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HOMENAGEM REGIS BONELLI

José Júlio Senna
Pesquisador da Economia Aplicada da FGV IBRE

Pesquisador incansável

Em janeiro de 2013, quando me 
reintegrei ao dia a dia da Fundação, 
Regis já fazia parte do grupo de pes-
quisadores da Economia Aplicada do 
IBRE. Foi quando verdadeiramente 
nos conhecemos. Fomos vizinhos de 
sala durante todo esse tempo. Al-
moçávamos juntos com frequência. 
Uma bonita amizade, da qual muito 
me orgulho, nasceu entre nós. 

Na vida acadêmica, Regis foi 
uma referência nacional. Seus traba-
lhos sobre indústria, produtividade e 
crescimento econômico tornaram-se 
leitura obrigatória para todos os in-

teressados nesses assuntos. Felizmen-
te para nós da Economia Aplicada e 
para os que puderam acompanhar 
seus últimos anos como pesquisador, 
Regis foi incansável na atualização 
de seus estudos. Com frequência 
trazia-nos os mais recentes resultados 
de suas pesquisas, em apresentações 
marcadas pela elegância da exposição 
e pelo cuidado no manejo dos dados. 

No terreno pessoal, Regis dava 
um brilho especial ao oitavo andar 
do prédio da Barão de Itambi. No dia 
a dia, com a simpatia que o caracteri-
zava, tinha sempre uma palavra agra-

dável para todos os que encontrava. 
Segundas-feiras eram dias especial-
mente animados. Nos almoços que se 
seguiam à primeira parte de nossos se-
minários, Regis brindava seus colegas 
e amigos com observações inteligen-
tes e bem-humoradas, relacionadas 
muitas vezes com o livro que estava 
lendo, com as matérias jornalísticas 
que encontrara, ou com os filmes a 
que assistira no fim de semana. 

Sentimos a sua falta desde o mo-
mento em que adoeceu e se reco-
lheu. Agora, a dor é muito maior. 
Saudades, amigo.  

Formação e atividades profissionais de Regis Bonelli

1965 – Graduação como engenheiro 
pela Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro/RJ.

1975 – PhD em economia, Universida-
de da Califórnia – Berkeley/EUA.

1985-87 – (maio de 1985 a janeiro de 
1987) Diretor-geral do IBGE, Rio de Ja-
neiro/RJ.

1988-90 – (janeiro de 1988 a maio de 
1990) Diretor de Pesquisa do lpea, Rio 
de Janeiro RJ.

1994/95 – (janeiro de 1994 a novembro 
de 1995) Diretor executivo do BNDES, Rio 
de Janeiro/RJ.

2002 – Pesquisador visitante do Centre 
for Brazilian Studies e membro associado 
sênior do St Antony’s College, Universida-
de de Oxford, na Inglaterra.

A partir de 2007 – Pesquisador asso-
ciado do Instituto de Estudos de Política 
Econômica (lepe), Casa das Garças. Asso-
ciado e consultor do Instituto de Estudos 
de Trabalho e Sociedade (lets). Consultor 
da Fundação Centro de Estudos de Co-
mércio Exterior (Funcex).

A partir de 2008 – Pesquisador do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação  Getulio 
Vargas (FGV IBRE). Membro do Comitê de 
Datação de Ciclos Econômicos (CODACE). 
Coordenador do Boletim Macro IBRE.


