Livro traz personagens marcantes da economia do país
Roberto Teixeira da Costa, 1º presidente da CVM, lança coletânea de artigos que mostram o passado
como referência para o futuro
29/07/2020, O Globo
RIO - Aos 85 anos, o economista Roberto Teixeira da Costa decidiu compartilhar as histórias que viu,
ouviu e vivenciou durante sua longa experiência no mercado financeiro brasileiro. Em seu novo livro —
“Um construtor de pontes” — ele traz ao leitor histórias de personagens marcantes do país, como os
banqueiros Walther Moreira Salles, Olavo Setubal, Roberto Campos e Delfim Netto.
— Sou conhecido pela atuação no mercado de capitais, mas, ao longo dos meus 85 anos, sempre me
interessei por uma variedade de assuntos, então sempre fui escrevendo artigos. Agora, achei que seria
a hora de compartilhar esse material que tenho guardado — explica Teixeira da Costa.
O nome do livro, publicado pela editora Alameda, é inspirado no poema “The Bridge Builder” (o
construtor da ponte, em tradução livre), da americana Will Allen Dromgoole. A obra narra a história de
um velho senhor que, após atravessar um rio, decide construir uma ponte para ajudar aqueles que um
dia irão enfrentar a mesma jornada.
Para o economista, seu novo livro tem o mesmo objetivo do trabalho do homem retratado no poema:
— É uma contribuição para os que virão — resume Costa, que foi o primeiro presidente da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), órgão que funciona com uma espécie de xerife do mercado de capitais do
país.
Fundador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), Costa revela em um de seus artigos
características pouco conhecidas do grande público de figuras como o banqueiro Olavo Setubal,
classificado pelo economista como um mestre na arte de dizer não.
“Uma das suas características que aprendi a respeitar foi o saber dizer não. Os brasileiros, regra geral,
ficam intimidados ao expressar uma negativa. Você conseguia fazê-lo sem que seus interlocutores
saíssem ofendidos”, escreve o economista sobre o ex-presidente do Itaú.
— Eu me considero afortunado por ter convivido com tantas pessoas importantes, tendo certo grau de
proximidade com elas. Agora, decidi levar esses escritos para o público — explica Costa, que contou com
a ajuda do jornalista Antonio Carlos Seidl, que fez a seleção dos artigos que compõem o novo livro.
Para o economista, o caminho para a construção de um futuro melhor se faz por meio de lições tiradas
de uma análise sobre o passado. Mas ele faz um alerta:
— O passado serve como referência. Isto dito, não devemos gastar muito tempo com ele. Uma coisa que
observo é que a sociedade continua gastando muito tempo em questões passadas e não olhando para
o futuro.
O livro já está disponível no site da Alameda, no formato tradicional (R$ 50) e também em eBook (R$
35).

Rua Marquês de São Vicente, 336 - Gávea - Rio de Janeiro
cebri@cebri.org / tel: +55 21 2206-4400
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