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O ESTADO DE S. PAULO

SÁBADO, 8 DE JUNHO DE 2013

Robert Appy ★ 1926 ✝ 2013

Morre pioneiro do jornalismo econômico
No ‘Estado’ desde 1953, Robert Appy, nascido na França, ajudou a criar a primeira editoria de Economia da imprensa brasileira
MILTON MICHIDA/ESTADÃO

REPERCUSSÃO
Bruno Delaye
Embaixador da França
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“Foi com grande pesar que soubemos do falecimento de Robert Appy. Desde sua chegada
ao Brasil, sempre trabalhou
voluntariamente e com extrema eficácia em prol dos interesses franceses e das instituições
sociais e educativas da comunidade francesa em São Paulo. A
Embaixada da França apresenta suas sinceras condolências
aos seus familiares e amigos.”

Norman Gall

fin

s

ed

uc

Diretor executivo do Instituto Fernand Braudel

Rogério Amato
Presidente da Associação
Comercial de São Paulo
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“Lamentamos muito o falecimento do grande jornalista Robert Appy. Além de ser pioneiro do jornalismo econômico
no Brasil, Appy transmitia muita credibilidade como editorialista de ‘O Estado de S. Paulo’ e
por muitos anos foi do Comitê
de Avaliação de Conjuntura da
Associação Comercial. É uma
grande perda para o Brasil.”
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“Robert Appy foi fundador e
militante do Instituto Fernand
Braudel que, desde o início,
mostrou entusiasmo e preocupação pelo andamento da economia e da sociedade brasileira. Ele sentia muito orgulho de
ter sido entrevistado pelo grande historiador Braudel na sua
chegada ao Brasil, incumbência
dada por Julio de Mesquita.”

Carreira. Especialista na área econômica, Appy tornou-se interlocutor de ministros da Fazenda e de dirigentes do FMI
FOTOS: ARQUIVO/ESTADÃO

Ativo. Em 1981, participa em SP de seminário sobre a crise

econômico do Banco Francês e
Italiano para a América do Sul.

Nacional do Mérito da França,
o Premio Presaenza d’Italia in
Brasile, do Circolo Italiano, o
Prêmio Abamec e o Prêmio
BNP Paribas de Cidadania.
Na juventude, participou da
resistência à ocupação alemã
da França. No Brasil, ajudou
amigospresosdurantea ditadura militar.
Em 1987, lançou, pela Editora
José Olympio, o livro Capital Estrangeiro & Brasil: um Dossiê,
cuja apresentação começava
com uma frase polêmica: “Este
livro é a favor do capital estrangeiro, ou melhor... do Brasil.”

Na obra, explicava a aparente
contradição: no sistema capitalista, o capital não tem pátria e
sua função é contribuir para o
desenvolvimento da economia,
independentemente da localização geográfica.
Manteve amizade próxima
com autoridades francesas que
conheceu ao longo da carreira,
como o ex-presidente Giscard
d’Estaing, o ex-presidente da
ComissãoEuropeiaJacquesDelorseosex-diretoresdoFMIMichel Camdessus e Jacques de
Larosière.
Embora já escrevesse no jor-

nal desde 1953, Appy ingressou
oficialmente no Estado em
1957,comotradutor.Passou pelos cargos de redator e editor de
Economia, até assumir a função
de editorialista.
Mesmo com dificuldades de
locomoção, comparecia diariamente à sede do jornal para a
reunião dos editorialistas com
Ruy Mesquita, falecido em 21 de
maio. Manteve essa rotina até
ser internado, no fim de janeiro. Chegou a enviar editoriais
do hospital e de casa.
Tinha participação em diversas entidades, como os conse-

mo aqueles cuja ética era a
mais elevada. Appy fazia parte
dessa equipe excepcional.
Além de seus méritos jornalísticos, tinha qualidades pessoais apreciadas por todos os
que o conheceram no Brasil:
coragem, lealdade, seriedade e
senso de responsabilidade.
Permaneci ainda alguns meses em São Paulo, depois da
chegada de Appy, e pude, portanto, observar como ele superou essa prova tão terrível: integrar-se a uma equipe, enfrentando as dificuldades da língua, adaptar-se a uns e a outros. Senti-me rapidamente aliviado: o conselho que eu havia
dado ao dr. Julio tinha sido um
bom conselho.
Com certeza, seus artigos
eram competentes, baseados
em um conhecimento notável
dos mecanismos econômicos
e financeiros. Mas, acima de tudo, ele soube adaptar-se com
muita facilidade a toda a reda-

ção e ao homem que dirigia então a editoria de Economia do
Estado, meu amigo, meu excelente amigo Frederico Heller
(falecido em 1991), personagem sutil, que havia escapado
da Alemanha quando Hitler
chegou ao poder e soube colocar sua erudição, mas também
sua finura e mesmo sua sagacidade a serviço do jornal.
Senti-me feliz ao ver que
Robert Appy era totalmente
isento desse “complexo de superioridade” tolamente (e
muito erradamente) cultivado
naquela época por alguns franceses de São Paulo (mas tenho a impressão de que, a partir daí, as coisas evoluíram no
bom sentido...).
Nos anos subsequentes, revi
Appy muitas vezes, quer no
Brasil, quer na França, quando
ele vinha visitar seus parentes
ou amigos em Paris e igualmente em sua região de nascimento, Gard.

Sempre fiquei impressionado e feliz ao ver como Appy,
embora tivesse sido adotado
pelo Estado, havia, por sua parte, adotado o Brasil. Esse amor
por São Paulo e seu povo transpirava em cada uma de suas
frases. Mas ele continuava ao
mesmo tempo francês até o
fundo do coração. Mas era também brasileiro – e igualmente
de coração. Belo exemplo de
uma fusão completa entre os
dois países.
Outra prova desta fusão: ele
adquiriu, a respeito do Brasil, e
particularmente a respeito de
sua economia, um conhecimento infinito. Muito frequentemente eu não podia deixar
de manifestar-lhe minha admiração. Eu ficava sem saber o
que dizer. Ele sabia tudo.
Ao longo dos anos, acompanhei as provações que ele enfrentou com uma dignidade e
uma elegância perfeitas – mortes em família, desaparecimen-

to dos seus. Mais recentemente, sua saúde se deteriorou,
mas o vi manter, ainda então e
sempre, a mesma coragem.
Em minha última passagem
por São Paulo, visitei-o na casa
que mantinha admiravelmente
arrumada e amava tanto. Ele
estava mais tranquilo. Tive esperança de que houvesse recuperado a saúde e a alegria.
Mas, há alguns dias, o Estado me informou que sua saúde estava declinando. Recordei então os longos anos em
que acompanhei, tão de perto
e tão de longe ao mesmo tempo, seus sucessos e seus sofrimentos.
Revi o jovem que eu havia
acolhido em 1953, mais de
meio século atrás, no início
de seu destino de homem. Eu
teria adorado poder abraçá-lo
ainda uma última vez, antes
que ele chegasse às paragens
misteriosas onde agora se encontra.
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Medalha. Em 1979, é homenageado pelo governo francês

lhos da Associação Comercial
de São Paulo, Fecomércio e Liceu Pasteur. Presidia o Projeto
Quixote, ONG que cuida de
crianças em situação de risco.
Foi membro do Conselho
Consultivo da Câmara de Comércio Franco-Brasileira. Sua
atuação no Centro Franco-BrasileirodeDocumentaçãoTécnicaeCientíficapermitiuodesenvolvimento das relações deste
centrocomosmeios científicos
e econômicos brasileiros. Também participou do conselho da
Aliança Francesa.
Apesar de reservado, não
abria mão do bom humor. Numa noite, Julio de Mesquita Neto precisava falar com ele, mas
não tinha seu telefone. Antonio
Carvalho Mendes, que era responsável pela coluna de obituários (função exercida por 50
anos, que lhe rendeu o apelido
de Toninho Boa Morte), ofereceu-se para ir até sua casa. Ao
chegar, já de madrugada, bateu
à porta. Quando Appy atendeu,
de pijama, perguntou, com seu
típico sotaque: “Não me diga
que chegou minha horra? ” Para
a sortedo jornalismobrasileiro,
suahorachegoumuitosanosdepois.

Homenagens. Appy foi conde-
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corado com a medalha de Cavaleiro da Legião de Honra, por
meio de decreto presidencial
de 31 de dezembro de 2012, publicado no Diário Oficial francês em 1.º de janeiro, por ter trabalhado voluntariamente e
com extrema eficácia em prol
dos interesses franceses e das
instituições sociais e educativas da comunidade francesa em
São Paulo.
Também recebeu a Ordem
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Morreu ontem, aos 87 anos
completados há uma semana, o
editorialista do Estado Robert
EugèneAppy, de falência múltipla de órgãos. Ele nasceu na
França, mas vivia no Brasil há
60 anos, para onde veio a convitedeJuliodeMesquitaFilhopara escrever sobre economia.
Casadoduasvezes, deixaquatro filhos, dois enteados e nove
netos. Será celebrada missa de
corpo presente às 11h na Capela
Francesa, à Rua Mairinque, 256,
Vila Clementino. A seu pedido,
o corpo será cremado.
Appy foi indicado por Gilles
Lapouge (hoje correspondente
em Paris), para substituí-lo
quandovoltouàFrança.Aentrevista para o emprego foi feita
pelo historiador francês Fernand Braudel, que mais tarde
deunome aoinstituto queAppy
ajudou a fundar. Seu primeiro
texto foi uma análise da economia soviética sob Gheorghi Malenkov, dividida em dois artigos, publicados em 15 e 18 de
novembro de 1953.
Antes que o ano terminasse,
Appy já havia escrito comentários sobre assuntos tão diversos quanto o Congo Belga e os
capitais estrangeiros, a crise
econômica da companhia cinematográfica brasileira Vera
Cruz e a ofensiva japonesa nos
mercados internacionais.
Não foram poucos os ministros da Fazenda que procuraram conhecer sua opinião sobre os mais delicados problemas econômicos do País. Appy
também era interlocutor frequente dos dirigentes do Fundo Monetário Internacional
(FMI). Foi um dos primeiros
jornalistasaanteciparqueareunião de Toronto (Canadá), em
1982, mudaria de maneira irreversível a relação entre países
industrializados e emergentes.
Appy nasceu em 1.º de junho
de 1926 em Cavaillon. Estudou
Letras na Faculdade de Grenoble. Também era formado em
FilosofiaEscolásticapelaFaculdadeCatólicadeLyoneemEconomia pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris.
Começou sua carreira no jornal Combat, da capital francesa,
como redator. Foi depois promovido a secretário de redação.
Aseriedadequededicavaa cada matéria permitia que suas
opiniões fossem baseadas numaideiamuitorealistadasquestões e em dados precisos, que
recolhia num arquivo pessoal,
cuidadosamente organizado.
Sua atuação tornou-se ainda
mais efetiva com a criação, em
1957, da seção Atualidade Econômica, a primeira editoria de
Economiadaimprensa brasileira, dirigida pelo jornalista austríaco Frederico Heller.
Appy manteve colaborações
nas revistas francesas Esprit e
Revue des Sciences Politiques. Foi
correspondente dos jornais
franceses Le Monde e L’Information Économique e Financière.
Exerceu cargo de conselheiro

DEPOIMENTO

Gilles Lapouge, correspondente em Paris
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Adotado pelo ‘Estado’,
ele adotou o Brasil
Appy continuava francês,
mas era também
brasileiro. Belo exemplo
de uma fusão completa
entre os dois países

Robert Appy chegou ao Brasil
em novembro de 1953. Veio da
França para ocupar a função
que eu havia exercido em O Estado de S. Paulo durante três
anos. O dr. Julio de Mesquita
Filho me pedira que procurasse um jornalista francês, bem
informado em economia e desejoso de instalar-se no Brasil.
Pensei imediatamente em Robert Appy.

Eu o havia conhecido alguns
meses antes por ocasião de
uma viagem a Paris. Appy trabalhava então no jornal Combat, onde se encarregava da seção de Economia. Naquela época, o Combat era uma verdadeira lenda: um jornal que havia
nascido durante a Resistência
contra a ordem nazista e cuja
assinatura mais respeitada,
mais talentosa, era a do escritor Albert Camus, futuro Prêmio Nobel de Literatura.
Em 1952, Camus afastou-se
do Combat, mas o jornal continuava digno desse grande escritor. Os jornalistas do Combat estavam entre os melhores
da França e se destacavam co-

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B6.

