar de alguns destes nomes serem membros eminentes do empresariado 

nacional, estes não conseguiram a mesma inserção dentro dos aparelhos de estado 

obtida pelos membros da FIESP, salva a exceção de Guilherme Guinle3 que, durante o 

Estado Novo (1937-1945), foi vice-presidente do Conselho Técnico de Economia e 

Finanças do Ministério da Fazenda e Presidente da CSN. 
Em 1931, Simonsen associado a outros industriais paulistas (Aldo Mario de 

Azevedo, Armando de Salles Oliveira, Roberto Mange, Horácio Lafer, dentre outros), 

criou em São Paulo o Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT), que 

tinha como principal objetivo promover a racionalização do trabalho em empresas 

privadas. Ao longo dos anos de 1930, houve uma preocupação em estender essa ideia da 

produção racional e controlada por normas ao conjunto da economia. A participação de 

Simonsen na fundação IDORT é uma mostra dessa dimensão de sua atuação: Simonsen 

foi, certamente, um dos pioneiros da difusão do taylorismo no Brasil, especialmente no 

setor de construção civil. Entretanto os objetivos do Instituto não se restringiam 

somente a isso, como expresso em um artigo na primeira Revista IDORT, chamado “O 

que somos”, 

Em resumo, pode-se dizer que o Instituto de Organização Racional do 
Trabalho é uma sociedade de estudos e de ação, voltada, 
imediatamente ao melhor aproveitamento de todo esforço humano 
empregado em qualquer das múltiplas manifestações da atividade 
moderna, não só na indústria, mas também no comércio e na 
agricultura, na administração pública, na própria ciência e no trabalho 
intelectual, em tudo enfim, onde a arte de fazer e de administrar tenha 
de se fazer sentir” (IDORT/01: 1932: p. 1). 

 

No início do ano seguinte, o IDORT organizou a produção em série numa 

fábrica de louças, planejou a melhor distribuição dos medicamentos nas drogarias e 

auxiliou a reforma administrativa do governo do estado, chefiado pelo interventor 

Armando de Sales Oliveira. A partir de 1934, o IDORT se tornou responsável pela 

elaboração da RAGE (Reorganização Administrativa do Estado), conferindo-o certa 

direção sobre o funcionamento dos serviços públicos em São Paulo. Nos primeiros anos 
                                                           
3 Fonte: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/guilherme_guinle 
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de sua existência, sobretudo entre 1931-1937, os fundadores e sócios do IDORT, 

estiveram presentes em situações importantes da reorganização do Estado brasileiro. 

Participaram da elaboração de leis federais, governaram São Paulo, dirigiram – pelo 

menos – um ministério, influenciaram na criação de conselhos técnicos e estiveram 

envolvidos na racionalização de serviços públicos através da RAGE, que esteve em 

vigor em diversos estados brasileiros. Toda essa atividade política, se traduz na 

organização da vontade coletiva de uma fração de classe, para defender os desejos do 

empresariado paulista em um momento de transição política e econômica. (SOUZA, 

2004: p.219-231) 

Pouco depois, Simonsen foi eleito presidente do Instituto de Engenharia de São 

Paulo e fundou a Escola Livre de Sociologia e Política desse estado, a primeira do 

gênero criada no país, tornando-se mais tarde vice-presidente do seu conselho superior e 

professor da cadeira de história econômica do Brasil. A instituição trazia em seu 

manifesto de fundação transformar-se em,   

Centro de cultura político-social apto a inspirar interesse pelo bem 
coletivo, a estabelecer a ligação do homem como o meio, a incentivar 
as pesquisas sobre as condições de existência e os problemas vitais de 
nossas populações, a formar personalidades capazes de colaborar, 
eficaz e conscientemente, na direção da vida social. (apud LIMA, 
1976: p. 179) 
 

No ano de 1933, a situação política do país foi marcada pelas eleições para a 

Assembleia Nacional Constituinte, encarregada de redigir a nova Constituição, julgar os 

atos do Governo Provisório e eleger o presidente da República. Nela, além dos 

deputados eleitos no voto direto realizado em maio, estariam presentes também 

representantes classistas escolhidos pelos sindicatos reconhecidos pelo governo com 

base na Lei de Sindicalização editada em 1931. Apesar de criticarem essa lei, os 

empregadores, coordenados pela Confederação Industrial do Brasil (CIB), adaptaram 

rapidamente suas entidades de classe às exigências do governo e realizaram, em julho 

de 1933, uma convenção que elegeu seus 17 representantes à Constituinte. Entre eles, 

figuravam quatro paulistas: Roberto Simonsen, Horácio Lafer, Alexandre Siciliano 

Júnior e Antônio Carlos Pacheco e Silva (ABREU, 2001: p. 5483). 

Durante os trabalhos da Constituinte, iniciados em 15 de novembro de 1933, os 

representantes dos empregadores paulistas se uniram à bancada da Chapa Única por São 

Paulo Unido, formada pelas principais forças políticas do estado e herdeira do 

movimento de 1932. Coerentes com essa opção, manifestando-se contra a representação 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Roberto Simonsen: um intelectual orgânico dos industriais paulistas 

 

17 

profissional a nível deliberativo no Poder Legislativo, tornaram-se assim os únicos 

deputados classistas que rejeitaram a perpetuação do tipo de mandato que exerciam, por 

considerarem que os grupos profissionais não representavam os interesses gerais da 

sociedade. 

Segundo Ângela de Castro Gomes (1988), os representantes classistas dos 

empregadores assumiram uma postura não-partidária e enfatizaram o caráter técnico da 

sua atuação, preocupando-se sobretudo em sugerir medidas para estimular o 

desenvolvimento industrial e comercial do país, considerado vital para promover o 

crescimento do conjunto da economia, modernizar as atividades agrícolas e contribuir 

para o potencial estratégico de defesa armada da nação. Simonsen, Lafer e Siciliano 

Júnior foram os oradores mais ativos entre os deputados classistas. Para Simonsen, a 

legislação social era um dever do Estado e um direito dos trabalhadores, tornando-se por 

isso necessário promover reformas políticas, econômicas e sociais capazes de 

racionalizar a ação do Estado no tocante à regulamentação do direito social e à 

promoção do desenvolvimento econômico. Dessa forma, Simonsen se destacou na 

defesa do intervencionismo estatal na economia, ressaltando, entretanto, que a livre 

iniciativa deveria permanecer como fundamento das atividades econômicas e se 

deveriam evitar os excessos capazes de provocar um “estatismo-absorvente” ou uma 

“socialização apressada”, em nome dos quais se exerciam governos autoritários. 

O grande debate político da Constituinte ocorreu em torno do tema federalismo 

x centralização. Os empregadores defendiam a ampliação do caráter federativo do 

regime político nacional, posição semelhante à da bancada paulista, autora da proposta 

de que os estados ficassem encarregados de regulamentar e aplicar a legislação social. 

Essa sugestão foi severamente criticada pela bancada dos empregados e pelos setores 

tenentistas, que acusavam os paulistas de tentar protelar e contornar a execução das 

medidas trabalhistas (ABREU, 2001: p. 5483). 

A Constituinte encerrou seus trabalhos em 16 de julho de 1934, elegendo no 

dia seguinte Getúlio Vargas, chefe do Governo Provisório desde 1930, para a 

presidência da República. Os mandatos dos deputados foram prorrogados até a posse 

dos novos parlamentares, eleitos em 14 de outubro de 1934. Simonsen foi novamente 

escolhido deputado classista pelos sindicatos de empregadores e, nesse mesmo ano, 

assumiu a segunda-vice-presidência da Confederação Industrial do Brasil (CIB). Na 

legislatura ordinária iniciada em maio de 1935, colaborou em estudos de problemas 

econômicos e sociais, integrou a Comissão Especial de Leis Complementares da 
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Constituição e as comissões de Legislação Social e de Diplomacia e Tratados, além de 

participar na elaboração dos códigos de Águas, do Ar e dos Serviços Industrializados do 

Estado. Nesse período, fazia parte do círculo de empresários e técnicos ligados a 

Vargas. Além disso, em seus pronunciamentos, permaneceu em sua defesa de um 

processo de industrialização apoiado pelo Estado, sobretudo através de medidas 

protecionistas. Tal atuação fica expressa em seu discurso na Câmara Federal de 11 de 

setembro de 1935, 

E a conclusão que se me depara é a de que, racionalizada a nossa 
produção agrícola, devemos seguir, no que concerne às industrias, 
uma política abertamente protecionista. Temos que fomentar a criação 
de indústrias basilares à nossa economia e segurança. (...) não 
podemos, com nossos produtos tropicais, garantir, de modo 
permanente, uma importação de artigos cujo consumo cresce em 
proporção geométrica coma civilização do povo, que demanda 
urgentemente uma elevação em seu padrão de vida. (...) [a 
desvalorização da moeda] se dará forçosamente, pelo desequilíbrio do 
balanço de contas, porque um povo civilizado não pode viver sem 
determinados produtos e não temos possibilidades de exportar 
mercadorias suficientes para contrabalançar o de que necessitamos em 
artigos industriais.” (SIMONSEN, 1935: p. 35-37 apud LIMA, 1976: 
p. 164-165). 

 

Ainda em 1935, Simonsen afirmou que a Constituição aprovada no ano 

anterior não correspondia à nova realidade do país, marcada, no plano político, pelo 

agravamento do conflito entre o governo e duas forças antagônicas em ascensão, a Ação 

Integralista Brasileira (AIB) – de caráter notadamente fascista - e a Aliança Nacional 

Libertadora (ANL) – que agrupava diversos setores da esquerda. Foi acusado pelo 

jornal A Manhã, ligado à ANL, de pressionar Vargas para reprimir essa organização, 

que veio a ser fechada em julho. Ao mesmo tempo, recebia frequentes ataques do líder 

integralista Gustavo Barroso, que o acusava de capitalista e “judeu”. Nesse mesmo ano, 

Simonsen assumiu a presidência da CIB (mais tarde transformada na Confederação 

Nacional da Indústria — CNI) e fundou a Companhia Imobiliária Nacional, a Sociedade 

Construtora Brasileira e a Fábrica de Tecidos Santa Helena. Em 1936, presidiu uma 

comissão de estudos sobre educação técnico-profissional, formada por diretores do 

CIESP. 

A partir da criação de alguns órgãos estatais ou paraestatais – como o Instituto 

do Açúcar e do Álcool (1933), Departamento Nacional do Trabalho (1933), Conselho 

Federal do Comércio Exterior (1934), Plano Geral de Viação Nacional (1934) e do 

Conselho Técnico de Economia e Finanças (1937) – que as entidades representativas do 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Roberto Simonsen: um intelectual orgânico dos industriais paulistas 

 

19 

empresariado industrial se inseriram no aparelho do Estado. Em diversas ocasiões o 

governo recorreu a um empresariado desejoso de mostrar seus serviços, para mapear as 

necessidades da indústria como, por exemplo, o inquérito realizado em fins de 1936. O 

texto, redigido por Simonsen, deixa claro o distanciamento dos industriais dos 

pressupostos liberais, afirmando o protagonismo do Estado no processo de 

industrialização (BIANCHI, 2004: p. 81).  

Preliminarmente, convém acentuar que pode ser de relevantes effeitos 
a actuação governamental na evolução industrial do Paiz. Basta 
lembrar, como comprovante dessa asserção que todas as grandes 
nações, que detêm a supremacia industrial no mundo, conseguiram 
uma tal posição por medidas inciaes de emulação e protecção, 
oriundas de políticas econômicas bem definidas.  (BIANCHI, 2004: p. 
81)  

 

Os industriais também manifestavam suas reinvindicações e advogavam uma 

política protecionista mais eficiente, que tivesse o intuito de defender o país, fortalecer 

sua economia e conquistar os mercados externos. Distante de ser o resultado da ação de 

um Estado-demiurgo, externo às classes sociais, a política protecionista constitutiva 

deste projeto é determinada justamente pela ação das classes, das frações de classe e 

suas instituições, assim como também pelo lugar ocupado nesse processo pelos 

intelectuais, dentre os quais merece destaque Roberto Simonsen (BIANCHI, 2004: p. 

82). 

Simonsen foi eleito presidente da FIESP em 1937, chefiando em seguida a 

delegação brasileira enviada à Conferência de Paz, em Buenos Aires, onde apresentou 

tese sobre os índices de padrão de vida em todo o continente. Nesse mesmo ano, 

substituiu Euvaldo Lodi como membro do Conselho Federal de Comércio Exterior 

(CFCE), órgão diretamente ligado ao presidente Vargas com a missão de colaborar na 

definição da política econômica do governo. Em setembro, no exercício dessa função, 

apresentou um parecer sobre as providências necessárias para o incremento da expansão 

industrial no Brasil. 

Com a implantação do Estado Novo em 10 de novembro de 1937 e o 

subsequente fechamento de todos os órgãos legislativos do país, Simonsen perdeu sua 

cadeira de deputado federal. Mesmo assim, não se opôs à outorga da Constituição de 

1937, que definiu a forma do novo regime. O Memorial da FIESP assinado por Roberto 

Simonsen e encaminhado ao presidente Vargas registrou a satisfação dos industriais 

com a nova Carta: 
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A Constituição de 10 de novembro de 1937, que veio remodelar, 
inteiramente, a organização política do país, introduziu, entre outras 
felizes inovações, a colaboração direta das classes produtoras na obra 
administrativa. Veio, assim, realizar um velho ideal dessas classes e 
permitiu mais intimas relações entre elas e o Poder Público. Daí a 
gratidão que votam ao grande Presidente, que soube compreender o 
papel que representam na economia nacional e os seus propósitos 
conservadores da ordem e da estabilidade do Governo. (BIANCHI, 
2004: p. 85). 

 

Em janeiro de 1938, foi reeleito para a presidência da FIESP, provocando um 

movimento de protesto que resultou no desligamento de 297 empresas até então filiadas 

à entidade, inclusive a Indústrias Reunidas F. Matarazzo. Em 1938, Simonsen ingressou 

no Conselho de Expansão Econômica do Estado de São Paulo, onde permaneceu até 

1941. Em 1939, entrou para a Academia Paulista de Letras, tornou-se sócio 

correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e publicou “A 

revolução industrial do Brasil”, trabalho encomendado pelo CFCE para ser apresentado 

à Missão Universitária Norte-Americana durante sua visita ao país (ABREU, 2001: p. 

5484). 

 Nos anos de 1940 e 1941, Simonsen alertou frequentemente as empresas e o 

governo sobre as consequências da Segunda Guerra Mundial no abastecimento de 

gêneros alimentícios, matérias-primas e combustíveis, e apelou à indústria nacional para 

acelerar a substituição de produtos importados, prevendo a drástica redução do 

comércio internacional de mercadorias essenciais. Na qualidade de presidente da FIESP 

e de outras associações, contribuiu para a adoção do racionamento do álcool industrial, 

do sal e do açúcar, e para a redução do consumo de combustíveis. Em novembro de 

1942, foi nomeado para o conselho consultivo da Coordenação da Mobilização 

Econômica (CME), formada em setembro com o objetivo de organizar a economia de 

guerra, adotando as medidas necessárias à aplicação dos acordos de Washington, que 

asseguravam o fornecimento de matérias-primas brasileiras para os Estados Unidos em 

troca de financiamento norte-americano para projetos industriais no Brasil. Nos anos 

seguintes, sob a chefia de João Alberto Lins de Barros, a CME assumiu o papel de um 

superministério, diversificando seus objetivos e funções: absorveu parte das atribuições 

do CFCE, passou a controlar a Carteira de Exportação e Importação do Banco do Brasil, 

mobilizou trabalhadores para os seringais da Amazônia e passou a fixar os índices do 

salário mínimo nas diferentes regiões do país (ABREU, 2001: p. 5484). 

Em 1943, Simonsen integrou a Comissão de Imposto Sindical, vinculada ao 
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Ministério do Trabalho, e participou do I Congresso Brasileiro de Economia, realizado 

no Rio de Janeiro com a presença de 234 representantes de 192 entidades. Depois de 

assistir à apresentação de 14 teses sobre diferentes problemas nacionais e efetuar um 

balanço da situação econômica do país, o congresso aprovou recomendações sobre 

agricultura, comércio, exportação e importação, finanças, desequilíbrios regionais, 

salários, sindicalismo e bem-estar social, além de endossar a participação do Estado 

como administrador ou regulador das indústrias básicas. 

Do ponto de vista teórico, sendo classificado como pensador individual, “o 

patrono dos economistas de todas as correntes desenvolvimentistas” 

(BIELSCHOWSKY, 2004: p. 79), Simonsen – como já dito anteriormente – baseou boa 

parte do seu discurso na lógica do protecionismo como fator fundamental para o 

desenvolvimento da indústria nacional, alegando que à exceção da Inglaterra, todos os 

demais países industriais haviam realizado sua industrialização com base em forte 

protecionismo. Tal defesa, como já citando anteriormente, foi bastante criticado 

sobretudo por setores que viam seus interesses econômicos atingidos por tais medidas, 

como o comercial e o agroexportador. Uma de suas mais importantes querelas à época, 

residiu em sua defesa ao protecionismo do Estado frente as críticas de Eugenio Gudin, 

em 1944. Usando a retórica de interesse da massa de consumidores nacionais, Gudin 

atacou os níveis tarifários propostos pelos industriais brasileiros: 

Na execução da política de produtividade por que estão a bradar o 
povo brasileiro, importa estar atento à insidiosa resistência passiva dos 
interesses reacionários de grupos e associações industriais que visam, 
antes de tudo, a defesa dos interesses particulares dos industriais já 
instalados, desenvolvendo surda oposição e hábeis manobras contra 
tudo que possa vir a com eles concorrer. (GUDIN, 1977: p. 129 apud 
BIELSCHOWSKY, 2004: p. 57) 

 

Em contraposição a Gudin, Simonsen argumentava que, ao condenar o 

protecionismo, Gudin se esquecia-se de que o livre-cambismo só existia, até hoje, para 

os povos de riqueza já consolidada (SIMONSEN, 1977: p. 193 apud 

BIELSCHOWSKY, 2004: p. 84) 

Três outros argumentos de suporte ao projeto de industrialização são 

encontrados na obra de Simonsen. Primeiro, ele fazia referência ao problema da 

vulnerabilidade às crises econômicas, sendo o fortalecimento do mercado interno a sua 

saída. Segundo, argumentava que os mercados internacionais se tornavam 

crescentemente pequenos para a produção primária brasileira. (BIELSCHOWSKY, 
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2004: p. 87-9). Por fim, encontramos na obra do autor um argumento precursor do 

estruturalismo 

Com o rápido crescimento da população, com o aumento de nossos 
índices de civilização, e com a concorrência de outros povos 
produtores de artigos similares a nossa exportação per capta vem 
caindo, quer em valor absoluto, quer em valor relativo. Cada vez 
exportamos menos em relação ao consumo que fazemos. Ocorre, 
assim, o desequilíbrio nos principais elementos de nossa balança de 
contas. Cai o nosso câmbio. Acentua-se o desequilíbrio orçamentário. 
(SIMONSEN, 1937: p. 48-9 apud BIELSCHOWSKY, 2004: p. 89) 

 

Além disso, vale ressaltar a grande importância teórica existente no seu legado 

ideológico, que influenciou uma série de outros pensadores de períodos subsequentes, 

principalmente nos anos de 1950. Fica clara assim, a atuação de Simonsen não só como 

líder industrial, mas também como teórico, sempre em consonância com os interesses 

mais imediatos da classe que, como presidente da Federação das Indústrias do Estado de 

São Paulo, liderava.  

Simonsen integrou a delegação brasileira enviada em novembro de 1944 à 

Conferência de Rye, nos Estados Unidos, onde apresentou uma tese sobre a renda 

nacional, chamando a atenção do mundo para a situação dos países subdesenvolvidos e 

solicitando para eles uma ajuda mais concreta e eficaz. No mês seguinte, foi um dos seis 

vice-presidentes do I Congresso Brasileiro da Indústria, que foi organizado em São 

Paulo pela CNI e a FIESP e teve Getúlio Vargas como presidente de honra (ABREU, 

2001: p. 5484). 

Roberto Simonsen faleceu na sede da Academia Brasileira de Letras, no Rio, 

em 25 de maio de 1948, no momento em que saudava o primeiro-ministro da Bélgica, 

Paul van Zuland, em visita oficial ao Brasil. Em sua homenagem, a FIESP criou o 

Instituto Roberto Simonsen (ABREU, 2001: p. 5484). 

 

 

Considerações Finais 

 

Observou-se de forma central o conceito de intelectual orgânico presente nos 

escritos de Gramsci, sua importância como organizador de uma classe ou fração de 

classe, e que juntamente com o partido assumem a função de representar sua classe e de 

conscientizá-la. Além disso, fica nítida a sua fundamentalidade para a construção ou 

manutenção da hegemonia.  
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Posteriormente nos debruçamos sobre a trajetória de vida de Roberto 

Simonsen. Tal exercício teve o objetivo de compreender como o empresário carioca 

radicado em São Paulo conseguiu tamanha importância e centralidade dentro de uma 

fração da classe dominante que se desenvolveu de maneira extremamente importante na 

primeira metade do século XX. Tal desenvolvimento levou a influência do 

empresariado, principalmente paulista, para as mais altas esferas do estado restrito. 

Posição esta que anteriormente era ocupada de maneira privilegiada pelos grandes 

proprietários de terra do país.  

Por fim, o objetivo central desta análise foi traçar um paralelo entre o conceito 

de gramsciano de intelectual orgânico e a vida e obra de Roberto Simonsen, e como este 

serviu verdadeiramente como um intelectual orgânico da sua classe – ou fração de 

classe – e como auxiliou de maneira fundamental para sua condução e a construção de 

uma posição hegemônica dentro do Brasil. Tal fato fica nítido com a sua participação 

para a organização de sindicatos patronais que defendessem os interesses dos industriais 

do Estado de São Paulo, notadamente com a criação da CIESP e FIESP durante as 

décadas de 1920 e 1930. Soma-se a isso a sua atuação acadêmica com trabalhos teóricos 

que delimitaram os rumos e a atuação da sua classe, além de orientar ou influenciar 

ações governamentais para que tais interesses fossem amparados pelo Estado. Sendo 

assim, Simonsen foi fundamental à emergência de uma classe fundamental, além de dar 

homogeneidade e consciência a essa classe nos campos econômico, social e político. 
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