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Riqueza de uma
complexa personalidade

Luiz Guilherme Schymura
Diretor do FGV IBRE

Pronunciamento de abertura no Seminário de lançamento e discussão de dois
relatórios do Banco Mundial:“Emprego e crescimento: a agenda da produtividade”
e “Competências e empregos: uma agenda para a juventude”, realizado dia 9 de
março de 2018, no Auditório Engenheiro M. F. Thompson Motta, da Fundação
Getulio Vargas, no Rio de Janeiro, promovido pelo IBRE.
Em um evento como o de hoje a lem-

nantes de custos, inclusive no que se

Matos. Nos cargos públicos que ocu-

brança de Regis surgiria naturalmen-

refere às implicações para o comér-

pou. Até porque precisaria de muito
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cio exterior. Nessa perspectiva, seus
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textos e o que percebi em comum
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em última instância’ do desenvolvi-

te da admiração à figura adorável de

anos de Regis, evento este patrocina-
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os autores se depararam na busca de
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comportamento dessa variável, pro-
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curando formas acuradas de mensu-
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profissional com bom humor, com

Mais recentemente, seus trabalhos

telar e Samuel Pessôa. Na produção de
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autoria. E há uma característica adicional do Regis que eu gostaria de
mencionar aqui: em uma época de
tantas paixões, motivadas por discussões de natureza política e ideológica, Bonelli foi capaz de conduzir
seus trabalhos de pesquisa de uma
maneira sóbria, não apaixonada...”.
Regis celebrava a amizade de uma
forma delicada, respeitosa e muito carinhosa. Em uma passagem de
seu artigo na revista de Conjuntura
Econômica, Edmar Bacha relembra
que ao final do tour de force que Re-

fazer críticas a qualquer trabalho,
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de pesquisa de uma maneira
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brando-as. Gostaria de terminar fafuturo, mais especificamente, o que
projeto do IBRE. Vinha conversando
desafios. Para atingi-los, Regis era
peça importante. Como produtividade é tema central na agenda da Economia Aplicada do IBRE, entendía-
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você achou bom mesmo? Tem tantas

Austrália e Chile. Regis sabia o tama-

para esticar mais um pouco, é tão
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para conhecer a experiência chilena

Sob seu lado de professor-orientador, Leda Hahn em artigo no site
braziljournal.com descreve sua ex-
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do de generosidade”.
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lar no título de seu artigo de tributo
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ao amigo.

Segundo Leda, “As cerca de 20
páginas haviam sofrido umas 20 al-

Armando conclui: “Foi uma das

Por fim, o que me resta dizer é

terações (por página!), todas em ver-

famosas tiradas do Regis, mas es-

que estamos com saudades, muitas

melho. Espantada, perguntei: ‘Mas

cusado dizer que jamais voltei a

saudades. Obrigado, Regis.
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