
 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA ECONÔMICA 

 

 

 

 

MARIA FABÍOLA RAMOS CARAMEZ CARLOTTO 

 

 

Os efeitos econômicos da globalização financeira sobre o 

Brasil na transição para século XXI:  

a perspectiva editorial do jornal “O Estado de S. Paulo” (1999-2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016



 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA ECONÔMICA 

 

 

 

 

Os efeitos econômicos da globalização financeira sobre o 

Brasil na transição para século XXI:  

a perspectiva editorial do jornal “O Estado de S. Paulo” (1999-2002) 

 

 

  MARIA FABÍOLA RAMOS CARAMEZ CARLOTTO 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em História Econômica, do Departamento de História, 

da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

da Universidade de São Paulo, para obtenção do título 

de mestre em História. 

Orientador: Prof.  Dr.  Everaldo de Oliveira Andrade 

                                                           __________________________________________ 

                                                           De acordo  

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 
                                                             



 
 

                                                              Resumo 

 

MARIA, F. R. C.C. Efeitos econômicos da globalização financeira sobre o Brasil na 

transição para o século XXI: a perspectiva editorial do jornal “O Estado de S. Paulo” (1999-

2002). 2016. Dissertação (Mestrado) Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, 

Departamento de História, Programa de História Econômica da Universidade de São Paulo. São 

Paulo, 2016. 

 

A presente dissertação se apoiou numa pesquisa documental composta de 1.460 documentos da 

hemeroteca do Acervo do jornal “O Estado de S. Paulo”. E tem por objetivo apresentar uma 

análise e síntese dos editoriais produzidos pelo jornal de 1999 a 2002, que configuram uma 

série tipológica, sistematizada em corpus da pesquisa documental. A metodologia foi conduzida 

por análise documental direcionada à pesquisa qualitativa e quantitativa. A primeira parte deste 

trabalho se constitui do capitulo I, etapa em que a pesquisa justifica a escolha do objeto empírico 

e sua inserção de sentido no processo histórico brasileiro. No capítulo II, contextualiza-se o 

conceito central, o da globalização, como uma chave ideológica e geopolítica da conjuntura 

mundial no final do século XX. No capítulo III, apresentamos os resultados da pesquisa 

empírica, que se orientou por uma pergunta norteadora: quais foram os efeitos da globalização 

financeira sobre o Brasil da perspectiva do jornal OESP? Para responder a essa pergunta, a 

pesquisa foi organizada em duas etapas. A primeira sistematizou a agenda editorial de todo o 

ano de 1999 de forma quantitativa e temática para, então, analisar sistematicamente o tema mais 

relevante para este ano, a assim chamada crise do Real. A segunda etapa partiu do estudo desse 

contexto para produzir uma síntese das questões temática priorizadas pela agenda de OESP de 

2000 a 2002. A conclusão visou identificar os pontos convergentes relacionados com a 

realidade brasileira, observando o ponto de vista dessas narrativas com os pressupostos da 

questão norteadora, isto é, como e em que medida o jornal narrou, analisou e interpretou “os 

efeitos econômicos da globalização sob o Brasil na transição para o século XXI” (1999-2002). 

                                                  

Palavras-chave: Nova República; globalização; Imprensa; O Estado de São Paulo; 

Neoliberalismo. 

  



 
 

 

                                                         

Abstract 

 

MARIA, F. R. C. C. The economic effects of financial globalization on Brazil in the 

transition to the twenty-first century: the newspaper’s perspective “O Estado de S. Paulo”. 

Dissertação (Mestrado) Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, Departamento de 

História, Programa de História Econômica da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2016. 

 

This work was based on a desk research consisting of 1,440 documents Newspaper Collection 

"O Estado de S. Paulo". And aims an analysis and synthesis of editorial produced by the 1999 

journal to 2002. And constitute a typological series, systematized corpus of experimental 

research. The method was conducted by analysis and synthesis. The first part of this work 

constitutes of Chapter I, step in the research justifies the choice of the empirical object and its 

insertion direction in the Brazilian historical process. In Chapter II, contextualizes the core 

concept, globalization as an ideological key geopolitical and global at the world end of the 20th 

century.  Chapter III, we present the results of empirical research, which was guided by 

hypothesis. What explains the way that was organized in two stages. The first stage, 

systematized the editorial schedule 1999 quantitative thematically. He noted a theme that 

agenda from January to July, chosen by the relevance criteria, producing reports. The second 

stage, produced a synthesis of thematic issues prioritized by the 2000 OESP Agenda to 2002. 

The conclusion identified the converging points observed by chance with the Brazilian reality, 

observing the point of view of these narratives, aiming punctuate how and to what extent, the 

newspaper chronicled, analysed and interpreted "the economic effects of globalization in Brazil 

in the transition to the 21st century"(1999-2001) 

 

Keywords: The economic History of Republican Brazil, Brazil New Republic, financial 

globalization, the newspaper’s perspective “O Estado de S. Paulo” (1999-2002)  
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INTRODUÇÃO 
 

Esta dissertação tem por objetivo observar, descrever e apresentar os resultados da 

pesquisa de mestrado que relaciona os efeitos econômicos da globalização no Brasil da 

perspectiva editorial do jornal “O Estados de S. Paulo” entre 1999 e 2002.  A pesquisa partiu 

do pressuposto de que o conceito de globalização descreve o processo de transição que 

operou mudanças nos meios de produção e comunicação nesse período. Intervalo temporal 

que coincide com o que se convencionou chamar de “transição para o século XXI”, 

sobretudo por estabelecer uma relação de significado entre esse período e os avanços 

tecnológicos que foram propiciados pelo uso dos computadores e da Internet como novos 

meios de comunicação, potencializando novas formas de produção e acesso a partir do 

emprego de instrumentos inovadores de informação digital. Meios de comunicação, esses, 

que caracterizariam um período de revoluções, também identificado por mudanças 

econômicas profundas e de transição para a “era da globalização”.  

Nesta dissertação, busca-se entender o Brasil na “transição para o século XXI”, visto 

da perspectiva do jornal “O Estado de S. Paulo” (OESP). Para tanto, foram levantados, 

catalogados, sistematizados e analisados mais de 1.460 documentos que, em seu conjunto, 

formaram o corpus desta pesquisa, composto pelos editoriais do jornal OESP entre 1999 e 

2002. Partindo dessa ampla pesquisa documental, este trabalho propõe sintetizar e analisar 

o ponto de vista do OESP sobre o percurso do Brasil entre o final do século XX e início do 

século XXI. O que significa construir uma análise a partir desse ponto de reflexão e 

dimensionar tensões e impactos da trajetória do fenômeno observado – a assim chamada 

“globalização” –  no Brasil nesse período. Uma análise que relaciona a perspectiva do jornal 

“O Estado de S. Paulo” sobre o Brasil na transição do século XX para o século XXI deve 

partir do que afirmou o próprio OESP:  “muito do Brasil é uma construção do século XX, 
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em quase todos os sentidos”1. De fato, o século XX marca uma transição estrutural da 

economia brasileira. Da condição de semicolônia agroexportadora na transição para o século 

XX, o Brasil fechou  este século ocupando um lugar entre as dez maiores economias do 

mundo. Essa avaliação foi traduzida, pelos critérios do Fundo Monetário Internacional (FMI) 

no final da década de 1990, na inclusão do Brasil no bloco dos países “emergentes”2. 

     Essa perspectiva analítica pressuporia a possibilidade de compreender o Brasil 

dentro de um novo contexto de relações multilaterais, observado como um dos possíveis 

efeitos desse processo de globalização, que evidenciou uma provável reorganização 

geopolítica do mundo ao se aproximar do século XXI. Essa reorganização teria implicado 

num evidente aparecimento de uma nova ordem mundial, que se acelerou na década de 1990, 

de modo que a pesquisa procura evidenciar como este processo foi tratado pelo jornal. 

Relaciona-se o significado de um possível novo formato ideológico, que se configuraria no 

realinhamento mundial após o final do período que se convencionou chamar de “Guerra 

Fria”, pela predominância de tendências ideológicas que evidenciaram as mudanças 

geopolíticas na cooperação econômica internacional após 1980. Esse período notabilizou-se 

pela transformação na política externa dos Estados Unidos e pela influência da tendência 

neoliberal, demarcando uma predominância ideológica baseada na hegemonia dos mercados 

que, por uma questão conceitual, nesta pesquisa será denominado como “globalização”.  

                                                           
1 “As reservas de crescimento do Brasil”. O Estado de S. Paulo. Notas e informações, 27 de dez. 1999, p. A3. 
2 Em breve resumo, essa classificação era feita com base em diversos índices, definidos por um padrão interno 

da instituição. Sabe-se que o FMI considerava, dentro outras prerrogativas, a capacidade desses países de 

implementar reformas, de acordo com uma orientação sugerida pela própria agenda do FMI. Mas também, 

avaliações mais específicas, nas quais, até onde se sabe, eram considerados o volume de reservas, em moeda 

estrangeira, o desempenho do Produto Interno Bruto, o regime cambial adotado e o peso da moeda (segundo 

um critério de segurança & risco). Dentre esses critérios, era bem avaliado pela instituição, naquele momento, 

o país que adotasse a padronização de condutas muito próximas ao poder do mercado de se autorregular, 

refletido, por exemplo, no câmbio flutuante.  Além de sinalizar para uma sólida capacidade de seguir com 

reformas estruturais, alinhadas à tendência definida pelo Consenso de Washington, a partir da década de 1990. 
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Essa análise é essencial para o entendimento das narrativas editoriais que a dissertação 

buscará sistematizar, considerando a influência da agenda neoliberal no período. Agenda 

essa que se apresenta como uma problemática de fundo que perpassa quase todas as questões 

apresentadas pela coleção de editoriais do jornal “O Estado de S. Paulo”, no período 

observado. 

Outra problemática de fundo, para a narrativa do jornal sobre esse período, refere-se 

aos efeitos econômicos da globalização que se traduziram especialmente em crises 

financeiras sistêmicas. Essas crises foram geradas pela própria revolução do padrão 

operacional do sistema financeiro, consequência da produção de novos instrumentos, que se 

projetaram sobre as estruturas dos mercados e dos Estados, produzindo forças capazes de 

atuar sem regulamentação. Isso se traduziu em crises econômicas em função das 

características intrínsecas ao fenômeno da globalização. Operando sem controle, um novo 

mercado financeiro imaterial avançou propiciado pela aceleração dos meios de comunicação 

tecnológicos integrados e aumentou significativamente o volume dos movimentos de fluxos 

e influxos de capital de natureza especulativa3. O volume e a natureza desse movimento 

foram objetos de análises editoriais sistemáticas em “O Estado de S. Paulo”, muito pela 

característica particular desse novo capital. 

                                                           
3 Segundo Gilpin (2004), o volume de trocas de divisas (compra e venda de moedas nacionais) no fim dos anos 

90 foi de aproximadamente US$ 1,5 trilhões por dia, aumento de oito vezes em relação a 1986; em 

contrapartida, o volume global de exportações (bens e serviços) em todo o ano de 1997 foi de US$ 6,6 trilhões, 

ou US$ 25 bilhões por dia. Além disso, o total de capitais para investimento em busca de remuneração mais 

alta aumentou enormemente; em meados dos anos 90, os fundos mútuos, os fundos de pensão e similares 

totalizaram US$ 20 trilhões, dez vezes mais que em 1980. Por outro lado, a importância desses investimentos 

gigantescos é em muito ampliada pelo fato de que os investimentos estrangeiros são cada vez mais feitos com 

fundos emprestados. Finalmente, os derivativos ou valores mobiliários lastreados em outros valores mobiliários 

desempenham um papel decisivo nas finanças internacionais. Avaliados em US$ 360 trilhões (mais que o valor 

de toda a economia global), eles contribuíram para a complexidade e a instabilidade das finanças internacionais 

e exercem um profundo impacto na economia global. 
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             Trata-se de uma vertente característica do importante volume de capital especulativo 

que movimentou a assim chamada “Nova Economia” no final da década de 1990. O 

argumento de fundo demarca, também, um período de ruptura, decorrente da forma de atuar 

do processo financeiro global. Principalmente pelos efeitos que a globalização produziu no 

mercado especulativo, depois da emergência de um novo padrão operacional da economia 

global. Como foi o caso, por exemplo, da crise financeira que começou na Tailândia em 

julho de 1997, disseminando-se com extrema rapidez pelas economias industrializadas dos 

países da Ásia, repercutindo no Japão, chegando no Brasil em agosto de 1998. Como 

consequência dessa sucessão de crises, em outubro de 1998, um quarto da economia mundial 

estava em recessão, segundo Gilpin (2004). Os efeitos da globalização financeira sobre o 

Brasil foram de intensa magnitude. Após o anúncio da moratória russa de 1998, produziram-

se projeções econômicas que geraram reações de pânicos e “efeito dominó”, reação 

desencadeada pelos mercados financeiros integrados, operando em tempo real, precipitando 

uma importante fuga de divisas pelo fluxo do capital especulativo do mercado globalizado. 

 Dado que o principal desafio desta pesquisa era estudar como o OESP analisou esse 

e outros efeitos do processo de globalização no Brasil a partir da manifestação dos primeiros 

impactos da crise sistêmica sobre os mercados tidos como emergentes, estabeleceu-se como 

ponto de partida justamente o ano de 1998, que coincide com a reeleição do presidente 

Fernando Henrique Cardoso (FHC). Desse marco temporal de natureza política, a pesquisa 

estendeu-se até 2002, quando se encerra o segundo mandato do presidente FHC. Esse 

período é marcado, não por acaso, por um conjunto de reformas estruturais do Estado, 

relacionado a uma nova reorientação internacional, que realinhava o setor econômico à 

ordem mundial globalizada.  

Assim, além de acompanhar a forma como “O Estado de S. Paulo” viu o Brasil na 

transição do século XX para o século XXI, mas também como interpretou a influência do 
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neoliberalismo, não somente como orientação no período, mas também como um efeito do 

fenômeno da globalização em curso. E nesse sentido a pesquisa se conduziu para observar 

como o jornal enxergou a escalada de crises financeiras entre 1998 e 2002. Por isso, esta 

pesquisa permite descrever como o jornal analisou a influência da globalização no segundo 

mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Período que representa a influência da 

orientação neoliberal na condução financeira dos contratos públicos relacionados ao modelo 

econômico adotado pelo Estado. 

Nesse processo, ganha destaque a consolidação da proposta de estabilidade 

monetária, originalmente definida como “Plano Real”, que se notabilizou pelo controle do 

processo inflacionário no País, após cinco planos econômicos fracassos desde a década de 

1980. Segundo análise editorial de “O Estado de S. Paulo”, o “Plano Real baseou-se no 

reconhecimento da necessidade de mudança no modelo” 4 de desenvolvimento do País, “uma 

vez que se esgotou a fórmula de substituição de importações, de industrialização forçada e 

de desenvolvimento autárquico”, modelo da “era Vargas” 5, conforme se reportava o 

presidente Fernando Henrique Cardoso ao processo de substituição de importações como 

um todo. 

No plano interno, os anos Fernando Henrique Cardoso foram marcados por uma 

orientação muito próxima à agenda neoliberal do Consenso de Washington, sob supervisão 

institucional do Fundo Monetário Internacional. O que, em breve síntese, se traduziu no 

modelo baseado em reformas estruturais em torno da redefinição do papel do Estado, 

implicando uma agenda de privatizações, estabilidade da moeda e  controle da escalada 

inflacionária pela adoção de um regime de metas. Na mesma agenda estavam temas como o 

                                                           
4 “O que faltou para completar o Plano Real”. O Estado de S. Paulo. Notas e informações, 03 de jan. 1999 p. 

A3. 
5 “O que faltou para completar o Plano Real”. O Estado de S. Paulo. Notas e informações, 03 de jan. 1999 p. 

A3. 



15 

 

ajuste fiscal e as reformas estruturais. No plano externo, esse período se caracterizou pela 

intenção do governo em se inserir nas negociações multilaterais, cuja prerrogativa baseava-

se na globalização como método, ou seja, na inserção internacional pelas vias abertas através 

da liberalização dos supostos “mercados globais”.     

Ao dimensionar essa influência considera-se, portanto, que havia uma padronização 

de fundamentos econômicos dos países dentro da principal vertente do capitalismo que 

operava de forma global. Assim, a pesquisa, ao sistematizar essa problemática inicial, 

pressupõe a existência de um novo enfoque econômico reorganizando as forças de mercado 

que atuavam no interior do sistema econômico global. O que, em outros termos, equivale 

delinear uma hipótese geral. Essa hipótese parte da suposição de que havia uma imposição 

internacional de critérios conceituais para avaliar os países e reorganizá-los segundo os 

fundamentos convencionados nos termos da “Nova Economia”, que pensava e avaliava os 

países de acordo com os seus próprios padrões, mas muito também em função da imposição 

de um novo paradigma econômico e tecnológico. Posto isso, poderemos pensar os problemas 

específicos, temas e questões que a pesquisa buscará delinear da perspectiva proposta pela 

agenda editorial de OESP. 

Nosso objetivo específico, embora apresentado de forma ampla, busca compreender 

o histórico do processo global no local. Mais que isso, busca entender através de um recorte 

pré-determinado o que representou esse momento de transição e dos sinais da globalização 

financeira no Brasil transição secular, processo visto através do discurso editorial de “O 

Estado de S. Paulo” (1999-2002).  

Nossa hipótese se restringe, portanto, a uma colocação estritamente pontual, que 

parte do pressuposto de que o fenômeno global implicou efeitos locais, produzindo tensões 

específicas na realidade nacional. Tensões que se refletiram na forma de temas e questões 
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discursivas apresentadas para o debate na esfera pública pelo jornal “O Estado de S. Paulo” 

(OESP), no espaço opinativo dos editoriais. Podemos, aqui, formular um questionamento 

orientador:  como e em que medida o jornal narrou, noticiou, opinou, analisou ou mesmo 

ponderou, seu discurso nesse momento?  Perspectiva que se refletiu nos editoriais desse 

período.        

O editorial, tradicionalmente estudado como um gênero do jornalismo opinativo, 

segundo apresentado por Mello, (2004; 2010), “conceituado como um espaço de 

contradições através do qual a empresa de comunicação expressa a sua opinião sobre os temas mais 

candentes do momento” e assim foi trabalhado por Fuser (2008), quando também estudou os 

editoriais de OESP.  No presente trabalho, os editoriais são representados como documentos 

para composição de um corpus, uma coleção documental, formando um conjunto tipológico 

num total de 1.460 editoriais de “O Estado de S. Paulo”, texto que se localiza na página “3”, 

sob a chamada Notas & Informações, editoria que o jornal conserva desde sua fundação no 

século XIX.  No século XX, esse espaço foi utilizado para identificar textos que tratavam 

dos temas de maior impacto na realidade nacional e vinha demarcado com um distintivo 

representando a história dos primeiros anos do jornal, cunhado sob um brasão, ilustrado com 

o ex-libris6.  

A primeira fase da pesquisa voltou-se para os editoriais de 1999, transcritos e 

catalogados dia por dia, mês a mês para, depois, aprofundar na análise do tema mais 

relevante deste ano: a assim chamada crise do Plano Real como desdobramento da crise 

financeira do ano anterior. Na segunda fase, partindo desde contexto geral de 1999, 

transcreveu-se, por síntese, dia por dia, mês a mês, todos os editoriais do OESP entre 2000 

                                                           
6 O distintivo se reporta aos primeiros momentos do jornal, no século XIX, quando um tipo particular da 

província, o francês Bernard Gregoire, inovou a propaganda de venda dos jornais, saindo pelas ruas apregoando 

as notícias com um berrante, montado em um cavalo. Símbolo que cunhou o brasão ex-líbris dos editoriais e 

OESP, demarcados como objeto de estudo desta pesquisa.   
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e 2002, conforme consta no corpus da pesquisa, apresentado como documentação 

suplementar. Depois, esse conjunto de editoriais entre 1999 e 2002 foram analisados, 

identificados e separados pela palavra-chave temática.  

A pesquisa buscou, também, estabelecer um contexto das questões de maior 

relevância nacional, que mereceram ocupar espaço na primeira página do jornal, visando um 

panorama mais detalhado da conjuntura que envolveu o Brasil nesse período. Por esse 

motivo, a pesquisa documental desta dissertação foi organizada e se conduziu pela 

metodologia que se apoiou na análise, qualitativa e quantitativa, dos documentos 

trabalhados. 

          A composição desse passo metodológico permitiu construir um campo observacional 

para se aplicar os dados das pesquisas quantitativa e qualitativa que foram organizados pelo 

critério de “temas”, estabelecendo indexadores e palavras-chave, para agilizar o manejo. 

Mas, também, para relacionar incidências de relevância temática para a realidade nacional. 

Conjunto que se compõe, para a pesquisa quantitativa, em tabelas e gráficos no corpo da 

estrutura apresentada durante o desenvolvimento desta dissertação. 

A escolha das narrativas editoriais de “O Estado de S. Paulo” como objeto de 

pesquisa se justifica pela construção histórica discursiva do jornal. Isso remete ao âmbito da 

opinião, pelo exercício historicamente construído de noticiar, interpretar, informar e, 

sobretudo, analisar criticamente temas e questões que afloram dessa realidade que veicula. 

Sabe-se que o espaço dos editoriais de “O Estado de S. Paulo” analisou momentos 

“polêmicos” da História do Brasil, mas que não o fez como um narrador passivo. O que 

também define, por si, sua “ideologia”. O seu ponto de vista e as ideias que defendeu desde 

o final do século XIX. Constituindo um estatuto próprio de opinião e debate, mas também 

de intervenção na História do Brasil. O que ocorreu em diversos momentos do final do século 
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XIX ao XX, até o momento presente no século XXI. Quando definiu sempre um ângulo para 

se posicionar nessa realidade historicamente construída, conforme se pode observar já no 

primeiro editorial do número do jornal, que inaugurou “A Província de São Paulo”, em 4 de 

janeiro de 1875: 

[...] Discutir como philosopho os princípios fundamentaes que devam entrar na 

organização, governo e progresso  dos povos, é trabalho relativamente fácil e 

agradável; mas fazer a crítica justa e sensata das evoluções sociais, instituições e 

reformas aplicáveis à índole, educação,  interesses e destinos de uma nação 

determinada, julgam os espíritos rectos e reflectivos ser tarefa dificílima, cujo 

desempenho depende de certa disposição de ânimos que nem sempre as paixões 

pessoais e políticas permitem de modo perdurável ao escriptor. Quando ele tem a 

faculdade de achar-se na posição de mero observador dos acontecimentos  pode  

melhor  acompanhar  a marcha social, o fio emmaranhado e muita vez escuso de 

sua evolução histórica, as fraquezas e o heroísmo do povo e do poder e os 

symptomas  característicos  das enfermidades políticas  que mais desvellos  e mais 

accurado exame solicitam, expondo com verdade o que deve ser claro e 

demonstrado, e assim realizando a máxima patriótica de que – descobrir e 

diagnosticar o mal já é vencê-lo em metade
7  

 

O capítulo I deste trabalho, intitulado “O Estado de S. Paulo” no processo histórico 

brasileiro como escolha de objeto de pesquisa, representa a etapa em que a pesquisa justifica 

a escolha do seu objeto empírico e da sua inserção de sentido no processo histórico brasileiro. 

O capítulo II, chamado de A conjuntura geopolítica e econômica do mundo no final do século 

XX, contextualiza o conceito central de globalização, como uma chave ideológica e 

geopolítica imposta pela conjuntura mundial no final do século XX, pressuposto necessário 

para situar a dimensão dos efeitos e da influência desse movimento sobre o Brasil. Por fim, 

o capítulo III, O ponto de vista dos editoriais de “O Estado de S. Paulo” (1999-2002), 

apresenta os resultados da pesquisa empírica, que se orientou por uma hipótese norteadora, 

que supõe o neoliberalismo como um efeito importante do fenômeno da globalização em 

curso. O que, por outras palavras, explica a forma como essa mesma pesquisa foi organizada, 

ou seja, em duas etapas. A primeira etapa sistematizou a agenda editorial de 1999 de forma 

                                                           
7  A Província de S. Paulo, São Paulo, 04 de jan. 1875, p. A1. 
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quantitativa temática, observando um tema dessa agenda de janeiro a julho, escolhido pelo 

critério de relevância. A segunda etapa, produziu relatos de análise e síntese das questões 

temáticas priorizadas pela agenda de OESP de 1999 a 2002. A pesquisa apresenta dados em 

gráficos e tabelas, que são direcionados para uma conclusão na fase final desta dissertação.  

Nessa etapa, visou-se identificar os pontos convergentes relacionados com a realidade 

brasileira, observando o ponto de vista dessas narrativas para pontuar e responder aos 

pressupostos da hipótese norteadora, que sugere considerar a relevância da preponderância 

dos efeitos econômicos da globalização financeira sobre o Brasil na transição para o 

século XXI ” (1999-2002). 

      Dessa forma, este trabalho busca conhecer como esses efeitos foram relacionados ao 

processo que se caracterizou por globalização financeira, apresentados nessas narrativas, e, 

para além disso, identificar os mecanismos com os quais se interpenetrou nos sistemas 

produtivos, mercantil e financeiro nesse momento demarcado. Além disso, visamos entender 

até que ponto se identificou a reorganização de um novo polo de forças estratégicas no 

interior do sistema, considerando que os editoriais comentam fatos e acontecimentos que 

estão ancorados na realidade nacional. Visa-se, desta forma, oferecer uma modesta 

contribuição no debate motivado pela urgência de se pensar o Brasil hoje. 
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CAPÍTULO I. “O Estado de S. Paulo” no processo histórico brasileiro 

como escolha de objeto de pesquisa 
  

         A presente pesquisa buscou no acervo do jornal “O Estado de S. Paulo” o acesso aos 

documentos, em sua grande maioria por meio digital, compondo o corpus identificado por 

um conjunto tipológico da hemeroteca de OESP. Lugar de memória social onde o jornal 

guarda e se reconhece nos testemunhos que reproduziu ao longo dos seus 141 anos de 

existência. São momentos que relatam, nas mais de 47. 000 páginas, os acontecimentos 

marcantes da história do Brasil desde a virada do século XIX, passando pelo desenrolar de 

todo o século XX, até o momento atual do século XXI. Histórias guardadas em páginas 

impressas e digitalizadas que contam, por exemplo, sobre o dia “13 de maio de 1888”, dia 

em que o editorial “Glória à Pátria” comentava a respeito do significado da Lei Áurea para 

o Brasil, e observava o início de um novo tempo para País, a partir da abolição da 

escravatura. No ano seguinte, o jornal estampava a manchete: “Viva a República”, no dia 16 

de novembro de 1889, em letras que tomavam a primeira página inteira, tendo como única 

ilustração um “gorro frígio”, símbolo da vitória republicana, causa que o jornal assumiu ao 

se constituir, em 1875, como arauto do Partido Republicano Paulista (PRP). No dia 18 desde 

mesmo novembro de 1889, o jornal noticiava, mas também comentava e se posicionava, 

sobre o embarque da família imperial para o exílio. 

Os relatos diários na cobertura da I Guerra Mundial foram realizados por Júlio de 

Mesquita, em uma chamada que abria a primeira página do jornal durante todo o período de 

Guerra e tinha um distintivo denominado: “A conflagração”, transformado em livro anos 

depois.  Essa narrativa conferiu poder e credibilidade ao jornal, e também à própria família 

Mesquita, que teve nos editoriais sua principal arma de combate no confronto com as 

ditaduras, tanto na era Vargas, quando o jornal viveu cinco anos de intervenção, quanto na 

ditadura militar, quando o jornal esteve sete anos sob censura. 
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Desse modo, a partir de um estudo preliminar das páginas iniciais do OESP, foi 

possível constatar que os editoriais fornecem elementos para um vasto material de análise. 

Para se observar a História do Brasil contemporâneo, desde o final do século XIX até este 

início de século XXI, a partir de um ponto de vista narrativo característico do jornalismo 

desse período. Pelo seu valor de testemunho histórico e pelas notícias, acontecimentos, 

relatos, depoimentos e narrativas que o jornal disponibiliza através do seu centro de 

documentação, o acervo digital. Os documentos que OESP disponibiliza permitem observar 

o transcorrer do cotidiano da história através do relato da imprensa sobre uma série de 

acontecimentos8. Reunidos em um volume documental a partir do qual o jornal constituiu 

um viés ideológico, uma mentalidade temporal, de onde fala e expõe, através dos editoriais, 

seu ponto de vista. Uma perspectiva particular construída na articulação do discurso para 

interagir no debate e na conjuntura nacional. 

A história do jornal “O Estado de S. Paulo” tem sua origem, como dito, no 

movimento do Partido Republicano Paulista (PRP), fundado em 1873, apoiando-se na 

representação política e econômica dos cafeicultores paulista. O jornal também encontrou 

                                                           
8 Sobre a história de O Estado de S. Paulo destacamos, em primeiro lugar, o trabalho da pesquisadora Emília Viotti 

da Costa, orientanda do então professor Sérgio Buarque de Holanda, que estudou O Movimento republicano de 

Itú: os fazendeiros do oeste paulista e os prodomos do Movimento republicano (Costa, 1954). Este trabalho 

priorizou a fundação do Partido Republicano Paulista, que tinha como uma de suas metas a instituição de um jornal 

republicano. Fato que ocorreu dois anos depois, em 1875, com a fundação do jornal a “Província de São Paulo”, 

que passou a designar-se “O Estado de S. Paulo” na última década do século XIX. Este fato também foi importante 

para os estudos históricos sobre a Proclamação da República no Brasil. Por um lado, pela atuação do jornal, que 

se declarou abertamente defensor da República nas abordagens editoriais desse período, por outro, pelos registros 

desses acontecimentos nas páginas do jornal. A linha de pesquisa sobre a imprensa no Departamento de História 

da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP prosseguiu com o trabalho de Ana Maria de Almeida 

Camargo, que estudou e apresentou um instrumento de pesquisa, publicando o trabalho A Imprensa periódica 

como objeto de instrumento de Trabalho: catálogo da hemeroteca Júlio de Mesquita do Instituto Histórico de 

Geográfico (Camargo, 1976). Nesta mesma linha de pesquisa, podemos citar o trabalho de Maria Helena Rolim 

Capelato, que estudou a ideologia liberal de O Estado de S. Paulo entre 1927 e 1932, dividindo a historiografia 

com Maria Lígia Coelho Prado, que estendeu a pesquisa até 1937. Ambas estudaram o mesmo tema, da perspectiva 

dos editoriais, mas em diferentes períodos complementares, obra concluída em 1974 e publicada sob o título O 

Bravo Matutino em 1980 (Capelato & Prado, 1980). Na década de 1980, Carlos Guilherme Santos S. da Mota 

publicou História da Folha de São Paulo (1921-1981). (Mota, 1981). Por fim, na década de 1990, Maria Aparecida 

de Aquino publicou Caminhos cruzados - Imprensa e Estado autoritário no Brasil (1964-80) (Aquino, 1994). 
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uma esfera de participação influente nos espaços abertos pelo debate estudantil dos alunos 

da Faculdade de Direito de São Paulo, onde se cultivavam debates republicanos e liberais, 

vertentes sobre as quais o jornal irá sustentar suas principais linhas argumentativas durante 

os seus 141 anos de existência.  

No final de 1999, uma série de textos foi apresentada pelo OESP, sob a forma de 

editoriais transcritos que, na visão do jornal, permitiriam uma análise do século XX. Esta 

série demarca um lugar ideológico ocupado pelo discurso que o jornal articulou durante o 

desenrolar da História do Brasil nesse século. Nessas publicações, “O Estado de S. Paulo” 

apresentou uma análise de conjuntura econômica, política e ideológica, afirmando um 

protagonismo, um lugar a partir do qual articulou a longa produção de narrativas elaboradas 

no transcorrer do século XX.  As vertentes de fundo que organizaram o ponto de vista de “O 

Estado de S. Paulo” podem ser sintetizadas em duas premissas fundamentais para 

compreendê-lo: 

 O século XX brasileiro pode ser resumido na longa implementação do 

projeto republicano”9¸ sendo que, do seu ponto de vista estrutural, “mais 

que sistema de princípios, o liberalismo é uma ética10. 

 

É a partir desses princípios, anunciados pelo próprio OESP em um momento de 

balanço histórico, que propomos avançar na compreensão da forma como o jornal 

documentou, narrou e interpretou os efeitos da globalização financeira sobre o Brasil no 

período inicial da transição para o novo século. 

1.1. Um breve relato sobre a trajetória do jornal O Estado de S. Paulo 

 

                                                           
9 “A Implementação do Projeto Republicano”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 28 dez. 1999, A3. 
10 “Os males do século”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 29 dez. 1999, A3. 
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A história do jornal OESP está profundamente relacionada ao desenvolvimento e ao 

significado da então província de São Paulo no Brasil do século XIX. Isto porque, quando o 

jornal lançou seu primeiro número, em 04 de janeiro de 1875, sob o nome “A Província de 

São Paulo”, o Estado de São Paulo era, de fato, uma província, segundo a forma 

administrativa do Brasil sob o Segundo Reinado. E a cidade de São Paulo, vale notar, era 

ainda iluminada por lampiões e funcionava à luz de velas. Segundo Toledo (2015), dados 

retirados do primeiro recenseamento dessa época, em 1872, atribuem à cidade de São Paulo 

uma população de 31.385 habitantes, portanto, muito menor que a então capital do Império, 

Rio de Janeiro, que contava 275 mil habitantes. Mas São Paulo, nessa época, era menor, 

também, do que Salvador (com 129 mil habitantes), Recife (que tinha 116 mil); Belém (com 

62 mil); Niterói (com 47 mil); Porto Alegre (com 44 mil), Fortaleza (com 42 mil) e Cuiabá 

(com 36 mil)11. 

Dados deste recenseamento na cidade de São Paulo apontavam para uma população, 

nessa época, com forte contingente de negros e escravos, e os indicadores sobre o 

analfabetismo, um elemento relevante para a presente análise, também eram importantes, 

dado que a cidade apresentava, nessa época, taxas de analfabetismo de mais de 90%. 

Confrontando tais dados, quase se pode afirmar que a cidade não somente “explodiu” após 

o final do século XIX, coincidindo com a época de fundação do jornal, como também seu 

desenvolvimento foi o mais expressivo dentre as cidades brasileiras no transcorrer do século 

XX. Um dos fenômenos mais decisivos neste processo pode ser considerado a substituição 

da força produtiva escrava pela imigração europeia em pleno apogeu do ciclo econômico 

paulista do café.  

                                                           
11“Os males do século”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 29 dez. 1999, A3. 
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Nesse contexto, destaca-se a visão dos fundadores do jornal “A Província de São 

Paulo” em apostar num órgão de imprensa escrita quando a maioria da população era 

composta de analfabetos. A partir de uma análise desse contexto, pode-se afirmar que o 

jornal “O Estado de S. Paulo” (OESP) simboliza, ao mesmo tempo em que expressa, a 

perspectiva de uma vertente influente na história nacional. Posição, essa, ocupada em parte 

pelo lugar que conquistou como agente social e histórico pelos testemunhos que 

documentou, acumulou e pelas posições que tomou na construção dos processos históricos. 

Prerrogativa que emana do significado de ser um dos mais antigos jornais de cunho liberal 

em circulação, soma-se ao testemunho histórico que encerra, não somente do poder de 

registro diário dessa realidade, mas como agente participativo de todo o transcorrer do Brasil 

republicano. E essa influência, muitas vezes, foi muito além do poder que de noticiar e narrar 

a história diária do País, somando-se ao poder de atuar como memória-social, assumindo um 

discurso que incorpora o poder de opinar, mas também de influenciar nas opiniões públicas 

de diferentes setores nacionais.  Poder que acumulou, em grande medida, através da ação de 

registrar o cotidiano desse desempenho nas páginas diárias dos seus 141 anos de existência. 

Trajetória que o coloca, também, na lista das dez mais antigas empresas do Brasil.  

A linha editorial de OESP assumiu posições bem demarcadas na história do Brasil. 

Nascido para representar a expressão do pensamento republicano em oposição à monarquia, 

em um momento em que Dom Pedro II regia sob pressão de ideias abolicionistas e 

democráticas, é impossível falar da origem do jornal sem considerar sua oposição à força de 

trabalho escrava, predominante no período monárquico. Igualmente importante foram as 

diferenças ideológicas em disputas emancipatórias, que fundamentaram a base e muito dos 

princípios presentes na verve editorial sob a qual o jornal se consolidou. Neste contexto, o 

fundamento econômico e social do poder que vinha do cultivo do café em São Paulo foi um 

fator decisivo. 
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O jornal, em sua origem “A Província de São Paulo” foi, de fato, arauto do 

movimento republicano, conforme trabalho sistematizado por Costa (1954) e a fundação de 

um jornal era parte do projeto de difusão e propaganda do partido em defesa da proclamação 

da República. Mas o jornal defendia, também, outros princípios liberais como a liberdade de 

ensino e a aprendizagem obrigatória, a separação entre Igreja e Estado, o casamento, 

registros e direitos civis e as eleições diretas sob uma organização fundamentalmente 

democrática. E é nessa chave de reflexão que se encontra o significado da fundação de um 

jornal, que demonstrou o quanto o movimento republicano (PRP) apostou na formação de 

uma opinião pública letrada e influente, mesmo em um período em que 90% da população 

era composta de analfabetos, vivendo em uma realidade política, econômica e social 

marcada pela escravidão. 

Analisando um pouco mais além, a posição se amplia sobre o que significou a 

transição da força de trabalho escrava para a força de trabalho livre, baseada na imigração 

europeia. Força de trabalho que, em seu conjunto, alavancou um dos maiores fenômenos de 

crescimento urbano e econômico da América Latina na transição para o século XX. Muitos 

desses homens e mulheres embarcaram para o Brasil portando nada além da sua força de 

trabalho para a lavoura ou a indústria, em expansão nas novas terras da América, conforme 

sugere a primeira edição do século XX,  no editorial de 1901,   em que saúda o novo século: 

Nenhum homem se parece mais com Robinson Crusoé do que o do século 

XIX. Nenhum veio ao mundo mais apercebido de armas e recursos para 

ferir com vantagem a lucta pela existência12   

São Paulo recebeu, no final do século XIX, algo em torno de um milhão de europeus, 

em sua maioria, italianos. Imigração destinada a ocupar regiões onde havia carência de força 

de trabalho e representou o dobro da força de trabalho escrava registrada no País no ano da 

                                                           
12  “Um século”. O Estado de S. Paulo, 01 de jan. 1901, p.A- 
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Abolição da Escravatura. Somente a partir desses elementos que se pode compreender o real 

significado do novo século para o OESP e o que representou a iniciativa de um jornal neste 

novo contexto, marcado pelo apogeu do ciclo do café.              

O historiador José Alfredo Vidigal Pontes (2015) em artigo publicado por ocasião 

dos 140 anos da fundação do jornal “O Estado de S. Paulo”, sob o título “Um jornal para 

defender a República”, destaca que dos 133 participantes do congresso de Itu para a 

fundação do Partido Republicano Paulista (PRP), 78 eram fazendeiros.  Mas que fundar um 

jornal foi uma tarefa que envolveu diretamente com o empenho do movimento para 

arregimentar cotistas para o projeto. À frente dessa iniciativa estavam o advogado paulista 

Américo Brasiliense de Almeida Melo, bem como Manuel Ferraz de Campos Salles que se 

tornou presidente da República em 1898. 

Os nomes dos vinte e um cotistas fundadores13 do jornal “A Província de São Paulo,” 

recorda Vidigal Pontes, estão estampados na primeira edição do jornal de 4 de janeiro de 

1875, e foram reproduzidos em um sugestivo quadro pintado pelo artista brasileiro Candido 

Portinari em 1950. Numa síntese histórica, a data de 1888 se faz sugestiva, não somente pela 

abolição da escravidão, mas pela participação do jornal nesse processo. Sugerindo que sua 

linha editorial alçava bandeiras para muito além de uma cidade cuja maioria era formada por 

um contingente de escravos e analfabetos. Pois, segundo recorda o historiador, foi neste ano 

que Rangel Pestana confiou a gerência do jornal a um talentoso redator vindo de Campinas: 

Júlio de Mesquita. Lembrando que, neste momento, “o jornal já tinha a maior tiragem da 

                                                           
13 Manuel Ferraz de Campos Salles, José Alves de Cerqueira César, João Tobias de Aguiar, João Tibiriçá 

Piratininga, Américo Brasiliense de Almeida Melo, Francisco Rangel Pestana, João Manuel de Almeida 

Barbosa, Américo de Campos, Bento Augusto de Almeida Bicudo, Antonio Carlos de Morais Sales, Francisco 

Glicério, José Vasconcelos de Almeida Prado, Antonio Pompeu de Camargo, Candido Vale, Martinho Prado 

Júnior, João Francisco de Paula Souza, Francisco de Paula Sales, Diogo Antonio de Barros, Manuel Elpídio 

Pereira de Queiroz e Rafael de Aguiar Paes de Barros. 
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capital, 4 mil exemplares. Em 1890, já com o nome de “O Estado de S. Paulo”, alcançou 7 

mil exemplares. Em 1902, Júlio de Mesquita torna-se o único dono”. 

Foi também no ano 1888 que Euclides da Cunha foi contratado pelo jornal e começou 

a escrever, assinando sob o pseudônimo de Proudhon. Em 1897, Euclides segue para o 

centro-sul do Brasil como enviado especial do jornal para cobrir a Guerra de Canudos na 

Bahia, de onde enviava cartas, que vinham pelo emissário, a cavalo ou de trem, levando uma 

semana, ou telegramas curtos, com notícias do desenrolar da Guerra. O jornal tudo publicava 

e muito desse material ocupava a primeira página. Justificativa que se explica pela tiragem 

do jornal que de 10 mil exemplares, saltou para 18 mil com a cobertura de Euclides da Cunha 

sobre a Guerra de Canudos. Como se sabe, muito desse material e seus diários foram 

anotações para o livro, “Os Sertões”, publicado em 1902, segundo Sant’anna (2015). 

         Destacamos outro fator determinante na história do jornal, e de modo especial para 

estudos acadêmicos que priorizam os editoriais como objeto empírico, trata-se da 

aproximação entre Júlio de Mesquita e Rui Barbosa no início do século XX. A afinidade 

entre os dois se expressou por diversos acontecimentos marcantes. Primeiro, o Movimento 

Civilista em que Júlio de Mesquita assumiu a articulação da candidatura de Rui Barbosa para 

a presidência da República e os editoriais eram um dos meios de se fazer essa defesa. 

Segundo, o estilo de Rui Barbosa, com seu português “impecável”, sua retórica, seus 

pensamentos e ideias que, de certa forma, emprestaram um espírito próprio aos editoriais do 

jornal. Lugar social e histórico, cuja “pena da águia de Haia” do escritor transfigurou-se para 

esse lugar simbólico do jornal, resistiu ao tempo e no estilo próprio dos editoriais de OESP. 

Nos meios do jornalístico, esse lugar imaginário, a rigor, assume o da “ágora”, cuja retórica 

poucos ousam rebater. Mentalidade que assemelhou princípios liberais que permearam o 

discurso dos editoriais por quase todo o século XX. Semelhança que definiu um ponto de 

vista particular, à longa duração, mesmo naqueles momentos em que o jornal se dinamizou, 
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assumindo características de um veículo de massa, projeto editorial dos meios de 

comunicação do jornalismo do Pós-Guerra.  

      Durante a Primeira Guerra Mundial, como dito, Júlio de Mesquita escreveu 

ininterruptamente de 6 de agosto de 1914 a 14 de outubro 1918 sob uma chamada fixa de 

primeira página intitulada “A Conflagração”.  Narrou a Primeira Guerra mesmo 

enfrentando momento de tensão política, e lançou no jornal muito dos primeiros 

fundamentos do jornalismo moderno no Brasil14. Foi nesse momento que contratou os 

serviços de agências de notícias internacionais, melhorando a eficiência da notícia que 

divulgava. A influência do jornal nesse momento foi avaliada em artigo, Godoy (2015). 

Em 24 de novembro de 1917 veio a “primeira mordaça”, sob a forma da censura.  E assim 

foi até 28 de fevereiro de 1918. O jornalista sinalizou aos leitores a pressão sofrida, 

deixando espaços em branco no lugar de artigos e trechos suprimidos ou alterados pela 

polícia. A Justiça Federal suspendeu a ação contra o jornal meses antes da Primeira Guerra 

terminar. Godoy (2015) relembra trechos do último boletim que Júlio de Mesquita escreveu 

quando a Primeira Guerra “a bem dizer, acabou”:  

Esta seção de jornal (A Conflagração) já não tem razão de ser. 

Comentavam-se aqui, semanalmente, os fatos da Guerra. Ora, a Guerra, a 

bem dizer, acabou. Armistício não é paz nem ao armistício ainda 

chegamos. É mais provável, porém, que as nações aliadas dos Estados 

Unidos o não neguem e os generais que comandam exércitos em luta o não 

embaracem. Além disso, em tais condições a Alemanha o pediu, que não 

há receio de que, por sua iniciativa, o fogo devastador se reacenda.  

 

Estava certo, avalia Godoy (2015), “a Guerra mudou o mundo, levou o comunismo 

à União Soviética e só acabaria de fato com a nova derrota alemã, em 1945. E o jornal 

entraria nos turbulentos anos 1920 ao lado de setores que buscavam nova identidade para 

a Nação”.  

                                                           
14 Ao assumir a direção de “OESP”, em 1890, uma de suas primeiras iniciativas, considerada uma inovação 

para a imprensa da época, foi contratar os serviços da agência internacional HAVAS, atual France-Presse. 
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O jornal “ Estado de São Paulo”, sob censura na Primeira Guerra, voltou a enfrentar 

o censor na Revolução de 1924, quando os paulistas se rebelaram contra o então governo de 

Artur Bernardes. Júlio de Mesquita chegou a ser detido, mas logo liberado. Vindo a falecer 

dois anos depois, em 1927 quando, então, os filhos, Francisco e Júlio de Mesquita Filho 

assumiram “O Estado de S. Paulo”. Conforme relatado em o Bravo Matutino em Capelato 

& Prado (1980): “a década de 1930 foi marcante pelo envolvimento do jornal na Revolução 

Constitucionalista de 1932 e pela resistência à censura Vargas”.  Atuação que terminou na 

deportação dos irmãos Mesquita. Ambos retornam ao país em 1934, quando Júlio de 

Mesquita Filho organiza a fundação da Universidade de São Paulo. Mas no jornal, a censura 

se instala novamente com o golpe do Estado Novo, em 1937, Júlio de Mesquita Filho, preso 

17 vezes, foi novamente exilado. O irmão Francisco assume a frente do jornal até que, em 

1940, Getúlio Vargas manda novamente ocupar a redação, mantendo o jornal sob 

intervenção por cinco anos, até 1945, quando cai a ditadura Vargas e a família Mesquita 

recupera o jornal. 

Quando o jornal OESP foi devolvido à família Mesquita, em 6 de dezembro de 1945, 

o jornal ignorou os números das edições registradas sob intervenção e retornou ao número 

em que haviam parado, isto é, edição 21.650. Em todos esses confrontos com censores e 

intervenções da polícia, o campo de maior tensão se centrava no foco editorial. Nesse 

sentido, observando o que ocorreu no jornal durante os anos da Ditadura Militar, quando 

esteve durante sete anos sob censura (1968-1975), o ponto desencadeador do processo foi o 

editorial de 13 de dezembro de 1968, conforme relato do secretário de redação do OESP 

nessa época, Ferreira (2015), que narra com detalhes o drama diário da redação do jornal nos 

anos da censura militar: 

Um general está no outro lado da linha telefônica. É o comandante da 2ª 

Região Militar e pouco depois será ministro. O coronel é chefe de seu 

Estado Maior. Acompanha-o o censor. O coronel quer ler o editorial, outra 
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vez denominado “Instituições em frangalhos”. Que alguém comunicara ao 

censor que ofendia o presidente Geisel. Lê-o em prova de página e 

comunica ao comandante que não deve ser impresso. O general dá a ordem: 

“Apreenda!”, que me é comunicada, iniciando um diálogo de surdos: “O 

jornal não pode rodar.” “Tenho ordem de rodar.” “Tenho ordem para que 

não rode.” “Então, o senhor fale com o Dr. Júlio Neto, que só estará em 

casa daqui a meia hora.” (Conforme antes bem combinado entre Júlio e 

mim). “Espero.” Ele espera, transmite a determinação do comandante e me 

entrega o telefone. Júlio autoriza que a máquina rode exemplares com o 

editorial condenado para configurar o ato de força da apreensão e 

determina que, em seguida, o jornal rode toda a edição com o outro 

editorial. Há confusão na transmissão de instruções; rodam-se cerca de 25 

mil exemplares com o editorial censurado, muito dos quais são 

apreendidos. Alguns exemplares saíram normalmente e chegaram a 

Ribeirão Preto e ao Comando do 3º Exército [...]. O episódio serviu para 

provar que havia elementos do governo infiltrados no jornal, com quase 

certeza na tipografia. O censor soube que havia um editorial, como soubera 

meses antes que havia um outro, sobre política do café, substituído sem 

alarde. A censura, daquela vez, foi mais delicada, por telefone: “Boa noite. 

O senhor tem um editorial sobre a política do café? Não pode sair.” Dr. 

Júlio estranhou: “Como souberam? Substitua pelo Nota 100”, que era sobre 

problema urbano, menor.  Assim foi. 

 

  Esse episódio ocorreu nas primeiras horas de 13 de dezembro de 1968, à noite o AI-5 foi 

baixado, marcando o início de longos sete anos de censura ao jornal, que resistiu a aceitar 

seus textos modificados conforme entendimento do censor. No lugar dos artigos alterados, 

publicaram-se trechos de “Os Lusíadas” e receitas culinárias, quando, todas às noites, quatro 

ou cinco agentes ocupavam a redação. Até que na noite de 3 de janeiro de 1975, um dia antes 

do jornal completar seu centenário, “uma chamada telefônica do censor avisa que naquela 

noite não viria”, lembrou Ferreira (2015), determinando a forma como a censura saiu da 

Redação do jornal OESP, naquela noite da década de 1970.       

Assim foi como o ano de 1975 marcou a história da imprensa no Brasil.   Em 3 de 

janeiro, a censura se encerra na redação de “O Estado de S. Paulo”.  Em 3 de setembro, Júlio 

de Mesquita Neto, autor dos editoriais desse período, recebe da Federação Internacional dos 

Editores de Jornais o prêmio Pena de Ouro pelo seu destaque na defesa da liberdade de 

imprensa. Em junho desse mesmo ano, o jornal transfere, definitivamente, sua sede para o 
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local atual, no bairro do Limão. Entretanto, em 25 de outubro, o jornalista Wladimir Herzog 

foi encontrado morto na cela que ocupava nas dependências do DOI-Codi em São Paulo, 

fazendo do ano de 1975 uma referência de contradições na histórica da imprensa no Brasil. 

  Hoje, a avaliação do papel social do jornal impresso e de sua atuação na esfera 

pública após a revolução substancial dos meios de comunicação é de que ele continua 

pautando a agenda temática da mídia, segundo sugere em artigo Di Franco (2016): 

 

A democracia reclama um jornalismo vigoroso e independente. A agenda 

pública é determinada pela imprensa tradicional. Não há um único assunto 

relevante que não tenha nascido numa pauta do jornalismo de qualidade. 

Alguns formadores de opinião utilizam as redes sociais para reverberar, 

multiplicar e cumprem assim relevante papel mobilizador. Mas o pontapé 

inicial é sempre das empresas de conteúdo independentes. Sem elas a 

democracia não funciona. Por isso são tão fustigadas pelos que costuram 

projetos autoritários de poder. 

 

 

 

Na transição para o século XXI, o jornal se transformou no “Grupo Estado”. 

Jornalismo multiplataforma, veículo que informa por múltiplos meios,  papel, rádio, TV, 

web, celular. Oferece diferentes serviços em bases de informação, como TVs via web, além 

dos formatos que envolvem Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e o serviço informativo 

Broadcast, além agências, serviços diferenciais, redes sociais, sucursais, centro de pesquisas 

e acervo, segundo informações do próprio veículo, conjunto acessado por algo em torno de 

15 milhões de usuários15.  

Além disso, a plataforma digital do acervo do jornal permite aos assinantes acessar 

mais de três milhões de páginas que constituem a memória histórica de um dos mais antigos 

                                                           
15 Todos os dados e os elementos referentes nessa síntese foram extraídos da própria fonte O Estado de S. 

Paulo, através de artigos citados pela referência bibliográfica e no acesso à edição impressa e ao acervo digital 

de OESP. 
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centros de documentação em volume de informação sobre a história do Brasil República. É 

a partir desse centro que a presente pesquisa foi realizada. 
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CAPÍTULO II. A conjuntura geopolítica e econômica do mundo no final 

do século XX 
 

           O presente capítulo tem por objetivo reconstruir a conjuntura geopolítica e econômica 

do mundo no final do século XX. Para tanto, parte da análise do neoliberalismo como uma 

reação teórica e política, passando pelos impactos geopolíticos do primeiro choque do 

petróleo, em 1973, a ascensão da globalização nesse contexto não se configura coincidente, 

mas um pressuposto da hipótese norteadora que pressupõe o neoliberalismo como efeito de 

transição à manifestação do processo em causa, como efeito ou reação de maior impacto do 

fenômeno da globalização nesse período. E nessa reflexão se conduz até chegar à forma 

como o OESP trata essa nova conjuntura, particularmente a partir de 1994, quando o Brasil 

adere, com outros países, à Organização Mundial do Comércio. Essa delimitação de recorte 

teórico prioriza os fundamentos em torno do neoliberalismo como uma especificidade do 

processo de fundo, característico da globalização que demarcou esse período. Motivo pelo 

qual tratamos nesse capítulo especificamente do movimento que chegou ao neoliberalismo, 

como efeito, mas também recorte determinante do grande processo que se denominou 

chamar de globalização.16 

                                                           
16      Muitos pesquisadores têm se dedicado a relatos sistemáticos sobre conceitos em torno do que se entende 

por globalização. Carlos Eduardo Martins, (2011), em seu trabalho intitulado ”Globalização, Dependência e 

Neoliberalismo na América Latina”, pesquisando sobre as principais correntes que sistematizaram o conceito, 

estabeleceu cinco linhas de interpretação para o termo. Mas propôs como pressuposto, refletir sobre a 

contradição radical entre o local e global, que o fenômeno traz em si, evidenciado pelo novo paradigma 

tecnológico, que não somente trouxe o impacto do tempo real, mas também uma nova identidade social 

compartilhada pela informação que circula no interior da “sociedade global”. 

         No primeiro grupo, alinham-se autores que pensam a globalização como um processo que criou um 

regime de “acumulação desterritorializado que afirma o predomínio da riqueza financeira sobre a produtiva” 

que converteu a “era global na era do capital”. Nesse grupo de autores estão trabalhos como o de Octávio Ianni, 

de forma especial nas obras: “A sociedade Global” (1992); “Teorias da Globalização” (1995); “A Era do 

Globalismo” (1999).  De René Dreifuss, são destaque as obras “ A época da perplexidade: a Mundialização, 

Globalização e Planetarização” (1996) e o artigo “Tendências da Globalização” (dez.1999), de Toni Negri 

(2001) e Michael Hardt, “ Império” (2001) e Jüngen Habermas, “A constelação pós-nacional: ensaios políticos 

(2001). 

      Na segunda interpretação a respeito dos termos que envolvem a globalização o trabalho inclui o 

pensamento de autores que se basearam na interpretação de teorias da hegemonia compartilhada. Nessa 

corrente, destaca-se, por exemplo, autores como Paul Hirst (1998) e Grahame Thompson,  na obra, 
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“Globalização em gestão” (1998)  e    Anthony  Giddens,    de forma específica em “A terceira via; reflexões 

sobre o impasse político atual e o futuro da terceira via” (1999), especialmente pelo que esse trabalho 

representou nas discussões institucionais sobre a ampliação de um debate em relação a  uma nova oposição, 

ou mesmo transição, da agenda  neoliberal,  e nas discussões trabalhistas sob o impacto da globalização no 

final do século. 

         Além desses trabalhos, destacou a pesquisa realizada sobre a globalização, por Joseph Nye em “ The 

Paradoxo of American Power: why the World’s Only Superpower Can’t Go it Alone. ” (2002) e de Zbignew 

Brzezinsky em “The Choice: Global Domination or Global Leadership (2005). Todos, de alguma forma, 

abordaram a teoria da hegemonia compartilhada que vê na globalização um processo cumulativo que se 

desenvolveu em diferentes graus, a partir da manifestação tecnológica, propiciando o desenvolvimento de 

novos meios, caracterizando os instrumentos em relação à mensagem desenvolvida, porém, muito em função 

da evolução, ou mudanças que esse processo produz no tempo em que atua. 

   Representando a terceira corrente, destaca interpretações de autores que entenderam a globalização como um 

fenômeno financeiro que chamou de neodesenvolvimentista. Localiza nessa corrente de pensamento a 

tendência que explica a globalização pelo poder do mercado, fase que se impõem por uma nova regulação: o 

neoliberalismo. “Que permite liberalizar a conta capital e os mercados dos Estados nacionais. ” E o resultado 

reflete a condições central da hegemonia americana, a um grau quase de imperial, atuando sobre uma 

“economia internacional que funciona mediante baixas taxas de crescimento. ” Nessa tendência, destaca o autor 

socialista François Chesnais, ”que aposta na regionalização ligada à formação de importantes blocos 

continentais” e que apresentou suas ideias expressa na obra, “A mundialização do capital” (1996) e 

“Mundialização Financeira” (1998). Inclui nessa mesma representação, autores cujo pensamento se 

destacaram na ênfase do capitalismo organizado, como de Maria da Conceição Tavares, expresso, 

principalmente, em “O poder e o dinheiro: uma economia política da globalização” (1998). Da mesma autoria, 

este pensamento vem representado no capítulo: “Império, território e dinheiro” In FIORI, José Luís (Org.). 

“Estado e moedas no desenvolvimento das nações (1999).  

       De José Luís Fiori, destaca a pesquisa onde este autor argumentou sobre o processo da globalização em 

diversos momentos, principalmente o que entende sobre o desenvolvimento brasileiro em “O Brasil no 

Espaço” (2001) e “O voo da coruja: para reler o desenvolvimento brasileiro” (2003).  Nessa mesma linha 

inclui o pensamento da Samir Amin em “Los desafios de La mundialización”, (1997) e Celso Furtado em “O 

longo amanhecer” (1999) e “O capitalismo global” (2000). 

     Na quarta corrente, busca-se uma interpretação que compreende a existência do fenômeno da globalização 

a partir de um processo sistêmico. Processo elaborado na formação do pensamento teórico organizado em torno 

do que se entende por sistema mundial. Para enfatizar esse pensamento, escolheu autores que mais trabalharam 

essa ideia, como Immanuel Wallerstein, que se apoio no conceito histórico das dimensões temporais de Fernand 

Braudel. Pensamento que foi desenvolvido por Wallerstein em inúmeros trabalhos, expresso em língua 

portuguesa nas obras: “O sistema mundo moderno” (1974); “Capitalismo Histórico & Civilização 

Capitalista” (1995) e na obra Globalization or the Age of Transition?.: a Long-Term View of the Trajectory of 

the World-System16.(1999), aqui citada por ser a obra que mais estabelece relação com a proposta que buscamos 

desenvolver nesta dissertação.    Desse ponto de vista, desenvolveu toda uma interpretação a respeito da 

globalização retomando o conceito de sistema-mundo a partir da perspectiva braudeliana para organizar esse 

fundamento na temporalidade da longa duração. Por outro lado, essa visão sistêmica permitiu estabelecer elos 

com o processo inicial, característicos da evolução do capitalismo até seu estado avançado, que essa corrente 

chama de globalização. Para tanto, escolheu o trabalho do historiador Giovanni Arrighi, naquilo que o 

historiador fundamentou no conjunto de sua obra, representada em “O longo século XX” (1996), “Caos e 

governabilidade no moderno sistema mundial” (2001) e “Globalization, State  Sovereignty and the “endlles” 

Accumulation of Capital”.  

A quinta interpretação vê na globalização o que foi fundamentado pela teoria da dependência, em sua versão 

marxista. Vertente que foi representada por autores como Teotônio dos Santos, de quem se destaca alguns 

trabalhos mais representativo, tais como, “A teoria da dependência: balanço e perspectiva” 

(2000ª.);”Economia mundial, integração regional e desenvolvimento sustentável” (1995) e o artigo “O papel 

do Estado num mundo em globalização” (1998ª). E, nessa manifestação conceitual, vale destacar o pensamento 

de Ruy Mauro Marini, expresso, por exemplo, em alguns trabalhos, dos quais citamos a obra “América Latina, 

dependencia y globalizacion (2008). Entre tantos outros. 

Síntese pessoal extraída a partir da obra de Carlos Eduardo Martins, (2011). ”Globalização, Dependência e Neoliberalismo na 

América Latina” 
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2.1. A reação teórica e política que fundamentou a ascensão do neoliberalismo a partir 

da década 1970     

  

A relevância do período demarcado pela presente pesquisa remete à influência que 

teve, sobre as políticas públicas, a chamada “agenda neoliberal” que funcionou como um 

pano de fundo para a ascensão do fenômeno caracterizado por globalização. Nesta análise, 

o entendimento do contexto econômico mundial, através dos problemas apresentados em 

temas e questões relevantes e que, de certa forma, envolveram o período final do século XX, 

nos remete à problemática do neoliberalismo com uma das temáticas centrais da 

globalização. Aqui demarcado como hipótese norteadora determinante de um dos efeitos 

mais importante desse processo sobre o Brasil neste período estudado. E entendê-lo envolve 

estabelecer o neoliberalismo pelos seus conceitos e fundamentos, que é o que pretendemos 

fazer neste capítulo, pontuando o neoliberalismo como determinante do período de 

transição,17determinando um período especifico do fenômeno da globalização em curso. 

 Anderson (1995), no ensaio Balanço do neoliberalismo, afirma ser esse pensamento 

resultante de uma reação teórica e política de uma corrente ideológica que surgiu depois da 

Segunda Guerra Mundial.  Para falar em reação teórica, Anderson (1995) toma como ponto 

de referência a publicação da obra O Caminho da Servidão, do filósofo britânico e 

economista da escola austríaca, Friedrich August von Hayek18, publicado em 1943, em pleno 

calor da Segunda Guerra. E para analisar a reação política, o autor considera como marco a 

fundação da sociedade de Mont Pèlerin ou Société du Mont Pèlerin, cujo objetivo inicial foi 

                                                           
 
17   Os diferentes olhares sobre um mesmo fenômeno sugerem, ao autor, “confirmar a explicação de ARRIGHI 

& SILVER (2001) “de que estamos vivendo um período de crise e transição. ”, ao se referirem ao transcurso 

do mundo para o século XXI. In Martins, Carlos Eduardo (2011). 

 
18 Suas obras principais foram organizadas no sentido de explicar à sua visão econômica e questões 

constitucionais. Obras que se organizaram a partir das seguintes produções: “A teoria monetária e o ciclo dos 

negócios (1828); “O Caminho da Servidão” (1943); “Lucro, Juros e Investimento” (1944), “Estudos de 

filosofia, de política e de economia” (1967). 
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o de estudar o livro “O Caminho da Servidão”. O encontro visava debater essa obra e, a 

partir da primeira reunião em 1947, a sociedade se notabilizou pela atuação política e 

ideológica, pois seus convidados e participantes eram reconhecidos pela defesa dos 

princípios liberais, que no final do século XX reapareceriam, reinterpretado e redefinido, sob 

o nome de “neoliberalismo”. Significando, em síntese, uma temática alternativa aos 

problemas do Estado intervencionista. Uma tendência, em geral, assumida pelos que 

defendiam um pensamento quem se opunha à intervenção do Estado na economia.  

No prefácio da obra O Caminho da Servidão para a edição americana de 1975, Hayek 

(1990) em conferência nos Estados Unidos após ganhar o prêmio Nobel de economia em 

1974, manifesta, publicamente, sua posição frente ao momento histórico norte-americano, 

em que se surpreende com o extraordinário sucesso da releitura de suas obras nesse país:   

Quando Hitler subiu ao poder na Alemanha, eu já ensinava havia vários 

anos na Universidade de Londres, mantendo-me, porém, sempre em 

contato estreito com os assuntos do Continente, o que tive condições de 

fazer até o início da Guerra. O que assim pude observar sobre as origens e 

evolução dos diversos movimentos totalitários, fez-me sentir que a opinião 

pública inglesa, e meus amigos que abraçavam posições “avançadas” em 

matéria de questões sociais em particular, concebia aqueles movimentos 

de modo completamente errôneo. [...]. Após a eclosão do conflito, 

entretanto, senti que essa concepção distorcida, e tão generalizada, acerca 

dos sistemas políticos de nossos inimigos, e logo depois também de nosso 

aliado, a Rússia, constituiria perigo sério, que deveria ser enfrentado com 

esforço mais sistemático. [...] Basta mencionar que em 1934 o recém-

criado National Planning Board dedicou enorme atenção aos exemplos de 

planejamento fornecidos por estes quatro países: Alemanha, Itália, Rússia 

e Japão. Dez anos mais tarde, havíamos aprendido a nos referir aos mesmos 

países como “totalitários”, tínhamos feito uma longa guerra com três deles, 

e com o quarto estávamos a ponto de iniciar a guerra-fria.[...] Mesmo 

assim, a argumentação deste livro, de que os acontecimentos políticos 

naqueles países tinham algo a ver com a orientação de sua política 

econômica, ainda naquela época foi rejeitada por aqueles que, nos Estados 

Unidos, defendiam o planejamento”[...] 

 

          Seguindo na mesma linha de argumentação, Hayek (1990) afirmava, nesta edição, que 

seu livro “tomou gradualmente o aspecto de uma ‘advertência’ à intelligentsia socialista 

inglesa”, apoiando naquilo que, no seu tempo e sobre outras circunstâncias, havia afirmado 
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Tocqueville sobre um “novo tipo de servidão”, para transmitir os dramáticos momentos da 

história que estava vivenciando no transcurso da Segunda Guerra Mundial. 

Para muitos estudiosos do tema, dentre eles o próprio Anderson (1995), Hayek 

(1990) nesta obra, teve como alvo imediato o Partido Trabalhista inglês, quando, próximo 

das eleições gerais de 1945 na Inglaterra. Nessa referência,  Hayek quis questionar a teoria 

que sustentava o Estado de Bem-Estar Social, como uma tendência defendida politicamente. 

Pois, para Anderson (1995), a mensagem de Hayek (1990) era dramática: “Apesar de suas 

boas intenções, a social democracia moderada inglesa conduz ao mesmo desastre que o 

nazismo alemão – uma servidão moderna”. Manifestando, Hayek (1990), dessa forma, sua 

posição contrária ao Estado que mantinha o “Bem-Estar Social”, para sustentar novos 

parâmetros de políticas públicas. 

 No pós-Guerra, a reconstrução europeia propiciou um clima de proteção, de direitos 

humanos e sociais, a partir da chaga aberta pela ascensão do nazismo. Nesse momento, 

surgiram os primeiros sinais de uma reação política, mas também teórica, contra esse Estado 

que se formou a partir da guerra, com valorização de direitos em torno do novo papel do 

Estado. E a partir da experiência da Grande Guerra, muitos desses direitos assumiram 

características de proteção intervencionista, pois o Estado organizava e detinha o poder de 

gerir e manter, de forma econômica, social e política, essa nova sociedade do pós-Guerra. 

Garantia-se, assim, a manutenção de um estado de direito, definido por um conceito próprio, 

o de Estado de Bem-Estar Social, financiado e organizado pelo Estado capitalista. 

 A perspectiva da obra O Caminho da Servidão foi, dessa forma, interpretada como 

uma reação teórica, mas também política, quando, três anos depois do final da Segunda 

Guerra, liderado por Hayek (1990), um grupo de estudos se constituiu para aprofundar as 

principais propostas da obra. O grupo era formado por filósofos, acadêmicos, historiadores, 
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mas principalmente, por economistas que formaram um grupo que ficou conhecido pelo 

nome do hotel onde se reunia na Suíça, a cada dois anos. Formando, assim, a Mont Pèlerin 

Society ou Société du Mont Pèlerin.  Entre os convidados e participantes, haviam alguns que 

se notabilizaram pela defesa dos princípios neoliberais. Como foi o caso do catedrático do 

Departamento de Economia da Universidade de Chicago, Milton Friedman, ganhador do 

prêmio de economia em 1976. Entre eles estava, também, o filósofo Popper (1974), por 

algumas passagens por Mont Pèlerin, manifesta como reação teórica no pensamento 

apresentado na obra, A Sociedade Aberta e seus Inimigos. 

No entanto, a vertente mais influente foi expressa em alguns documentos quando de 

sua fundação, estabelecidos sob princípios bem demarcados. Na obra O Neoliberalismo, 

História e Implicações, Harvey (2008) apresentou algumas considerações sobre a 

perspectiva neoliberal que estruturava alguns traços marcantes dessa sociedade: 

Os valores centrais da civilização se acham em perigo. Em grandes 

extensões da superfície da Terra, as condições essenciais da dignidade e da 

liberdade humana já desapareceram. Noutras, acham-se sob a constante 

ameaça do desenvolvimento das atuais tendências políticas. A posição do 

indivíduo e de grupo autônomo se acham progressivamente solapados por 

avanços do poder arbitrário. Mesmo o mais precioso bem do Homem 

Ocidental, a liberdade de pensamento e de reflexão, encontra-se ameaçada 

pela disseminação de credos que, reivindicando o privilégio da tolerância 

quando em posição minoritária, buscam apenas galgar uma posição de 

poder a partir da qual possam suprimir e obliterar todas as concepções que 

não a sua. O grupo sustenta que esses desenvolvimentos vêm sendo 

promovidos pela ascensão de uma concepção de história que nega todos os 

padrões morais absolutos e de teorias que questionam o caráter desejável 

do regime de direito. Ele sustenta ainda que esses desenvolvimentos vêm 

sendo promovidos por um declínio da crença na propriedade privada e 

no mercado competitivo; porque, sem o poder e a iniciativa difusos 

associados a essas instituições, torna-se difícil imaginar uma sociedade em 

que se possa efetivamente preservar a liberdade. 

 

     Sabe-se, portanto, que a defesa da liberdade, tão cara ao mundo do pós-Guerra, 

passava também pela defesa da propriedade privada e do mercado competitivo, princípios 

com os quais a orientação ideológica da sociedade Mont Pèlerin demarcou seu paradigma. 

Princípios reelaborados na proposta neoliberal, pensamento teórico influente no final do 
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século XX. Segundo Anderson (1995), entre os participantes da sociedade “estavam não 

somente adversários firmes do Estado de “Bem-Estar Social” europeu, mas também 

inimigos ferrenhos do New Deal norte-americano”.. Dentre esses, Milton Friedman, Karl 

Popper, Lionel Robbins, Ludwig Von Mises, Walter Eupken, Walter Lipman, Michael 

Polanyi, Salvador de Madariaga. 

A presente pesquisa entende que, para se compreender o panorama geopolítico que 

formatou as correntes ideológicas influentes no contexto mundial no final do século XX, 

período em que a   globalização se evidencia, torna-se fundamental para compreensão de 

sentido a partir do qual a narrativa editorial do jornal “O Estado de S. Paulo” estabelecerá 

seu ponto de vista. Igualmente importante será dimensionar o âmbito desse processo pelas 

correntes ideológicas que atuaram no debate público e nas ações das instituições mais 

influentes no contexto internacional das políticas públicas, tais como, instituições 

acadêmicas, Fundo Monetário Internacional (FMI),  Banco Mundial e a Organização 

Mundial do Comércio, dentre tantas outras cuja influência neoliberal demarcou diretrizes 

para a economia global. Dessa forma, o desenho desse contexto envolveu, também, o 

movimento ideológico em torno das temáticas da Sociedade Mont Pèlerin, pois esse 

movimento irá se refletir de forma impactante na análise temporal. Segundo observou 

Harvey (2008) essa imbricação entre a reorganização geopolítica do mundo e as forças 

ideológicas que atuaram nas reestruturações das formas de Estado e das relações 

internacionais depois da Segunda Guerra Mundial. 

Essa perspectiva, com alguns substanciais detalhes, estava subjacente à orientação 

dos debates que motivaram a Sociedade Mont Pèlerin, apresentada no trabalho de Hartwell 

(1995). E, até certo ponto, afirmada pelo estudo de Harvey (2008) sobre a natureza da 

formação dos membros que se constituiu na mais clássica tradição “liberal”, no sentido 

europeu do termo. Isto é, muito em função da retomada de pontos evidentes nos estudos da 
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mais pura tradição do pensamento econômico neoclássico, após a segunda metade do século 

XIX, tais como Alfred Marshall, William Stanley Jevons e Leon Walras, em contraponto a 

outras teorias em discussão, como as de Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx. Diversos 

estudos apontavam para o paradigma neoliberal em oposição às teorias keynesianas. Essa 

rediscussão explica, em alguma medida, o momento histórico dos Estados Unidos em 1975, 

ao se abrir para rediscutir novos postulados e, ao mesmo tempo, o aflorar de ações políticas 

associadas à releitura da obra de Hayek nos EUA, no momento em o país enfrentavam a 

crise política e econômica mais séria após a Segunda Guerra.  

É importante notar que, até então, toda a tradição econômica norte-americana se 

organizara em torno das teorias que legitimavam o poder intervencionista do Estado, como 

prática procedente da orientação do Estado Intervencionista de John Maynard Keynes, 

aplicada com sucesso na crise da Grande Depressão dos anos 1930 e no contexto de 

reestruturação e reconstrução do mundo pós-Guerra, quando a tendência keynesiana19 

continuou dominante. O que, em grande medida, explica, em contraposição, a versão liberal 

norte-americana do Estado de bem-estar social, representada pelo “American way of live”. 

 A conjuntura que sustentou as influências teórica e política de John Maynard 

Keynes, no período do pós-Guerra, deve-se em grande parte à influência conquistada pelo 

economista em Bretton Woods, representando a delegação britânica. À aceitação de um 

Estado à frente da organização da esfera econômica e das garantias do bem-estar social 

legitimou um poder que se organizou livremente ao lado dos processos de mercado – ou 

ainda, se necessário, aplicando instrumentos para intervir ou substituir tais processos. Em 

síntese, essa conjuntura atuou sob o axioma de políticas fiscais e monetárias. Pois os 

                                                           
19 Referência ao destaque que o economista conquistou após à Conferência de Bretton Woods (1944). Mas 

também pela influência de Alfred Marshall, da corrente de Cambridge, de quem Keynes foi aluno, tendência 

econômica cuja influência se constituía em um dos temas de análise e debate do grupo de Mont Pèlerin. 
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princípios keynesianos se tornaram imprescindíveis para explicar os anos dourados norte-

americanos, para suavizar ciclos de negócios e assegurar um nível de emprego e consumo, 

sob baixas taxas de inflação. 

Essas orientações econômicas, apoiadas no keynesianismo, coincidiram com o 

período ou era de ouro do pós-Guerra. Para o historiador Hobsbawm (2014) a partir de 1947, 

o capitalismo entrara em uma fase sem precedentes, num movimento de expansão que se 

estendeu até 1973. Esse período foi classificado por Hobsbawm (2014) como o de uma “Era 

de Ouro”, sob o “impacto extraordinário da transformação econômica, social e cultural dela 

decorrente, como sendo a maior, mais rápida e mais fundamental da história registrada”. 

Segundo observou Havey (2008), após 1973, as políticas keynesianas parecem entrar 

em crise para a complexidade gerada por um mundo em “fase global de estagflação”. As 

consequências da guerra árabe-israelense demarcaram a chegada de uma grande crise global 

do modelo econômico do pós-Guerra, também de uma nova configuração de tensões e forças 

geopolíticas mundiais, organizadas em torno do modelo energético do século XX. 

Composição que se evidenciou no embargo do petróleo pela OPEP em 1973, sobre o qual o 

capitalismo se organizara até então. O modelo keynesiano não se aplicou com o novo ciclo 

econômico, de altas taxas de inflação e baixo crescimento. E a política de juros do Fed, 

Banco Central dos Estados Unidos, produziu uma crise política e econômica de repercussão 

internacional. Nesse contexto, cresce o interesse, nos Estado Unidos, pela influência, teórica 

e política, da orientação dos debates que motivaram a Sociedade Mont Pèlerin, contexto 

evidenciado pelo prêmio Nobel de economia em 1974, Friedrich A. Von Hayek, e o de 1976, 

Milton Friedman, ambos membros da Mont Pèlerin Society. 

O presente trabalho considera que esses pressupostos são pertinentes quando se busca 

compreender tal processo a partir do que foi apresentado por Havey (2008), ao formular a 
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hipótese que orientou um questionamento inevitável durante o desdobramento da presente 

pesquisa: por que ocorreu a virada neoliberal?  Pois segundo esse modelo do capitalismo 

avançado, baseado em altas taxas de crescimento, que foi adotado depois de 1945, estava 

completamente esgotado. A posição contrária do pensamento neoliberal à adoção de 

políticas do planejamento estatal, à semelhança do modelo marxista, era uma referência já 

constituída na argumentação do projeto estudado nos grupos de Mont Pèlerin, segundo 

postulado em Havey (2008): 

Hayek, também autor do texto A constituição da liberdade alega que era 

fundamental a batalha das ideias, e que provavelmente essa duraria ao 

menos uma geração para ser ganha. Não apenas contra o marxismo, mas 

também contra o socialismo, o planejamento estatal e o intervencionismo 

keynesiano. O grupo de Mont Pèlerin obteve apoio financeiro e político; 

dos Estados Unidos em particular, um poderoso grupo de indivíduos 

abastados e líderes corporativos visceralmente contrários a todas as formas 

de intervenção e regulação do Estado, e mesmo ao internacionalismo, se 

empenhou em realizar a oposição ao que viam como consenso emergente 

de busca de uma economia mista. Temerosos dos efeitos políticos, num 

cenário de pós-guerra, da aliança com a União Soviética e da economia de 

comando construída nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra 

Mundial, estavam prontos a aceitar qualquer coisa – do macarthismo aos 

bancos de ideias neoliberais – para proteger e aumentar seu poder. Mas 

esse movimento permaneceu à margem tanto da política como da 

influência acadêmica até os conturbados anos da década de 1970. A partir 

de então, começou a ocupar o centro do palco, especialmente nos Estados 

Unidos e na Grã-Bretanha, nutrido por vários bem-financiados bancos de 

ideia (rebentos da Mont Pèlerin Society, como o Institute of Economic 

Affairs, de Londres, e a Heritage Foundation, de Washington), bem como 

mediante sua crescente influência na academia, particularmente na 

Universidade de Chicago, em que reinava Milton Friedman. A teoria 

neoliberal obteve respeitabilidade acadêmica quando Hayek e, 1974 e 

Friedman em 1976 ganharam o prêmio Nobel de economia. 

 

Considerando, nesta análise, os trinta anos de gestação dessa corrente entre 1943, 

quando o livro “O Caminho da Servidão” foi publicado, representando uma reação teórica 

contra o Estado intervencionista, e 1973, primeiro choque do Petróleo e início da crise dos 

anos 1970, é possível dizer que esse período corresponde ao predomínio das políticas 

keynesianas, após anos de influência no mundo do pós-Guerra. Entender essa virada do 
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mundo para o neoliberalismo, significa achar os primeiros rastros do fenômeno que se 

desenha ao fundo. E, para além disso, ter presente na análise que a globalização foi o 

resultado de toda essa conjuntura. 

2.2.   A reorganização geopolítica do mundo a partir de 1973  

   

Após a década de 1970, a reação geopolítica do mundo compõe um novo contexto. 

De um lado, o campo de tensão e distensão em torno das questões do tema da Guerra-Fria; 

as revoluções socialistas ou anti-imperialistas marcaram movimentos e revoltas sociais nessa 

década e os sinais se reconfiguravam sobre outras bases. A derrota dos Estados Unidos no 

Vietnã, por exemplo, se tornou um dos marcos demarcatório dessa mudança, tanto mais 

evidente desse movimento mundial, quando demonstrando associado a uma grave crise 

política e econômica que se instalou nos Estados Unidos naquele início da década de 1970. 

O episódio conhecido como o “Watergate”20 provocou a renúncia do presidente 

Richard Nixon. Somam-se à humilhação da derrota no Vietnã, os fatores que influenciaram 

na grave crise política e numa nova etapa no contexto da Guerra Fria. O novo presidente 

norte-americano, sucessor de Nixon, herdou uma conjuntura de desgaste, soma-se ao caso 

Watergate, à derrota no Vietnã e às dificuldades econômicas causadas pela crise mundial do 

petróleo 1973, decorrente da questão geopolítica no Oriente Médio, que envolveu disputas 

entre árabes e israelenses, sinalizando para o agravamento da nova organização geopolítica. 

Todavia, essa conjuntura favoreceu a eleição de um presidente do Partido Democrata, 

próximo à tendência neoliberal, Jimmy Carter (1977-1981). Moderado no contexto da 

Guerra Fria e notório na questão internacional dos direitos humanos. No final da década, um 

                                                           
20 Quando durante a campanha eleitoral para a presidência da República, em 1972, a sede do partido Democrata, 

no prédio Watergate, sofreu uma tentativa clandestina de espionagem, descoberta quando aparelhos de escuta 

estavam sendo instalados. Dois repórteres do jornal Washington Post comprovaram a vinculação do partido 

Republicano, cujo presidente, Richard Nixon estava envolvido no escândalo. 
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episódio muda sua atuação política21,  ao mesmo tempo, o endurecimento da postura na 

direção da Guerra Fria, quando assume o governo do país, Ronald Reagan, do Partido 

Republicano. 

O presidente Ronald Reagan representou uma virada conservadora, chamada de nova 

direita, então uma nova tendência no mundo, mas também pelo gigantesco programa militar 

de defesa dos EUA, conhecido pela denominação de Guerra nas Estrelas. Para muitos 

observadores, essa fase de endurecimento da política externa norte-americana sinalizava um 

novo contexto da Guerra-Fria, quando as forças de guerra da União Soviética intervieram no 

Afeganistão no final de 1979. Ao mesmo tempo, essa intervenção determinou o final da 

Guerra-Fria, com a retirada das tropas soviética em 1988, de forma simbólica, com o Acordo 

de Genebra. Como consequência, a organização geopolítica do mundo muda completamente 

no ano seguinte com as medidas em torno do que significou o Consenso de Washington22 e 

a Queda do Muro de Berlim em 1989 (Segrillo, 2004).  Todas essas questões foram postas a 

fim de dimensionar que a questão geopolítica do mundo foi reconfigurada, tanto econômica 

como diplomaticamente, no sentido de fortalecer a orientação do capitalismo no final do 

século XX, tendo a globalização como destino. 

 

 

 

                                                           
21 Quando da ocupação da embaixada americana em Teerã. Funcionários americanos foram reféns durantes 

longos meses e somente libertos em janeiro de 1981, a partir deste fato, a política americana muda 

completamente. Propiciando o abandono da política de direitos humanos, desenvolvida pela diplomacia do 

governo Carter 
22 Consenso de Washington é um conjunto de medidas - que se compõe de dez regras básicas - formulado em 

novembro de 1989 por economistas de instituições financeiras situadas em Washington D.C., como o FMI, 

o Banco Mundial e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, fundamentadas num texto do 

economista John Williamson, do International Institute for Economy, e que se tornou a política oficial do 

Fundo Monetário Internacional em 1990, quando passou a ser "receitado" para promover o "ajustamento 

macroeconômico" dos países em desenvolvimento que passavam por dificuldades. Desde então a 

expressão "Consenso de Washington" fugiu ao controle de seu criador e vem sendo usada para abrigar todo um 

elenco de medidas e para justificar políticas neoliberais, com as quais nem mesmo Williamson concorda: fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Consenso_de_Washington 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1989
https://pt.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/FMI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_do_Tesouro_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Williamson
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_Monet%C3%A1rio_Internacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo
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2.3    A globalização como destino no final do século XX? 

 

       O Consenso de Washington nos anos 1990, representou a influência mais próxima da 

orientação neoliberal ao reorientar as políticas públicas institucionais dos países para o 

desenvolvimento. Talvez pudéssemos falar sobre das teses de David Harvey a acerca das 

razões em torno da acumulação capitalista, das desigualdades, ou ainda sobre o que 

significou o desenvolvimento geopolítico desigual do neoliberalismo no mundo a partir dos 

anos 1980, até a própria orientação do Fundo Monetário Internacional (FMI) no final do 

século XX.  

Mas, evidentemente, que responder ao questionamento de Harvey (2008) não se 

constitui no foco do objetivo deste trabalho, mas apenas apresentá-lo como parte de um 

questionamento diretivo da hipótese norteadora que pressupõe o neoliberalismo um caminho 

aberto para a globalização. Nesse sentido, cabe questionar: por quê ocorreu a virada 

neoliberal?  Mas também visa estabelecer um fundamento para sustentar a hipótese 

norteadora, apoiando-se na reflexão em torno do que o neoliberalismo representou nesse 

novo contexto de manifestação do processo da globalização. E apresentar os fatores que 

influenciaram na formação de um novo eixo de poder e na recomposição do mundo com a 

proximidade do novo século, fatores que irão estar presente, ou subjacentes, às questões que 

serão trabalhadas nos editoriais aqui analisados, questões que certamente escreveram as 

linhas mais decisivas da História Contemporâneo no final do século XX. 

 O trabalho partiu das reflexões sobre o processo da globalização que foram 

apresentadas por Wallerstein (1974) que busca refletir sobre o sistema mundo a partir da 

internacionalização do capital, dos mercados e meios de produção, que perpassa toda essa 

dissertação, até chegar à hipótese do neoliberalismo de ter propiciado um caminho de acesso 

à globalização. Dentro desta lógica, faz todo sentido a afirmação de Ianni (2004) que 

considera o fato de que desde o princípio, o capitalismo revela-se como um modo de 
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produção internacional. Um processo de amplas proporções que, “ultrapassando fronteiras 

geográficas, históricas, culturais e sociais, influenciou feudos e cidades, nações e 

nacionalidades, culturas e civilizações. Ao longo de sua história, desde o século XVI”. 

Por fim, nessas linhas gerais de base foram destacados os aspectos que dimensionam 

a temática neoliberal como resultado de um mundo em transformação no final do século XX 

e como sinalizador do fenômeno da globalização no horizonte da história. Temática 

recorrente nos textos com os quais vamos trabalhar nesta dissertação, sobre a perspectiva 

editorial a partir do acervo do jornal “O Estado de S. Paulo”. 

 Soma-se o que destaca Osvaldo Coggiola (1995; 1996), nas obras cujos títulos 

também encerram uma hipótese, em pleno impacto dessa tendência, no ensaio 

Neoliberalismo, futuro do capitalismo? E “Neoliberalismo, ou crise do capital? Nessas 

obras analisa a afirmação de Anderson (1995), segundo a qual “o neoliberalismo foi e é uma 

doutrina completa e coerente”, Coggiola (1995), citou também Atílio Borón, para narrar 

sobre esse período da década de 1990: “o senso comum da época era neoliberal”, mas 

também para chegar à análise do que representou essa transição no Brasil ao paradigma 

neoliberal, segundo seu ponto de vista: 

 

No caso do Brasil, são qualificados de neoliberais os principais pontos da 

reforma constitucionais impostos pelo representante oficial do 

neoliberalismo no Brasil, Fernando Henrique Cardoso, numa explícita 

vinculação aos ditames do chamado “Consenso de Washington”, que são: 

ajuste fiscal; redução do tamanho do Estado; fim das restrições ao capital 

externo (eliminar todo e qualquer empecilho ao capital especulativo ou 

vindo do exterior); abertura do sistema financeiro (fim das restrições para 

que as instituições financeiras internacionais possam atuar em igualdade 

de condições com as do país); desregulamentação (redução das regras 

governamentais para o funcionamento da economia); reestruturação do 

sistema previdenciário. [...] 
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2.4.   A narrativa do jornal “O Estado de S. Paulo” sinalizando para a influência da 

globalização a partir de 1993                                                

 

  O editorial do jornal “O Estado de S. Paulo”, em novembro de 1993 já trabalhava, 

em seu discurso, com um conceito de globalização. E de forma mais evidente, da perspectiva 

de atuação desses novos mercados. A narrativa sob o título: As perspectivas do Nafta, 

publicada em 19 de novembro de 1993, fornece uma dimensão desse tema relacionado ao da 

globalização financeira, sobretudo, nas redefinições de um novo conceito de soberania como 

questão a ser debatida no decorrer da década de 1990, conforme trecho transcrito a seguir 

que relata a primeira fase da manifestação desse fenômeno como processo mundial: 

Deu-se um passo enorme para adaptar as estruturas político-institucionais ao novo 

sistema de produção centrado numa economia global: a aprovação do Nafta pela 

Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, cria mais um dos grandes 

mercados integrados do mundo moderno e consagra, quase definitivamente, a 

divisão do mundo em três grandes blocos econômicos: a União Europeia (nome 

da Comunidade Europeia depois da ratificação e entrada em vigor do Tratado de 

Maastricht), o Nafta (Canadá, Estados Unidos e México) e os países asiáticos. A 

extensão dos mercados permitida pela queda das barreiras alfandegárias condiz 

com as características fundamentais do modo de produção que se convencionou 

chamar de “globalização da economia”. Com ela as fronteiras (isto é, o velho 

conceito de soberania) tendem a desaparecer para as unidades integradas nos 

grandes novos quadros socioeconômicos, embora persista, quanto a isso não se 

façam dúvidas, para os novos megaconjuntos, que serão protecionistas na medida 

das imposições políticas e econômicas das unidades que os compõem. O ideal de 

realização a “planificação” da produção mundial mediante a expansão dos 

mercados e a ação concertada das empresas multinacionais está ainda longe de ser 

realizado, mas as bases para o conceito de soberania do século 18 seja revisto estão 

agora lançadas.23  

 

Essa visão global da reorganização do mundo a partir da ideia e de um conceito 

explícito, mas também como fundamento e observações de processos, não somente nos 

oferece uma perspectiva dessa fase da globalização, mas já indica, com clareza, que essa 

fase nova tendência mundial caminhará para uma reestrutura de blocos hegemônicos 

baseados nas ações e influencias dos mercados. Um entendimento específico sobre o Brasil 

                                                           
23 “As perspectivas do Nafta”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 19 de nov. 1993. p. A3. 
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nesse momento de reorganização do sistema, a criação “do grande mercado da América do 

Norte” com a aprovação do Nafta, pode ser dimensionado através do trecho: 

A criação do grande mercado da América do Norte traz de novo à baila a sugerida 

criação de uma zona de livre-comércio entre as três Américas. O Nafta atrairá, de 

início, como se esperava, as atenções do Chile, além dos países que formam na orla 

do Caribe, basicamente Colômbia e Venezuela. [...] Até o momento, embora o 

assunto esteja em estudos na Chancelaria, o Brasil não tomou posição diante do 

quadro estratégico novo que a criação do Nafta traz à consideração de nós todos. É 

que, na verdade, se a possível adesão ao Nafta pode representar, para Chile e 

Argentina, algumas vantagens no comércio exterior, para o Brasil a criação tal qual 

do novo mercado pode representar, como já está significando, perdas 

potencialmente consideráveis. A rigor, para conseguir a aprovação do tratado, o 

presidente Clinton teve de ceder à pressão de interesses representados no Congresso, 

defendendo setores produtivos que são competitivos com os brasileiros. O suco de 

laranja, por exemplo, será um dos primeiros a sofrer as consequências da aprovação 

da liberação progressiva das tarifas alfandegárias para o produto mexicano; 

possivelmente não se esteja diante de uma catástrofe para os produtores brasileiros, 

mas os interesses dos produtores da Flórida são mais fortes do que a propalada 

solidariedade americana, especialmente quando sem seus votos seria mais difícil 

aprovar o tratado. Em investimentos, o Nafta será mais atrativo que o Mercosul; o 

que penaliza o Brasil 24. 

      A problemática apresentada já indicava um dos temas mais sensíveis das novas relações 

internacionais do Brasil com o mercado mundial sob a nova liderança dos Estados Unidos. 

Pois, neste período, a agenda do comércio internacional já sinalizava para uma tendência, o 

protecionismo dos grandes mercados e o subsídio agrícola garantindo o preço comercial 

norte-americano. O que incidiu diretamente sobre a questão das exportações brasileira nesse 

período de transição. Por outro lado, a política de comércio adotada pelo Brasil, diante de 

um panorama marcadamente protecionista, viu-se obrigada a se reorganizar sob novas 

estratégicas para atuar no mercado dos “blocos econômicos”. Essa nova característica do 

mercado se constituirá em um dos temas mais delicados das relações internacionais do Brasil 

nesse novo mercado mundial globalizado. De acordo com o editorial do jornal “O Estado de 

S. Paulo”, esse tema já delineava os primeiros contornos da estrutura “político-institucional 

do novo sistema de produção centrado numa economia global”, o que se pode perceber a 

partir da “aprovação do Nafta pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos”.  

                                                           
24“As perspectivas do Nafta”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 19 de nov. 1993. p. A3. 
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Iniciativa que indicava uma nova temporalidade na composição das relações geopolíticas. 

Ao mesmo templo que reestruturava a forma de atuação dos mercados globalização no final 

do século, que se manifestava na composição de um centro forte, concentrador, de onde se 

jogava às regras do jogo alfandegário comercial no final do século XX.  

A observação dessa vertente fornecerá elementos para se compreender a nova 

estrutura dos “grandes mercados integrados do mundo moderno” e, ao mesmo tempo, 

segundo essa análise, define um novo campo de tensão geopolítico. A partir da divisão do 

mundo “em três grandes blocos econômicos: a União Europeia, o Nafta (Canadá, Estados 

Unidos e México) e os países asiáticos”25 

 Assim, uma das primeiras abordagens dos editoriais de OESP sobre o tema trata de 

interpretar o novo sistema global, conforme se observa nesse texto supracitado, de novembro 

de 1993. Talvez por ser esse um momento de expansão dos mercados integrados, expansão 

que foi acelerada pela “queda das barreiras alfandegárias do modo de produção que se 

convencionou chamar de “globalização da economia”. Segundo o editorial, com a 

“globalização, as fronteiras (isto é, o velho conceito de soberania) tende a desaparecer para 

as unidades integradas nos grandes novos quadros socioeconômicos, embora persista, quanto 

a isso não se façam dúvidas, para os novos megaconjuntos, que serão protecionistas na 

medida das imposições políticas e econômicas das unidades que os compõem”. No entanto, 

valoriza nessa análise o fato do “ideal de realizar a ‘planificação’ da produção mundial 

mediante a expansão dos mercados e a ação concentrada das empresas multinacionais, ação 

que está ainda longe de ser realizada”. Contudo, observa que “as bases para que o conceito 

de soberania do século XVIII seja revisto estão agora lançadas”26. 

                                                           
25 “As perspectivas do Nafta”, O Estado de S. Paulo. Notas e Informações 19 de nov. 1993, p.A3. 

                        
26 “As perspectivas do Nafta”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 19 de nov. 1993. p. A3. 
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2.5. A globalização como tema estratégico a partir de 1994 e as crises financeiras a 

partir de 1995, da perspectiva editorial de “O Estado de S. Paulo”. 

 

Em setembro de 1994, o Brasil, entre outras considerações analíticas, aparece na 

referência editorial no contexto de análise das formulações diplomáticas, via chanceler Celso 

Amorim, que “aproveitou o grandioso cenário da abertura anual dos trabalhos da ONU, para 

aquecer dois temas de vital interesse nacional”. O Chanceler propunha, então, que o Brasil 

exercesse um duplo papel, de “liderança e de desdobramento da Agenda para o 

Desenvolvimento”, prerrogativa de ocupar lugar de décima economia industrial do mundo, 

mas também como “país marcado por graves entraves ao seu desenvolvimento” 27  E faz 

dessa ocasião na ONU, uma oportunidade para apresentar as intenções do Brasil, que “se 

propõe como futuro membro permanente de um Conselho de Segurança da ONU”. Para o 

jornal, essa aspiração significava “praticar a política de poder e assumir posições de 

destacada liderança política na América do Sul e no Atlântico Sul” 28 

        Para compor algumas posições definidas no ponto de vista editorial, no contexto do 

mundo no final de século, torna-se relevante o início de 1995, quando a crise nos mercados 

financeiros latino-americanos tem no México do Nafta seu epicentro. O editorial de 12 de 

janeiro de 1995 chama atenção para o possível contágio dessa crise, que poderia repercutir 

sobre o Brasil. Mas a respeito da crise do México, o jornal propõe analisar esses novos 

tempos a partir da concepção que associava o conceito de soberania aos mercados 

emergentes. A essa associação relacionava um fato novo no quadro econômico mundial, 

uma “economia que tende a ser global também no campo financeiro-especulativo” e que 

talvez responda “em boa parte, pela crise financeira a que se assiste”29. O editorial interpreta 

a noção de uma nova concepção a respeito do mercado financeiro globalizado, por estar, 

                                                           
27 “Contradições Internas”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 28 de set. 1994, p. A3. 
28 “Contradições Internas”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 28 de set. 1994, p. A3. 
29 “A crise mexicana em perspectiva”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 12 de jan. 1995, p. A3. 
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intrinsecamente, relacionado a uma transformação do princípio que organiza o sistema da 

ordem mundial. Princípio essencial para se entender as possíveis mudanças da nova 

tendência desse final de século, indicando características completamente diferentes do antigo 

conceito estabelecido desde o século XVIII, baseado nas soberanias de Estado. 

        Neste sentido, começa a articulação de narrativas direcionadas a essa concepção 

ideológica. Argumentos que destacam fatos de um mundo se reorganizando em outras bases. 

O que passa, também, por considerações conceituais e pela “necessidade de adequar as 

estruturas sociais e produtivas às imposições da abertura de mercados” que mostrou 

realidades sociais “débeis”, como a mexicana.30 Onde a “guerrilha zapatista é mero sintoma 

de uma situação difícil”. O jornal sinalizava para um mundo em transformação estrutural, a 

partir de uma tendência econômica, mas também, em convulsão social, pois, “a crise fez 

com que de repente, o mercado financeiro tomasse consciência de que se pode ganhar 

dinheiro durante algum tempo em países cuja situação política e social é instável, não todo 

o tempo”31.   

         Ainda sobre esta abordagem, torna-se interessante observar a forma com a qual o 

mercado se movimentava. O texto sugere um pressuposto neste sentido, mas também faz 

afirmações importantes, sobretudo quando declara que “o mercado intui o momento de ‘bater 

em retirada’, em geral, ao se aproximar de crises sociais locais, como foi o caso do México, 

sob o impacto da crise financeira internacional em janeiro de 1995”. Objetivava descrever o 

novo movimento dos mercados de capitais, quebrando países da noite para o dia, ao 

movimento de grandes entradas e rápidas saídas de capitais especulativos desses novos 

mercados emergentes. Efeitos do novo sistema global que causou a crise do México naquele 

                                                           
30  “A crise mexicana em perspectiva”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 12 de jan. 1995, p. A3. 

 
31  A crise mexicana em perspectiva”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 12 de jan. 1995, p. A3. 
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momento. Dessa forma, OESP conclui a análise, afirmando que os “efeitos da crise mexicana 

podem ricochetear na política externa brasileira, no Mercosul”. Supondo, um movimento 

provável da globalização, transcorrendo em um possível trajeto entre os países mais 

vulneráveis.  

      Sabe-se, no entanto, que a ameaça da crise do México incidiu sobre o Brasil e forçou o 

governo a adotar uma política de altas taxas de juros nominais que, em termos mensais, 

representou, neste ano de 1995, um aumento de 3,3% em fevereiro para 4,3% em março. 

Medida que, além de atrair os capitais globalizados, dificultava o trânsito de carregar divisas. 

Os investidores retornaram atraídos por uma rentabilidade elevada com a política de juros 

praticada no Brasil. Mas, com essas medidas, o governo brasileiro postergou a crise dos 

mercados especulativos. Crise que acabou chegando ao país, decorrente da segunda crise 

dos mercados de capitais internacionais, que surgiu nos países da Ásia em 1997. Começou 

na Tailândia e logo se propagou para Coréia do Sul, Indonésia e Malásia. E no final de 1998, 

aparece a terceira crise do sistema global, a da Rússia, que abalou os mercados emergentes, 

com o movimento de capitais afetado pelo “efeito contágio”, atingindo fortemente o Brasil, 

dias antes do presidente Fernando Henrique Cardoso assumir seu segundo mandato. Os 

efeitos da crise internacional levaram o Brasil a recorrer ao apoio do Fundo Monetário 

Internacional (FMI)32 neste mesmo ano.  

      No dia da posse da reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, segundo um 

artigo divulgado pelo jornal “O Estado de S. Paulo” que comentou  um fato particular, que 

a crise financeira internacional abalou a credibilidade que o presidente havia conquistado no 

                                                           
32 “A tarefa mais imediata do governo será concluir a votação do ajuste fiscal no Congresso para credenciar-se 

ao apoio do Fundo Monetário Internacional (FMI) e recuperar sua credibilidade no exterior, motivo de orgulho 

do governo até a chegada da crise financeira mundial que tornou o País mais vulnerável a cada dia.” Carneiro, 

Cláudia: Braga, Isabel; Breve Nelson, “Retomada econômica e dívida social são desafios”. O Estado de S. 

Paulo. 1 de jan. 1999, p.5. 
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exterior com os fundamentos econômicos praticados pelo Brasil33. A mudança nos 

fundamentos econômicos marcou o primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, mas 

demarcou, também, um momento de transformações na estratégia de uma nova política 

externa brasileira, estratégia que foi expressa desde o fato manifesto pela diplomacia 

brasileira em disputar um lugar “merecido” como membro permanente de um Conselho de 

Segurança da ONU.  No entanto, de repente, o país se retraído e ocorre uma mudança de 

rumo significativa após aquele bom momento de 1994, propiciado pela nova moeda e um 

Plano Real supervalorizado. É preciso destacar que o Brasil mantinha uma posição que lhe 

rendeu de décimo a oitavo lugar na economia mundial nesse momento. E, nas palavras do 

editorial, se dispunha a “praticar a política de poder e assumir posições de destacada 

liderança política na América do Sul e no Atlântico Sul”. Demarcada posição, que sugeria a 

conquista de uma provável liderança regional no cenário mundial no final do século XX34.  

        O que de fato ocorreu com o Brasil, com sua trajetória rumo ao novo século? Os fatos, 

aparentemente, dispensam hipóteses sobre as mudanças provocadas pelo impacto dos efeitos 

do fenômeno da globalização, ou da nova ordem econômica mundial, que impôs, em grande 

medida, mudanças no percurso do País no final do século XX. Mas impõe-se a necessidade 

de reconstituir fatos, narrativas, processos, para se explicar, consistentemente, e sobre 

diversos ponto de vista, o Brasil de hoje. Motivo e causa pelos quais a pesquisa objetivou o 

cotidiano do discurso da imprensa nesse período, sobre a influência da globalização 

econômica que supostamente incidiu no desempenho do Brasil recente (1999-2002). 

  

                                                           
33 Carneiro, Cláudia: Braga, Isabel; Breve Nelson, “Retomada econômica e dívida social são desafios”. O 

Estado de S. Paulo. 1 de jan. 1999, p.5. 
34 “Contradições Internas”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 28 de set. 1994, p.A3. 
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CAPÍTULO III. O ponto de vista dos editoriais de “O Estado de S. Paulo” 

(1999-2002) 
 

“É na perspectiva das ‘séries históricas’ que a acumulação de dados 

permite chegar a conclusões consistentes...” 35 

                                                    

                                                                                                    

 

Neste capítulo III, entramos na análise empírica propriamente dita. Conforme 

apresentamos no início desta dissertação, os editoriais do jornal “O Estado de S. Paulo” 

permitiram constituir um “lugar simbólico” a partir do qual se pode observar e descrever o 

ponto de vista da fonte. Mas esses editoriais se constituíram, também, em corpus documental 

da pesquisa empírica, na medida em que foram organizados por temas e questões pela 

metodologia de síntese e análise aplicada à pesquisa, sob análise quantitativa e qualitativa. 

Esses dois instrumentos de análise foram adotados em função da questão norteadora a 

responder, isto é, como e em que medida o jornal narrou, analisou e interpretou “os efeitos 

econômicos da globalização financeira sobre o Brasil na transição para o século XXI” 

(1999-2002)?  

Por esse motivo, a presente pesquisa foi organizada em duas etapas. A primeira 

sistematizou a agenda editorial de 1999 de forma quantitativa e temática para, depois 

aprofundar a análise de um tema específico, a crise do Real, escolhido pelo critério de 

relevância, ou seja, esse foi o tema mais comentado no ano de 1999 pelos editoriais do jornal, 

sobretudo entre janeiro e junho, conforme demonstra a pesquisa quantitativa. A análise 

aprofundada da crise do Real permitiu reconstruir o contexto que marcará de forma decisiva 

o período seguinte, sobre o qual se concentra a segunda etapa da pesquisa, que consistiu na 

catalogação temática de todos os editoriais do OESP de 1999 a 2002 dia a dia, mês a mês. 

Isso permitiu produzir uma síntese das temáticas priorizadas pela agenda de OESP no 

                                                           
35 “O Copo está se enchendo”. O Estado de S. Paulo, 3 dez. 1999. p. A3. 
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período. Os editoriais foram, dessa forma, separados e sistematizados como elementos da 

pesquisa documental como dados da pesquisa quantitativa e qualitativa que se 

complementaram, e que apresentamos de forma correlacionadas neste capítulo. Dessa forma, 

buscamos medir os temas e questões por quantidade em que foram priorizados nas 

abordagens dos editoriais de OESP e destacamos esses argumentos. A pesquisa constatou 

que o jornal pautou seus discursos por um critério de relevância, segundo o seu ponto de 

vista e, dessa perspectiva, elaborou prioridades, ao mesmo tempo em que produziu uma 

agenda própria de discussões temáticas. Buscou-se, como passo metodológico, observar o 

paralelo entre as notícias que ocupavam espaços na primeira página do jornal e o critério de 

relevância observado pela agenda OESP ao escolher algumas dessas notícias como objeto 

de análise pelo editorial, do dia ou do dia seguinte ao fato, articulando, dessa forma, um 

conceito que transitou entre atualidade e relevância. 

       Esse capítulo trata diretamente do objeto empírico estudado, por esse motivo, foi 

orientado por perguntas norteadores, direcionadas a uma conclusão que visou identificar os 

pontos convergentes em consonância com a realidade brasileira, priorizando o ponto de vista 

dessas narrativas para estabelecer como e, em que medida, o jornal se argumentou nesse 

período em causa (1999-2002).  

3.1. O contexto brasileiro no final de 1998  

 

 No final do ano 1998, o presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, ao ser 

reeleito para o seu segundo mandato, assume, ao mesmo tempo, uma crise em curso, 

provocada pelos efeitos do sistema financeiro global que atuava fortemente sobre o Brasil. 

E, treze dias depois de reeleito, uma segunda crise financeira, por consequência desse 

processo global no local, levou à crise de desvalorização do real. Esses efeitos foram, em 

grande parte, reação e causa do efeito “dominó” do sistema financeiro internacional, que 
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atuava ao redor do mundo em tempo real, atingindo, instantaneamente, países integrados 

nesse sistema global. E dessa forma chegou ao Brasil, como reação ao fluxo de capital 

especulativo, que ocorreu  quase que no momento em que foi anunciada à moratória russa. 

Acontecimento visto, pelo jornal, através da nova lógica dos mercados integrados. Este 

motivo explica e justifica a imposição temática do presente capítulo, o qual descreve, 

basicamente, este processo que incidiu no chamado “Risco Brasil” através da crise do real. 

Processo que se intensificou e se seguiu logo após o transcurso final do primeiro mandato 

presidencial, em 1998.  No mês anterior, o governo havia promovido o maior processo de 

privatização do mundo no século XX, que foi o do sistema Telebrás, em julho de 1998. No 

mês seguinte, “O Estado de S. Paulo” noticiou na primeira página: 

No mais dramático dia para o Brasil desde o início da crise mundial, a 

Bolsa de São Paulo (Bovespa) caiu 15,83%, - a quinta maior queda de sua 

história -, depois de os negócios terem sido suspensos por duas vezes, 

quando a queda atingiu os níveis de 10% e 15%. Em clima de pânico, a 

Bolsa refletiu o nervosismo em torno do futuro da economia. Uma 

indicação da desconfiança que cerca o País é a fuga de divisas, o que faz 

com que as reservas externas caiam constantemente. Ontem, até às 19h30, 

se calculava que havia saído do País US$ 1,8 bilhão, cerca de US$ 700 

milhões a mais do que na semana passada. Pouco depois das 22 horas, o 

Banco Central (BC) anunciou que a taxa de juros tinha sido elevada para 

49,75% ao ano.36 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 “Fuga de divisas cresce e juros vão a 49,7%”. O Estado de S. Paulo, 11 de set. 1998, A1. 
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1ª Etapa da pesquisa empírica 

 

3.2.  Por que estudar o Brasil em 1999? 

      

 O início do segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, em 1999, 

transcorreu concomitante a um período de crises sistêmicas. Estas começaram em agosto de 

1998, com o impacto da globalização financeira que envolveu os mercados emergentes, até 

se refletir na chamada crise da desvalorização do real, em janeiro de 1999. O tema foi o 

assunto predominante nos editoriais desse período, conforme dados que apresentaremos ao 

longo desta pesquisa. Essa relevância deveu-se, sobretudo, à repercussão que o evento 

produziu na realidade brasileira, mas também, pelo efeito que produziu na desvalorização 

de todos os ativos, valores e compromissos em real e revalorização das dívidas, 

compromissos e aplicações estimados em dólares.  

Antes da crise internacional, por exemplo, as reservas brasileiras chegaram “a soma 

recorde de US$ 74,6 bilhões em abril de 1998”, estimativas indicavam que o governo fechou 

1998, com algo “em torno de US$ 38 bilhões de divisas, voltando ao nível de 1994”37. Essas 

estimativas foram apresentadas antes do segundo baque na economia brasileira que foi a 

desvalorização do real, que ocorreu em 13 de janeiro de 1999.  

O percurso da pesquisa foi direcionado para encontrar um lastro de sentido na lógica 

do sistema que foi observado pelo ponto de vista do jornal O Estado de S. Paulo, 

considerando algumas afirmações sobre o tema como, por exemplo, o que declarou no 

editorial “De olho grudado na Nasdaq”: “o mercado financeiro mundial está desvinculado 

da economia real”38, mas deixa alguns sinais concretos pelos efeitos que produz na economia 

                                                           
37 Carneiro, Cláudia: Braga, Isabel; Breve Nelson, “Retomada econômica e dívida social são desafios”. O 

Estado de S. Paulo. 1 de jan. 1999, p. A5. 
38  “De olho grudado na Nasdaq”. O Estado de S. Paulo, 15 de mai. 2000, A3.  
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real. No caso da desvalorização inexplicável nos fundamentos da econômica brasileira em 

um momento de plena implementação de um forte ajuste fiscal e controle monetário, 

administrado pelo Plano Real nesse período. Ao sistematizar relatos produzidos pelo OESP, 

a pesquisa busca fornecer elementos para se compreender processos relacionados à nova 

estrutura dos “grandes mercados integrados do mundo moderno” no momento de transição 

para o século XXI. E, de modo particular, o foco central no recorte da situação do Brasil 

dentro do novo sistema financeiro mundial, sob a preponderância dos mercados 

globalizados, funcionando sob uma lógica própria, sem um nexo causal consistente. 

         Por isso, uma das perguntas elaborada pela pesquisa sugere investigar a incidência de 

temas relacionados à globalização que foram objeto de discussões e debate nas narrativas 

dos editoriais do OESP no ano 1999, até para entender em que medida o fenômeno se refletiu 

ou se traduziu em acontecimento de impacto na realidade brasileira, produzindo, além de 

notícias, fatos, acontecimentos e questões. Ao sistematizar os dados, indicadores e os 

argumentos apresentados nos discursos contidos nesses documentos, observamos que o 

jornal considerou o fenômeno como um novo paradigma, indicando que demarcava um 

período de transição para o que classificou de “Nova Economia”.  

Posto nesses termos, pela tabela, que abaixo apresentamos, pode-se dimensionar em 

que medida o jornal analisou temas e questões relacionados ao ano de 1999, quando a crise 

de desvalorização do real e a globalização conduziram a discussões que convergem para a 

atuação de um fenômeno internacional, cujos efeitos econômicos impactavam de forma 

marcante na realidade brasileira.  Os resultados apontam, também, para uma forte incidência 

dos temas relacionados à implementação das reformas e dos ajustes que, no entanto, a 

pesquisa qualitativa nos levou a aproximar ao tema “crise do real”, na medida em que se 

relacionava a ajustes e reformas do modelo que estava sendo desenvolvido no âmbito do 
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Plano Real39. Isso caracterizou uma convergência de atuações. No plano internacional, os 

efeitos da globalização financeira sobre o sistema local e, no plano nacional, as reformas 

estruturais, visando como prioridade o setor financeiro a partir da estabilidade da moeda. Por 

esse motivo, a crise de desvalorização do real foi tão devastadora no sistema local. 

 

3.3. Agenda temática dos editoriais de OESP em 1999 

 

 

  Nesta fase, a pesquisa sistematizou os documentos, após leitura e análise, por uma 

organização temática específica da agenda editorial de OESP de 1999, por tema e critério, 

segundo o seu sentido na realidade brasileira. A tabela abaixo apresenta os editoriais do ano 

de 1999 separados por tema seu número de incidências no ano. Cada editorial foi classificado 

e relacionado a um tema em discussão, conforme especificamos na tabela abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Relacionado à proposta do “Consenso de Washington”, que são, por exemplo, ajuste fiscal; redução do 

tamanho do Estado” ver Coggiola (1996). 
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PRIORIDADES TEMÁTICAS DA AGENDA DE OESP (1999) 

Subtema 
n° de 

incidência 

Ajustes e reformas 80 

Plano real 38 

Crises 36 

Política Regional 36 

Política Social 27 

Globalização 25 

CPIs 20 

Mercosul  20 

Análise internacional (outros países) 15 

Privatizações  9 

OMC/FMI 8 

Protecionismo  6 

Juros/BC/BNDES 5 

Análise Brasil  5 

Análise de conjuntura 5 

Mercados 4 

Análise sobre o século XX  4 

Exportações 3 

Política partidária 3 

Judiciário 3 

Agricultura 3 

Defesa Nacional 3 

Senado 2 

Eleição 2 

Outros 3 

Total 365 
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Os mesmos documentos foram pensados e agrupados relacionando subtema ao tema-

chave, segundo o quadro abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS E SUBTEMAS DOS EDITORIAIS ORGANIZADOS EM 

TRÊS EIXOS TEMÁTICOS - 1999 

SUBTEMAS                                           Nº DE EDITORIAIS                             TEMA 

CRISE                                                      36 

NOVA ECONOMIA                               24 

PROTECIONISMO                                 06 

EXPORTAÇÕES                                     03                   

MERCADO/PAPEIS                               04 

OMC/FMI/BIRD                                      08 

MERCOSUL                                            20                                           GLOBALIZAÇÃO 

GLOBALIZAÇAO                                  15 

TOTAL                                                 116 

 

AJUSTES & REFORMAS                     80 

POLÍTICA SOCIAL                               27 

POLÍTICA PARTIDÁRIA                     03 

POLÍTICA REGIONAL                         36                                                 PLANO REAL 

CPIs                                                         19 

BANCO CENTRAL                                01 

JUDICIÁRIO                                           03 

POLÍTICA DE CRÉDITO                      01 

POLÍTICA AGRÍCOLA                         03 

POLÍTICA DE DEFESA                        04 

POLÍTICA DE JUROS                           03 

CONGRESSO                                   02 

TOTAL                                                 220 

ANÁLISE NACIONAL                         10       

ANÁLISE INTERNACIONAL             15                                                      ANÁLISE DE  

ANÁLISE DO SÉCULO XX                 04                                     CONJUNTURA 

TOTAL                                                       29 

TOTAL------------------------------------------------------------------------------------------ 365 
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Quando selecionamos os documentos relacionados ao ano 1999, conforme 

demonstrado nas tabelas acima, tiramos uma primeira amostra, por tema, composta com 118 

editoriais de janeiro a abril de 1999.  Isso porque esse período evidenciava um problema 

pontual do efeito globalização sobre o Brasil, que foi a crise de desvalorização do Real no 

início de 1999, como consequência do efeito globalização da crise financeira internacional 

que atingiu o Brasil em 1998. Por isso, nessa primeira etapa, a pesquisa prioriza um estudo 

de caso, um recorte específico que foi a crise do Real, a partir de janeiro 1999, atingindo sua 

maior representação nos textos editoriais até junho de 1999. Essa escolha permitiu não só 

reconstruir o cenário político e econômico que irão pautar os debates seguintes, como 

também, se familiarizar com a linguagem e o estilo dos editoriais. 

Os textos estudados, de uma forma geral, tratavam da transformação do modelo do 

Estado brasileiro, da estabilidade do Real, das privatizações, das reformas estruturais que 

envolveram, também, a liberalização da economia e de um novo regime de metas. Medidas 

que, de certa forma, foram aplicadas para controle da inflação e da sustentação dos 

fundamentos que articularam o Plano Real. Esse modelo mantinha, por sua estrutura, 

conexões com a resolução da aplicabilidade da agenda neoliberal e com a orientação do 

Consenso de Washington. Esse conjunto de ações efetivas ajuda a dimensionar as 

consequências, ou o impacto da globalização no Brasil nesse período. O que constituiu, em 

seu todo e em parte, o objeto dos temas, subtemas e das questões tratadas nos editoriais 

estudados, representados nas tabelas acimas. Sendo que muitos desses documentos foram, 

parcial ou integralmente, reproduzidos neste trabalho. 

  Dessa forma, destacamos os fatos e acontecimentos sobre a posição econômica 

brasileira nesse período. De forma específica, na observação dos acontecimentos que 

caracterizam o ano 1999, como a desvalorização do real que evidencia as perdas processadas 

pela disparidade do real em relação ao dólar, na redefinição dos ativos dos papeis da dívida, 
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ao sabor do controle do mercado. Isso exemplifica a vulnerabilidade do País diante da força 

com a qual o fenômeno se projetou sob a economia brasileira, o que produziu perdas de 

divisas importantes. O que também, por sua vez, está relacionado ao fato do Brasil ter que 

recorrer, no final de 1998, ao Fundo Monetário Internacional, quando já havia conquistado 

destacado papel entre as dez maiores economias do mundo no final do século XX.  

A dependência do Brasil à avaliação do critério, ou do conceito de risco gerado pelo 

movimento do sistema financeiro internacional, acabou por orientar ajustes e reformas 

estruturais, influenciados pela ótica do FMI. Aspectos que forçaram o País a ter que dividir 

orientações sobre a forma de conduzir sua política interna como medidas que priorizaram 

um ajuste fiscal rigoroso que comprometeram os projetos sociais e o desempenho econômico 

conquistado. O que significou um comprometimento estrutural do Brasil em um momento 

crucial de redemocratização. 

        A ida ao FMI, nesse momento, não significaria o que era no passado, trocar dívida por 

desenvolvimento, mas trocar endividamento por credibilidade. Pois, renegociar termos em 

dólar para segurar o Real e honrar o pagamento dos novos ativos dos juros da dívida 

justificavam o protocolo para ser bem-avaliado no mercado, protegendo sua nova moeda, o 

Real. Uma vez que, nesse novo marco do Sistema Financeiro Internacional, o “parecer” ou 

“nota” das agências e dos organismos financeiros se faziam determinantes, cujos efeitos 

refletiam no valor monetário da nova moeda e nos papeis da dívida externa brasileira, foram 

necessárias longas renegociações dos países emergentes com os credores. O que se 

desenvolveu em paralelo com profundas transformações no processo de atuação do Sistema 

Financeiro Internacional no final do século passado. 

Paralelamente, organizava-se a então chamada “Nova Economia”, que constituiu 

suas bases nas tecnologias da comunicação em constantes monitoramentos instantâneos do 

funcionamento dos sistemas de informação financeira, entrelaçando ações políticas e 
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econômicas com repercussões imediatas nas negociações dos países envolvidos. Nesse 

sentido, o trabalho demonstra com fatos e depoimentos a atuação desigual do processo da 

globalização. O que acabou produzindo um contexto geopolítico de regiões economicamente 

frágeis, sob as quais incidiram regras e normas de uma lógica administrável com razões 

subjetivas. Evidentemente, no caso específico do Brasil, se produziram diferentes 

desdobramentos, que se refletiram nas narrativas editoriais estudadas. Além de ter gerado 

um sistema que ampliou dependências financeiras injustificáveis, decorrentes do 

protecionismo que produziu no centro de sistema, o que ocorria num momento em que 

deveria ter acontecido uma liberalização do mercado financeiro global em bases 

homogêneas. Esse sistema também atuava através de um suposto fluxo e influxo de capital 

especulativo, desregularizado, que acionava um instrumental tecnológico produzido pelo 

mercado global aberto. 

       Observamos que o tema central “globalização” remete à observação desse processo sob 

outros subtemas, que compreende os indicadores ou grande chaves de sentido, para 

compreensão do processo a partir de três grandes eixos temáticos Plano Real, Globalização 

e Análise de Conjuntura. Nesse ano de 1999, o Plano Real incidiu em um número 

importantes de produção editorial de OESP. Mas também a “globalização”, em sua chave 

temática, refletiu um número de produção de editoriais representativo sobre o subtema 

“crises”, embora o jornal não tenha deixado de pontuar a globalização como tema central 

propriamente dito. Tudo isso para dizer que os resultados encontrados incorporam categorias 

analíticas de processo. Isto é, são inter-relacionados e mantêm uma mesma convergência de 

processo causa-efeito.  Para citar, por exemplo, a representação dos temas da conjuntura 

nacional, que juntos vão representar algo em torno de 49,04% das narrativas produzidas 

durante o ano 1999.  Todos esses temas sugerem uma relação estrutural com o contexto que 
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se produziu no Brasil a partir dos efeitos da globalização econômica nesse período, 

indicando essa incidência do processo global no local.  

              Dessa forma, a crise de desvalorização do real, a partir de 13 de janeiro de 1999 é 

um dos melhores exemplos e irá repercutir em todo o segundo mandato do governo Fernando 

Henrique Cardosos (1999-2002) e foi, sem dúvida, o acontecimento de maior impacto 

relacionado aos efeitos econômicos da globalização no Brasil nesse período. 

Abaixo, sistematizamos os principais assuntos tratados pelos editoriais entre janeiro 

e abril de 1999, o que permite observar a forte incidência do tema “Crise do Real” e 

“Globalização”. 

Fonte: Editoriais, OESP (1999) 

Elaboração: própria 
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O jornal comenta em editorial do dia 28 de fevereiro de 1999, o resultado de uma 

série de reportagens que trataram do tema do contágio global do capital financeiro, sob o 

título “A grande reportagem da crise40”. E buscou relatar aos seus leitores as características 

da crise que considerava “a mais séria crise financeira em meio século”, para citar como foi 

definido esse momento pelo presidente dos Estado Unidos. Com essa série sobre o tema das 

crises financeiras internacionais, nota-se que o jornal objetivou explicar o movimento 

induzido pela derrubada das barreiras do livre trânsito de capitais especulativos em escala 

planetária. Ao mesmo tempo, descrever como se formou e se reproduziu a “bolha 

especulativa” que levou primeiro o progresso e depois a crise ao Sudeste Asiático e à Rússia, 

com repercussões igualmente contraditórias e de desfecho ainda incerto sobre a economia 

brasileira. Mostrando, também, “os intrincados mecanismos pelos quais a globalização dos 

negócios instantâneos com papéis e divisas à razão de US$ 1,5 trilhão por dia, o equivalente 

a quatro meses do comércio mundial nesta época, entrelaçou numa mesma colcha 

econômica” a sorte de incontáveis milhões de pessoas nos quatro cantos da Terra”. A 

chamada de primeira página do jornal anunciava o tema que iria tratar em uma série de 

reportagens, sobre o “contágio global”:  

Há quase dois anos, centenas de milhões de pessoas em todo o mundo têm 

sido arrastadas por uma crise de proporções globais, que envolve países da 

Ásia à América Latina, passando pela Rússia. Na onda da abertura dos 

“mercados emergentes” aos capitais do mundo desenvolvidos, países de 

economias e instituições precárias foram levados por uma enxurrada de 

dólares, que fluiu ao sabor de fatores imponderáveis41. 

 

O Editorial destaca que esse contágio global produz um “colossal movimento 

induzido pela derrubada das barreiras ao livre transito de capitais especulativos em escala 

planetária42. Descreve como se formou e se reproduziu a “bolha especulativa”: 

                                                           
40  “Grande reportagem da crise”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 28 de fev. 1999, p. A3. 
41 “Contágio Global”. O Estado de S. Paulo, Notas e Informações, 28 fev. 1999, p. A1. 
42 “Grande reportagem da crise”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 28 de fev. 1999, p. A3. 
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[...] desde meados dos anos 80, a Casa Branca engajou-se em disseminar o 

credo da abertura econômica nos “mercados emergentes”. As pressões pela 

liberalização chegaram ao auge no primeiro governo Clinton43.  

 

No dia seguinte, após sair essa publicação, o jornal observou em editorial que esse 

encarte “contém todos os argumentos que se possa querer em favor da adoção de regras 

capazes de neutralizar, ao menos em parte, a componente irracional indissociável do jogo do 

dinheiro em estado puro – e que aumenta na razão direta da multiplicação de oportunidades 

de apostas financeiras” 44.  Nessa afirmação se considera o fato de que desde 1995, os fundos 

mútuos, fundos de pensão e outros investimentos institucionais controlavam valores da 

ordem de US$ 20 trilhões. [...] “Para se ter uma ideia do porte da questão, 3.500 fundos 

hedge administram hoje em dia recursos no valor de US$ 200 bilhões” 45. O jornal considerou 

oportuna a declaração do presidente Fernando Henrique Cardoso direcionada à formação de 

consenso para regulamentar esse processo descontrolado. Noticiou que o presidente do 

Brasil, foi o primeiro chefe de Estado a pedir um controle internacional sobre o ir-e-vir dos 

capitais especulativos, ainda em 1995. Assunto que pautou o encontro do presidente 

brasileiro com os representantes latino-americanos presentes no dia da posse do segundo 

mandato.  Quando insistiu na necessidade de mecanismos de controle desses capitais 

especulativos, que se movimentavam no sistema global com “potenciais efeitos devastadores 

da volatilidade do capital financeiro sobre as economias ditas emergentes” 46. Observa, no 

entanto, que a “quebradeira na Ásia demonstrava à plenitude quão procedente eram os seus 

temores” 47. Agora com a crise brasileira, o presidente voltava a insistir nesse tema, na ideia 

de controle dos capitais especulativos.48  

                                                           
43 “Grande reportagem da crise”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 28 de fev. 1999, p. A3. 
44 “Um sistema de alarme”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 01 de mar. 1999, p. A3 
45 “Um sistema de alarme”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 01 de mar. 1999, p. A3 
46 “Um sistema de alarme”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 01 de mar. 1999, p. A3 
47 “Um sistema de alarme”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 01 de mar. 1999, p. A3 
48 “Grande reportagem da crise”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 28 de fev. 1999, p. A3. 
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No material selecionado por esta amostragem, que coincide com o período da 

primeira crise do real, encontramos resultados relevantes para acompanhar, não somente os 

temas que pautaram o debate público da perspectiva da agenda editorial de OESP, mas 

também, constatar que grande parte desse material fazia considerações sobre o primeiro 

governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Sobretudo pela expectativa que 

produziu em torno da estabilidade da moeda e da eficácia do Plano Real após diversos planos 

anteriores fracassados. E do novo modelo proposto, incorporado no índice “Ajustes e 

Reformas”. O que equivale dizer, ajustes monetários e fiscais; reformas estruturais no 

modelo do Estado brasileiro.  

3.4 A crise de desvalorização do Real como um dos temas mais priorizados pela agenda 

OESP entre janeiro e abril de 1999 

 

 A abordagem sobre a crise do Real, como um dos principais temas mensurados na 

tabela apresentada, nos fornece elementos para compor um certo entendimento sobre como 

a abordagem editorial de “O Estado de S. Paulo”. Pois o jornal mapeou e narrou, em detalhes, 

o primeiro grande impacto do sistema financeiro global sobre o Brasil na transição para o 

século XXI, que foi a crise de desvalorização do Real. 

 Dessa perspectiva, estamos no dia seguinte à desvalorização do Real que ocorreu em 

13 de janeiro de 1999, portanto, doze dias após o presidente assumir seu segundo mandato. 

O jornal, em editorial, comenta o impacto da notícia em primeira página: “Crise do Real 

abala mercados mundiais”, sobre a desvalorização da moeda brasileira em 9% em relação 

ao dólar. “Seguramente, a desvalorização fazia parte dos projetos do Banco Central para 

depois da conclusão do ajuste fiscal em tramitação no Congresso” 49. Mas as autoridades 

monetárias foram obrigadas a fazer o ajuste ontem, 13 de janeiro, “por causa da conjugação 

                                                           
49 “A minidesvalorização do Real”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 14 de jan. 1999, p. A3. 
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de alguns fatores adversos: a grande saída de divisas estrangeiras no dia 12 de janeiro, cerca 

de US$ 1.194 bilhões, o que elevou o total das saídas em janeiro até ontem para US$ 2.219 

bilhões”50. Na avaliação do editorial, o problema todo estava “ em saber se a desvalorização 

convencerá a comunidade financeira internacional de que pode voltar ao mercado brasileiro 

sem correr o risco de uma moratória”51.  

Recorda-se que a crise financeira asiática, em outubro de 1997, ao atingir seu ápice, 

influenciou os principais sistemas financeiros mundiais. No Brasil, a balança cambial ficou 

negativa em US$ 6,46 bilhões, como resultado de uma fuga de capitais para cobrir prejuízos 

no exterior. Além da crise financeira asiática, o presidente Fernando Henrique Cardoso 

enfrentou, no final do seu primeiro mandato, a crise financeira internacional provocada pelos 

“efeitos do sistema global” sob o impacto da moratória russa, que no Brasil provocou uma 

fuga de recursos da ordem de 5,2 bilhões, dias antes de o presidente assumir seu segundo 

mandato. 

Ao mesmo tempo, o presidente Fernando Henrique Cardoso tomou posse do segundo 

mandato reconhecendo a crise e admitindo sua frustração em ter que não apenas recorrer ao 

Fundo Monetário Internacional (FMI) mas também lançar um conjunto de medidas. Medidas 

de um “Pacote duro, mas necessário”52 segundo avaliou o editorial do dia posse, 1º de 

janeiro. Nesta argumentação, esses ajustes foram apresentados como um pacote de medidas 

que visava compensar a queda da receita (R$ 6,7 bilhões), em parte provocada pelo atraso 

na votação da CPMF (transformada em imposto) e por outra, pela rejeição da Medida 

Provisória (MP) que aumentava a contribuição dos funcionários públicos na ativa e criava 

contribuição dos inativos. Outra premissa do editorial apresentava a necessidade de 

                                                           
50 “A minidesvalorização do Real”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 14 de jan. 1999, p. A3. 
51 “A minidesvalorização do Real”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 14 de jan. 1999, p. A3. 
52  “Pacote duro, mas necessário”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 1 de jan. 1999, p. A3. 
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“demonstrar à comunidade financeira internacional que o governo tem condições e está 

disposto a usar todos os recursos de que dispõe, por mais duros que sejam” 53 para respeitar 

os acordos com o Fundo Monetário Internacional. 

O contexto nacional apontado pelo jornal54 sugeriu que o primeiro mandato do presidente 

Fernando Henrique Cardoso “[...] se constituiu  na proposição do mais abrangente conjunto de 

reformas concebido no Brasil desde os aos 30 e 40 [...]” Destaca a “suprema diferença de que as 

transformações associadas à Era Vargas foram, quase todas, implantadas ou levadas adiante por atos 

de império, a partir de um golpe de Estado que poupou o ditador de ter de negociar seus projetos com 

um Congresso poderoso sob o escrutínio de uma imprensa livre, em meio às pressões de uma 

sociedade heterogênea e às influências de uma Federação politicamente ativa”. Ao contextualizar os 

fatores que influenciaram nesse momento brasileiro, em grande parte, considerou o efeito da 

desordem do mercado internacional, que impactou em crises financeiras e na desvalorização do real. 

Embora o jornal tenha avaliado que o Banco Central deu prova de realismo ao deixar 

a taxa cambial flutuar, admitiu que o Brasil iria precisar de “reservas importantes para 

enfrentar a nova situação”55. Nesse panorama de crise, supõe-se que a viagem do presidente 

do Banco Central à Washington, tem “ sem dúvida, o objetivo não apenas de explicar a nova 

política cambial, mas também de conseguir maiores recursos, seja mediante um adiamento 

da liberação do Fundo Monetário Internacional (FMI) seja pela concessão de novos 

empréstimos”. Considerou, entretanto, que o FMI irá, sob todos os aspectos, acolher o 

“pleito brasileiro”, sobretudo, “levando em conta a importância do Brasil na economia 

                                                           
53  “Pacote duro, mas necessário”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 1 de jan. 1999, p. A3. 
54 O jornal avaliou o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso “[...] a proposição do mais 

abrangente conjunto de reformas concebido no Brasil desde os aos 30 e 40 [...] com a suprema diferença de 

que as transformações associadas à Era Vargas foram, quase todas, ou implantadas ou levadas adiante por atos 

de império, a partir de um golpe de Estado que poupou o ditador de ter de negociar seus projetos com um 

Congresso poderoso sob o escrutínio de uma imprensa livre, em meio às pressões de uma sociedade 

heterogênea e às influências de uma Federação politicamente ativa. “Quatro anos singulares”, O Estado de S. 

Paulo. Notas e Informações, 31 de dez, 1998, p. A3. 
55 “Quatro anos singulares”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 31 de dez, 1998, p. A3. 
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mundial; é que o auxílio ao Brasil evitará uma crise cujas consequências internacionais 

poderiam ser muito graves”56. 

      O Brasil ainda não havia saído do impacto da crise internacional, quando no meio de 

janeiro veio a segunda crise, pela desvalorização do real.  Quando a discussão era aprovar 

um “Pacote, duro mas necessário”57, a referência dos editoriais às medidas e metas 

estabelecidas para o limite de crédito doméstico e o déficit público, o jornal afirmava que o 

mesmo “não terá êxito sem que o Congresso brasileiro aprove as medidas do Programa de 

Estabilidade Fiscal” 58. 

       Quando a segunda fase da crise brasileira chegou no mês de janeiro de 1999, “ indicava 

uma desvalorização do real entre 22% a 25%.”. E a ênfase dessa avaliação se expressa no 

texto sob o título “O câmbio flutuante acalma os mercados”59 que trata da decisão do governo 

de deixar o câmbio flutuar, avaliado como “uma prova de realismo” uma vez que o mercado 

financeiro internacional recebeu bem essas medidas, muito em função desse efeito ter 

“disparado a Bolsa de Valores”, indicando que o mercado reagiu além do esperado60. 

Nesta análise, a fonte deixa perceptível que no âmbito econômico, se pode perceber 

que o perfil desse novo mercado de capitais globalizado tem uma lógica própria, pouco 

previsível. No âmbito político, fica subentendido a íntima dependência do desempenho 

financeiro do modelo econômico do governo com a capacidade de articular com a base do 

Legislativo. Na esfera financeira, uma dependência do Fundo Monetário Internacional (FMI) 

e uma vulnerabilidade latente frente ao novo movimento do capital internacional, 

administrado pelo novo sistema, o  da globalização do mercado financeiro.  
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A dimensão da crise ocupou o espaço das principais manchetes do dia 16 de janeiro, 

noticiando, em contrapartida, que o Congresso havia aprovado um pacote de medidas de 

ajuste, sugerindo uma relação de consciência pelo fato da crise do Real está relacionada ao 

adiamento das reformas e ajustes. O que levou o Congresso a aprovar, com urgência, sob 

imposição dos fatos. O que explicou também a manchete relacionando à crise a um trunfo 

para o governo aprovar reformas. O agravamento do cenário econômico nacional derrubou 

o presidente do Banco Central e produziu rumores sobre o destino do ministro da Fazenda, 

esse conjunto de fato levou a imprensa a considerar um “ grande trunfo do governo para 

aprovar essa semana o aumento das medidas de ajuste fiscal”.  A Bovespa fechou o pregão 

em alta de 33,4%, a segunda maior de sua história. Noticiou o jornal OESP logo após a 

desvalorização do Real.  

Essas repercussões foram o tema tratado em “As consequências da ambiguidade”61. 

O texto parte da afirmação de que o “presidente decidiu mudar a política cambial, 

procurando manter a aparência da continuidade de rumo, logo desmentida pela necessidade 

do governo de ceder às pressões do mercado” 62. De outra parte, aproveita da ocasião para 

se reportar a um dos temas bem demarcados pelos editoriais, o ajuste fiscal, posto que, da 

perspectiva de OESP, era “o pilar central do Plano Real. Mas também o ajuste fiscal estava 

atrelado as metas do Plano Real desde sua origem, conforme se lê na primeira exposição do 

programa, ainda antes do lançamento da moeda URV” 63. Para o jornal, faltou vontade 

política em avançar nessa direção, até que o governo sentiu que teria que pedir socorro ao 

FMI. Logo, concluiu-se que o “governo falhou no ajuste fiscal e, desde que viramos a “bola 
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da vez” 64, deixou no ar a possibilidade de mudar a política cambial. Enfatiza nesse texto um 

ponto chave do processo que irá se seguir: 

Mesmo que, o que é a melhor das hipóteses, que o câmbio se estabilize no 

patamar de sexta-feira (15.01.1999) teremos pela frente altos custos da 

desvalorização (perda de poder aquisitivo dos salários, aumento do 

endividamento de empresas e governos) e, sobretudo, ainda falta do ajuste 

fiscal65. 

 

Um acontecimento em 15 de janeiro gera um título e um texto sugestivo: “Na corda 

bamba”66. O acontecimento relaciona-se ao fato do Banco Central propor que a 

desvalorização do Real ficasse em 8% e o “mercado”, sob o impacto do processo de 

globalização, impôs 20%. Chama a atenção as referências, tais como, “o mercado não aceita 

a nova política cambial” 67, ou seja, para o jornal, ele teria sua lógica própria e a impunha. 

Conforme se pode observar na explicação seguinte, que faz referência ao entusiasmo do 

mercado com a reação da Bolsa, que logo após a desvalorização do real teve a segunda maior 

alta de sua história. Analisa a lógica desse processo global, por alguns indícios, tais como: 

“o mercado não aceita a nova política cambial”. A exemplo do caso da “Malásia, que tentou 

desvalorizar sua moeda em 14%. A Tailândia fixou no limite em 20%, mas a moeda caiu 

quase 40%. Já na Indonésia, uma desvalorização que não deveria passar dos 15%, subiu, 

imediatamente, para 71%. O México quis desvalorizar em 15%, mas o peso havia perdido 

50% do seu valor no mercado, um ano depois. A Rússia começou com 33% e em cinco 

meses o rublo valia menos 70,3% em relação ao dólar”. Voltando, no entanto, à análise, 

considera que diante desse processo global não foi muito diferente o que aconteceu no Brasil, 

o Banco Central quis desvalorizar o real em 8%, mas o mercado impôs, “em menos de um 
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dia, 20% de desvalorização”. Assim, “a reação do mercado à desvalorização do real está 

sendo, felizmente, mais amena que nos países citados”68. Observava o editor. 

Nesta análise, o jornal fornece elementos para compreendermos o caráter do novo 

sistema financeiro global, constantemente avaliado por expressões, tais como, “o mercado 

não aceita”; “o mercado lhe impôs” sugestivo, porém, considerar que a reação do mercado, 

no caso do Brasil, foi “amena, em comparação ao ocorrido nos países citados”. E onde se 

supõe que o novo século enfrentará um tirano chamado “mercado”. 

Uma outra análise buscou valorizar o contexto em que vai se formando um sentido 

em torno de novas medidas do governo, uma delas a de elevar o teto das taxas de juros para 

41%, medida que, além de atrair os capitais dos mercados de risco, justificava o título do 

editorial do dia seguinte: “Os aproveitadores em cena”69. Ao analisar o momento em que 

agem “os aproveitadores de sempre que tentam engordar seus ganhos com aumentos de 

preços, tomando como pretexto a desvalorização cambial”70.  

Ao mesmo tempo, o tema do ajuste fiscal se impõe novamente e, neste momento, 

como uma defesa de causa bem demarcada na narrativa editorial. Citando que “o ministro 

mencionou a busca do equilíbrio fiscal como forma de manter a inflação baixa”71. Em prazo 

mais longo, esse deve ser o principal fator de estabilidade, avalia o texto, pois considera que 

“a rápida aprovação das medidas de ajuste fiscal pode contribuir, no entanto, para aumentar 

a confiança na economia brasileira e favorecer o equilíbrio das contas externas” 72. Por fim, 

essa análise aproveita para advertir o presidente da República do compromisso com a 
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estabilidade e a busca do equilíbrio fiscal como avaliação de credibilidade, mas a advertência 

se amplia para o risco especulativo73.  

    Percebe-se que o jornal gravita em torno de algumas questões bem pontuais. Uma delas, 

o programa de ajuste fiscal do governo. No texto do dia seguinte, esse tema segue sendo 

analisado como uma manifestação de credibilidade do governo no exterior. E, de forma 

particular, como parte do acordo das negociações como o Fundo Monetário Internacional, 

embora tenha sofrido, no dia anterior, uma derrota no Congresso. Avaliava, porém, que essa 

derrota poderia ser traduzida como uma espécie de desgaste do Plano Real nesse momento.      

Ao mesmo tempo, o jornal observou outro fator: a parte do ajuste que estava sendo 

votada no Congresso, motivo pelo qual considerou o que sugere o título do editorial de 20 

de janeiro: “O Congresso pode se redimir”74. O texto relembra um fato, no qual “o legislativo 

terá hoje a oportunidade de compensar a malfada decisão que adotou em dezembro, ao 

rejeitar uma Medida Provisória (MP) que fazia parte do ajuste fiscal”75, o que obteve 

“péssima repercussão no exterior”. Por isso, a falta de apoio do Congresso ao ajuste fiscal 

“pode ter contribuído para a atual situação do País” 76. O que vale explicitar um quadro de  

crise econômica profunda, pois sugere uma tensão implícita entre a orientação da política 

econômica e a dimensão política partidária, atuando na representação do poder Legislativo. 

       Os textos estudados destacam que, nos primeiros dias do segundo mandato do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, o governo esteve sob forte tensão. Seria consequência do novo 

“movimento de capitais”, que incidiu no desempenho da economia brasileira, pelos 
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desdobramentos da crise aguda nos primeiros dias de 1999. Mas essa crise teria repercutido 

em ações e tensões na política interna de forma preponderante? 

 Embora a orientação editorial mantivesse um certo teor positivo, tudo indica que as 

repercussões desse processo foram determinantes, com desdobramentos políticos e 

econômicos irreversíveis. Em 21 de janeiro a crise da desvalorização do real foi avaliada 

segundo o que se expressava no título do editorial do dia: “Desvalorização excessiva”77. O 

editor considerou como um ponto positivo a perspectiva do setor exportador, afirmando: “os 

empresários deveriam estar satisfeitíssimos com o câmbio e preparando-se para uma festa 

de exportações” 78. A nova cotação do real, ainda que muito abaixo da proposta do Banco 

Central, ganhava uma avaliação extremamente favorável do jornal. Dessa forma, OESP 

avaliava que, de janeiro a novembro de 1998, portanto, antes dessa mudança cambial, graças 

à política do Banco Central, os produtos brasileiros tiveram “ganhos de competitividade de 

14,7%, 11,6% e 5,2%, com relação aos produtos europeus, japoneses e latino-americanos, 

respectivamente”79, segundo o boletim da Fundação Centro de Estudos do Comércio 

Exterior (Funcex)80. Prosseguindo nessa explicação, acrescenta que, em novembro, foi 

apresentado um índice, pela primeira vez desde a valorização pós-real, que representava uma 

distância de 11% em relação ao nível médio do câmbio nos meses anteriores à mudança da 

moeda. Mantida a forte tendência de desvalorização do real, a diferença estaria em pouco 

tempo eliminada. O jornal concluiu, dessa forma, o que os dados da Funcex confirmavam: 

“a maxidesvalorização de janeiro foi um ganho extra, e de notável proporção para o 
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exportador brasileiro”81. A conclusão levava a supor que a nova cotação do real deveria ser 

“favorável ao produtor instalado no Brasil” 82, ainda assim, não deixou de ser excessiva. 

           Essa análise editorial não impede, nesse momento, o impacto de uma crise iminente, 

somando-se à análise, o esforço do Banco do Brasil em vender dólares e segurar o Real a 

qualquer preço. As variações da moeda americana provocaram, por exemplo, dez dias após 

a desvalorização, um campo de tensão no mercado, que se refletiram na Bolsa de São Paulo, 

fechando em baixa de 4,59%. A valorização do dólar ficou em torno de 40,36%. Por outro 

lado, a avaliação divulgada em 22 de janeiro comentava o desempenho da moeda brasileira, 

que fechou 1998 com um déficit de US$ 34,9 bilhões nas transações correntes, resultado das 

operações comerciais e de serviços que o País faz com o exterior. Déficit, esse, vale notar, 

que equivaleria, então, a 4,48% do PIB. Segundo se comentava, esse desempenho significou 

o pior movimento anual dessas contas desde o início do Plano Real. Apesar de o Brasil ter 

sido o país que mais privatizou nesses anos, encerrou o ano de 1998 com as reservas 

internacionais em um de seus níveis mais baixos desta década. Nessas transações correntes 

não foram computados os US$ 9,324 que seriam ainda repassados pelo FMI, o balanço 

apontou US$ 35,232 bilhões, segundo dados apresentados83. Vale reportar um dado 

importante nesta análise, o PIB apresentado pelos editoriais para o ano de 1998, foi estimado 

em algo em torno de R$ 900 bilhões. 

       No dia seguinte à divulgação destes dados, o editorial “Realismo e sangue frio”84 

considerava que o Brasil tinha consistência política e econômica para vencer a crise, na 

opinião do ministro das Finanças da Itália, Carlos Azeglio Ciampi, presidente do Comitê 

Interior do Fundo Monetário Internacional (FMI). Acrescenta-se a isto, a declaração ao 
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Congresso norte-americano do presidente Banco Central dos Estados Unidos, Alan 

Greenspan, para quem a “economia brasileira é sadia, tens bons fundamentos, mas seu 

problema é essencialmente fiscal”85 . 

Neste contexto, a crise brasileira é vista como parte de um problema local em 

interação com o que ocorreu no sistema global por um processo ainda pouco analisado. Para 

o ministro italiano: “Tailândia e Coréia enfrentavam dificuldades enormes, mas em um ano 

conseguiram recuperar terreno e mudar de forma radical sua situação. Ninguém pode prever 

quanto tempo a turbulência vai durar no Brasil”86. É preciso pagar um preço mais ou menos 

pesado pelo ajuste, lembra, em entrevista, o economista Pedro Sainz, diretor da Divisão de 

Estatística e Projeções Econômicas da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe 

(CEPAL), referindo-se ao que aconteceu no Chile e no México, depois da desvalorização de 

suas moedas. Superado a turbulência, o Chile entrou em uma fase de firme expansão, 

tornando-se um modelo de crescimento com estabilidade fiscal e monetária.  

Lembrando que no caso chileno houve dois anos muito duros de ajustamento. Em 

1982, ano da desvalorização, o PIB diminuiu 12% e o desemprego chegou a 30% da força 

de trabalho. Em 1983, a situação começou a melhorar. Em 1985, o crescimento superou 5% 

e em 1989 estava 10% do PIB. A recuperação mexicana foi veloz, depois de uma contração 

de 6% em 1995, o PIB aumentou 5,5% em 1996 e 7% em 1997. O México, avaliou o editor87, 

recebeu na época da crise, um enorme pacote de ajuda externa. O Brasil teria a vantagem, 

na comparação com o Chile de 1982, de ter um sistema financeiro basicamente sólido e 

ajustado. O sistema chileno estava em frangalhos, lembrou Sainz. Além disso, o governo 

brasileiro tem avançado na solução dos principais problemas, o fiscal88. Nesses termos, “a 
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recuperação brasileira poderá ser mais veloz que a do Chile na década passada”89, admite o 

economista da Cepal. Observamos, no entanto que, neste editorial, a ênfase recai no governo,  

“se mantiver o rumo, a especulação deverá amainar e a reação virá em base mais sólida” 90.   

Observou-se nessa narrativa o esforço de articular diferentes tendências apontadas 

no sentido de evitar o agravamento da crise brasileira, de revelar e trazer exemplos de 

experiências globais superadas. Objetivando demonstrar familiaridades com o trato 

sistêmico da crise e também empenho em enriquecer o debate, ao trazer entrevistados que 

conheçam as condições pelas quais o País estava atravessando uma crise naquele momento. 

Encerrando essa série de observações referentes aos editoriais que analisaram a 

primeira crise do real no início do segundo mandato do presidente Fernando Henrique 

Cardoso, reportamos à manchete de 25 de janeiro: “FHC lança debate nacional contra a 

crise”91. O presidente Fernando Henrique Cardoso reuniu-se com o então ministro Pimenta 

da Veiga e anunciou que iria ouvir também a oposição sobre os problemas do País e discutir 

com a sociedade saídas para o desenvolvimento92. Essa iniciativa, que incluía consultas à 

oposição, fazia parte da estratégia do governo de criar fatos novos, na tentativa de reverter o 

desânimo provocado pelas turbulências do mercado e pela oscilação do câmbio, avalia o 

jornal93.  Buscava indicar que o presidente teria a dimensão da realidade que se desenhava, 

isto é, de que o saldo dessa crise global no impacto local seria muito mais no âmbito político 

do que no econômico-financeiro propriamente dito. 
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O título do artigo “As empresas diante da crise”94 declara que “dificilmente se 

repetirá no Brasil a onda de solvência observada na Ásia no ano passado, na pior fase da 

crise financeira internacional” 95. A situação das empresas brasileiras, avalia o editorial, é 

muito mais sólida, em geral, do que era, naquele momento, a das coreanas, tailandesas, 

filipinas, malaias e indonésias, essa distinção vale também para o setor financeiro” 96. 

Diferenças são valorizadas e sugerem pontos positivos, “entre a situação das empresas do 

Brasil e da Ásia: o baixo endividamento das companhias brasileiras, no ano passado, o débito 

privado correspondeu, em média, no País, a 41% do Produto Interno Bruto (PIB)”97.     Dando 

sequência, situa, ainda como exemplo, o caso da Coréia e da Indonésia:  

A soma das dívidas privadas ultrapassou o valor do PIB. No Brasil, a 

dependência do setor privado em relação ao setor público vem sendo 

reduzido há vários anos. A crise fiscal, a urgência da reforma do Estado e 

a escassez de crédito contribuíram poderosamente, desde o final dos anos 

80, para desenvolver uma economia de mercado bem mais genuína que a 

de muitos países por tempo apontados como exemplo, a começar pelos 

tigres da Ásia98. 

 

        A causa desse processo global no local, o fato de ter se investido “muito menos do que 

o necessário, nesse período, mas aprendeu-se a operar com muito menos endividamento e 

com maior prudência”99. Avalia o editorial. Sugerindo, ainda que a partir de 1994, as 

empresas tiveram de aprender também a trabalhar numa economia de inflação baixa e, 

durante pelo menos três anos, com baixa cambial fortemente desfavorável o que incidiu em 

“compras e fusões de fato, acabaram sendo mais importantes que as quebras, na conformação 
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do novo mercado brasileiro”100. São elementos para se pôr em perspectiva, com avaliações 

que considerem o que ocorreu com a indústria brasileira após esse impacto? 

        Por outro lado, o fato do setor financeiro ter sofrido abalos com “a redução abrupta da 

inflação” 101 teve, ou foi forçado, a se reestruturar. E a análise se estende para o fato de que 

os maiores bancos preveem esse processo, por isso, “haviam começado mais cedo à sua 

preparação” e que os “demais tiveram que sair do mercado ou funcionar em novas condições 

– muitos deles absorvidos por uma instituição bem mais poderosa” 102.  O que ocorreu no 

primeiro mandato do governo FHC. Argumenta que a “remontagem do sistema financeiro 

ainda está incompleta, mas, de modo geral, os bancos brasileiros são hoje muito mais sólidos 

do que no início dos anos 1990”. Por fim, ponderou no sentido das futuras dificuldades, 

“principalmente para os setores mais dependentes de importações e para as empresas com 

dívidas em moeda estrangeira”103. Fato que se agravou pelas repercussões dessa crise, com 

importante valorização do dólar frente ao real desvalorizado. 

   Nesta análise, a narrativa persegue uma avaliação positiva do quadro nacional frente ao 

processo que representa uma crise aguda, mas também fornece elementos essenciais para o 

conhecimento de outras envolvências e dimensões da repercussão da crise em outros setores. 

Sinalizava para o movimento do setor financeiro privado, que tinha um preparo e um 

conhecimento desse sistema financeiro mais competente que o público. E apresentou uma 

avaliação sobre os efeitos econômicos e o impacto, que desde a década 1990, a globalização 

financeira produziu nos setores fundamentais para o desenvolvimento brasileiro.  

                                                           
100 “As empresas diante da crise”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 25 jan.1999, p. A3. 
101 “As empresas diante da crise”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 25 jan.1999, p. A3. 
102 “As empresas diante da crise”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 25 jan.1999, p. A3. 
103 “As empresas diante da crise”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 25 jan.1999, p. A3. 



82 

 

      Sob o título, “Uma Mensagem de alento” 104, entende a opinião do jornal que naquele 

momento predominavam os prognósticos sombrios sobre a evolução da crise cambial 

brasileira. Por este motivo, resolveu ouvir “alguém com mais credenciais do que a maioria 

dos economistas para fazer prognósticos confiáveis” 105.  O jornal entrevistou o presidente 

do Banco Mundial (Bird), James Wolfensohn, pois considerava que este tinha uma visão 

global dos problemas, além de reunir considerável experiência como banqueiro de 

investimento, função que exerceu antes de ir para o Bird, com a qual teve que enfrentar a 

crise mexicana. “Ao contrário dos técnicos do FMI que, em sua imensa maioria, nunca 

viveram no mundo dos negócios” observou o editor106. 

       Nessas condições, admite que o Wolfensohn, presidente do Bird, “é capaz, por sua 

experiência, de ver a crise brasileira de uma perspectiva diferente” 107. O ex-banqueiro de 

investimentos não vê nada de ominoso nas bruscas altas do dólar nesta primeira fase do 

sistema de livre flutuação do câmbio. Ele sabe que essas variações bruscas ocorrem em todos 

os países que passaram por esse tipo de crise, antes que suas moedas estabilizassem num 

novo patamar” 108. O jornal prossegue nessa análise e ressalta que o presidente do Banco 

Mundial fez questão de enumerar as razões por que tinha a quase certeza de que em breve a 

crise seria superada. Para ele, em primeiro lugar, o Brasil contava com a qualidade das 

pessoas que formulavam a política econômica brasileira, nas quais tinha inteira confiança. 

Em segundo, um fato que poucos leva em consideração quando faz suas previsões 

pessimistas: aquilo que chama de “força subjacente do Brasil” 109. Na realidade, explicava o 

editor, quis referir-se à pujança da economia brasileira, 8ª do mundo e com condições de 
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crescer muito mais. Tanto assim que continuava atraindo investimento de risco, que só são 

feitos quando se acredita no país em que se investe110.  

    Neste texto, a ênfase final destacava que apesar dessas considerações, reconhece que o 

País tem um sério problema de desajuste fiscal, o que não aconteceu com os países asiáticos, 

como Coréia e Tailândia, onde meses depois de introduzida a flutuação cambial, a situação 

se estabilizou. Considerou, ainda, nesta análise, que neste momento o endividamento das 

empresas brasileiras não era tão alto ao ponto de comprometer o programa de ajuste. E o 

reconhecimento tático de que, se não tivesse feito o Proer, a crise atual teria assumido 

aspectos muito mais graves. São estes os pontos mais relevantes do momento da crise 

brasileira, em janeiro de 1999, procedente da primeira desvalorização do Real111. 

 

3.5. O ajuste fiscal como uma barreira de defesa para enfrentar crises globais 

 

Sob esta afirmação, “Além do ajuste, a revolução fiscal”112, abre-se a análise do 

último dia de janeiro, mês que se caracterizou pela turbulência no mercado financeiro, 

manifestando-se na Bolsa, na flutuação do Real e, por consequência, na principal 

desvalorização da moeda brasileira pós-Plano Real. Esta crise passa a ser vista, da 

perspectiva opinativa de “O Estado de S. Paulo”, pela relação existente entre a atitude dos 

mercados, das agências financeiras internacionais e as decisões de Estado que dizem respeito 

à gestão dos recursos públicos, como fator crucial dessa análise interpretativa113. Mas 

também pondera sobre o significado desses dias: “é provável que um historiador do futuro 

conclua terem sido benéficas as pressões exercidas por essas instituições para conter as 
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prodigalidades dos governos, sobretudo nos países ditos emergentes” 114. Referindo-se a 

potencialidade do Brasil para se integração na abertura do comércio e da economia 

globalizada, muito embora admita que esse bom desempenho foi “contido”. Mas reafirma 

sua posição, a da constatação da tese em voga nas análises dos organismos internacionais, 

que sugerem o ajuste fiscal como barreira de defesa para enfrentar os possíveis efeitos das 

crises decorrentes da globalização financeira. 

Por outra parte, sobressai uma afirmação que avaliou uma verdade incontestável 

nessa virada de século: o “Brasil joga uma cartada crucial como poucas ao longo de sua 

história. Consiste em neutralizar, de uma vez por todas, o amplo pacto político que  foi 

estruturando desde a era getulista e alcançou o seu ponto culminante na Constituição de 

1988” 115. O editor retorna, mas coloca na ordem do dia o problema de um “ajuste de R$ 28 

bilhões” a ser contabilizado. Numa espécie de balanço pós-crise, a busca de um rastro, de 

um “desafio” a se enfrentar, em parte pelo governo. E ao mesmo tempo, direcionar para 

promover a verdadeira “revolução fiscal”, além de “completar a reforma administrativa, de 

aprofundar as mudanças na Previdência e de criar um novo regime tributário para o País”116.  

Apesar da crise, do saldo de grandes perdas, ao término do mês, o jornal manteve 

suas análises com uma dose de otimismo e, em certos momentos em que a situação se 

apresentava crítica, manteve uma atitude bastante ponderada. Buscando mostrar 

compensações, ainda que um pouco difusas. Como ao divulgar a avaliação do ex-presidente 

do BNDES, professor Antônio Barros de Castro de que os investimentos cresceram no Brasil 

de 15,5% a 16% do PIB para 18,5%, dotando, assim, a indústria de capacitação tecnológica 

muito superior à anteriormente existente. Com esses investimentos, avalia que o PIB poderia 
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ter crescido algo em torno de 6,2% ao ano, nos últimos três anos. Mas o PIB cresceu apenas 

2,2% em média nesse período. No entanto, observa que ficaram travados 12 pontos 

percentuais, que poderiam ser incorporados rapidamente à economia, assim que fosse 

superado o gargalo formado pelos juros altos e pela turbulência cambial. Em editorial, o 

jornal comentou essa declaração do ex-presidente do BNDES, como sendo uma afirmação 

no sentido de que o “parque industrial recebeu investimentos e incorporou tecnologias que 

podem lançar o Brasil em um novo surto de crescimento tão logo sejam superados os 

entraves que estão contendo a economia”117 . 

Ao mesmo tempo, são notícias no jornal algumas sugestões da agenda brasileira para 

o debate internacional em torno de temas pontuais, tais como, o que será proposto com a 

aproximação da data marcada para Fórum Econômico Mundial de 1999, em Davos. 

Formulam-se hipótese sobre questões que deveriam ser apresentadas pelo Brasil nesta 

ocasião. O jornal destacou questões em torno dessa agenda. Como por exemplo, que o Brasil 

agastou as piores ameaças da turbulência financeira global. Que êxitos terão as medidas 

fiscais aplicadas pelo segundo governo FHC? Congresso e Estados estão preparados para 

apoiar os esforços do governo para reduzir o déficit público? – Sobre a economia brasileira: 

- o que será necessário para o Brasil vencer a crise e funcionar de novo como um motor de 

crescimento na região? Fim da crise depende de FHC, do Fed ou da China?118 

Pela observação do contexto de notícias divulgado pelo jornal nesse momento, nota-

se que a repercussão sobre a crise da desvalorização do Real assume no exterior uma 

interpretação muito diferente da que circula internamente. Segundo a matéria que comenta 

a declaração do editorialista-chefe do semanário italiano Courrier International, Alexandre 
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Adler, publicado pelo jornal. Para o OESP, trata-se de publicação especializada em política 

internacional de grande credibilidade na Europa. Motivo pelo qual publicou a opinião do 

editorialista, pois Adler estaria convencido de que atualmente só três homens chaves poderão 

evitar um crash mundial, citando o presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, ao 

lado do norte-americano, Alan Greenspan, presidente do Federal Reserve e o primeiro-

ministro chinês, Zhu Rongji.  Para quem, “tudo depende da solidez dos nervos desses que 

são, a seu ver, os três melhores homens políticos do planeta. ”  Se os três juntos tiverem 

competência para administrar o escorregão brasileiro, estimular o investimento direto na 

China e esvaziar, progressivamente, a bolha financeira formada em torno de Wall Street. 

Adler aposta que poderemos abandonar o século com dignidade, pois “só eles, a meu ver, 

poderão inverter esse cenário negro previsto para o início do ano 2000”119. Conclui 

insinuando que neste tempo “uma orquestra neoliberal continua a interpretar no interior de 

um Titanic à deriva” 120. 

        Em contrapartida, o editor de “O Estado de S. Paulo”, para fechar a análise desse 

primeiro ciclo da crise, apresenta um questionamento: “Quem tem medo da crise brasileira? 

”121 E, assim, prossegue a análise, “em reunião com seus colegas dos grupos dos dez países 

mais desenvolvidos, o presidente do Banco Central da Alemanha, Hans Tietmeyer, observou 

que o efeito da crise brasileira é claramente menor do que o verificado no colapso da Ásia e 

da Rússia”. Na verdade, pode-se dizer que o efeito é muito menor do que o esperado, pois 

chegou-se a temer que a crise cambial no Brasil produzisse um desastre mais grave do que 

os anteriores. Afinal, prossegue na avaliação, a economia brasileira é maior do que a russa, 

o que é dominante na América Latina, região que estava escapando do contágio, os volumes 
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de capitais externos aqui investidos registram índices superiores. Em 1998, por exemplo, o 

Brasil recebeu US$ 24 bilhões de investimentos diretos, disparando na frente de outros 

emergentes. Até pouco tempo atrás, essa condição poderia dar ao Brasil um cacife especial. 

Em setembro e outubro do ano passado, o “dominó” brasileiro era a preocupação 

predominante nas instituições internacionais e nos governos dos países mais desenvolvidos. 

O medo que o Brasil caísse era expresso de forma clara: a crise tem de ser detida antes de 

atingir o Brasil, era a palavra de ordem. Foi com base nessa tese que o presidente Bill Clinton 

propôs uma nova modalidade de apoio aos países emergentes.122 

De certo modo, para a opinião avaliativa do jornal, essa foi a ideia que inspirou o 

financiamento de US$ 41,9 bilhões obtido pelo Brasil no acordo com o Fundo Monetário 

Internacional. Apenas metade do dinheiro procedeu do FMI. A outra metade se originou de 

outras instituições internacionais e de uma vintena de países, cujos governos foram 

convencidos ou pressionados a entrar – nesse financiamento ao Brasil - pelo secretário do 

Tesouro dos Estados Unidos, Robert Rubín, porque temiam os efeitos de uma crise no Brasil 

em suas respectivas economias. Esse acordo gerou um momento de confiança – parecia que 

a crise fora detida – mas depois o real desabou, e por culpa brasileira. Enfatizou o editor. 

Seria pelo atraso do governo Fernando Henrique Cardoso no encaminhamento da nova 

CPMF, a rejeição pela Câmara dos Deputados da contribuição previdenciária dos servidores 

inativos, mais a moratória de Minas Gerais e a rebelião dos governadores, tudo isso levou à 

percepção de que não havia condições políticas de se implementar o ajuste fiscal. Daí a fuga 

de dólares e a desvalorização. Os mercados internacionais foram abalados no primeiro 

momento, mas depois veio à boa surpresa para eles. Não havia contágio. Não houve 

irradiação de turbulência. Nem mesmo aqui ao lado (Argentina). Apenas três semanas depois 
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do colapso do real, a Argentina colocava títulos no mercado internacional. Pagou juros um 

pouco mais elevados, do “custo Brasil”, mas as taxas eram declinantes, indicando a 

expectativa de que os efeitos seriam passageiros. Também o México colocou papéis, 

comentou o editorial.  

A conclusão sugeria que os bancos, empresas e investidores se prepararam, criaram 

mecanismos de defesa. Também é verdade que os ativos brasileiros já tinham se 

desvalorizado muito nas crises anteriores, uma espécie de efeito antecipado. De todo modo, 

foi uma clara sensação de alívio, que mudou e não há mais a urgência de apoiar. Não havia 

mais o sentimento de que estamos todos no mesmo barco. Ainda não evoluiu para algo como 

“os brasileiros que se virem”, mas o secretário Rubin chegou muito perto disso. Em recentes 

declarações, observou que o governo americano ia “esperar para ver” e que, no essencial, o 

problema dependia da “vontade da política” dos brasileiros”123, em se comprometer 

seriamente com um programa de ajuste fiscal e reformas estruturais,  sugeriu a conclusão.  

       No plano internacional, o tema da insegurança nos mercados se constituía numa questão 

central a ser discutida na reunião de autoridades financeiras do Grupo dos Sete (G7). 

Formado pelos países mais poderosos da economia mundial. Este assunto passa a ser 

abordado na narrativa editorial de 19 de fevereiro, em plena crise da desvalorização do real. 

O tópico pontual em torno do novo processo global envolveu “discutir políticas de câmbio 

e formas de aperfeiçoar o sistema financeiro internacional. ” Como um mecanismo capaz de 

controlar algo pouco conhecido para todos: o novo mercado de capital e risco. Segundo esse 

texto, a reunião de Bonn do G7 buscaria responder uma questão que se impunha a todos 

naquele momento: “vale a pena aumentar a intervenção nos mercados de câmbio e de 

capitais? Sugerindo que “ministros de finanças e presidentes de bancos centrais deveriam 
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discutir políticas de câmbio e formas de aperfeiçoar o sistema financeiro internacional”. 

Mas, entretanto, afirmava que “boa parte das conversas será como evitar novas crises”. A 

busca por segurança nos mercados passou a ser um grande assunto124. A política de câmbio 

era o grande tema desse momento da recém-criada moeda comum europeia, o euro, moeda 

comum dos 11 países que formavam a União Europeia, naquele mês de janeiro, próximo ao 

final de século XX. 

        No plano nacional, um mês após a desvalorização do real, a questão se reportava a uma 

chamada expressa no título do editorial “A armadilha que apanhou o real”.125  Texto que faz 

referência ao artigo do economista Paul Krugman, publicado nos Estados Unidos, em que 

afirmava: “o real foi apanhado em uma armadilha maluca e a culpa dessa vez não é do 

governo brasileiro. Era a avaliação do economista para o que aconteceu no Brasil nos últimos 

seis meses – período da crise internacional e da desvalorização do real – é talvez a mais triste 

de todas as histórias, porque dessa vez o castigo parece injusto”126.  

       O texto do economista fazia referência ao fato de que o governo Fernando Henrique 

Cardoso vinha fazendo a coisa certa: moeda estável, abertura da economia, reformas, 

privatizações. Tudo isso ainda estava em andamento, havia atrasos, mas o progresso já era 

real e substancial. Quando ocorreu a crise da Rússia, o mercado não reconheceu esses 

avanços. Os investidores começaram a tirar dinheiro do Brasil, considerando que se tratava 

de um risco parecido com o da Rússia. Ignoravam, assim, as enormes diferenças entre um 

país que avançara nas reformas e outro que não tinha sequer um regime econômico. Ainda 

assim, “de novo, o Brasil jogou segundo as regras. Defendendo o real, vendendo dólares e 

depois aplicado juros punitivos. O que aconteceu? Em vez de isso restabelecer a confiança, 
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aumento a desconfiança, porque os juros altos elevam o déficit público e, pois, o risco de 

calote”127. 

      O texto de Krugman de certa forma responsabiliza o sistema global pelo desequilíbrio 

macroeconômico brasileiro nesse momento de crise, no entanto, faz uma ressalva avaliando 

que o “desajuste das contas públicas brasileira decorre apenas das altas taxas de juros, pois 

há um superávit primário”128. Para o jornal, esse superávit “só tem sido obtido à custa de 

uma carga tributária absurdamente elevada e de corte de gastos em serviços essenciais. 

Portanto, “é um equilíbrio insustentável a médio prazo. Mas, feita a ressalva, o mecanismo 

da armadilha fica bem descrito” 129. Conclui o editor analisando o artigo de Paul Krugman 

sobre a situação brasileira130. 

      “É preciso bem mais que a desvalorização” 131. Com esse título, o editorial um mês após 

a crise do Real avaliou que “não há efeito mágico na depreciação cambial, como sabia, antes 

da desastrada mudança política, toda pessoa sensata e razoavelmente informada. A 

desvalorização produzirá, sim, algum benefício para a economia brasileira, diminuindo 

importações e favorecendo exportações” 132. Mas reconheceu que o “país deverá 

experimentar principalmente os desarranjos causados na economia pela mudança abrupta do 

câmbio” 133. O que qualificou de “o custo de mais essa maxidesvalorização” 134. Nota-se que 

OESP estabeleceu um ponto de vista para se posicionar no sentido de que “ o governo deveria 

preocupar-se com algumas questões óbvias, tais como, o financiamento à exportação” 135, o 
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que, para o jornal, continuava escasso, embora tenha considerado o auxílio bancado pelo 

Programa de Financiamento às Exportações (Proex), com crescimento em 1998, (tanto para 

financiar como para as taxas de juros) mas que esse alcance ainda estava muito limitado, 

posto que as exportações apoiadas pelo programa totalizaram US$ 6,56 bilhões. Para o 

potencial brasileiro, um resultado inexpressivo.  

    Seguindo nas sugestões, avaliou o editor que as ações brasileiras deveriam ser 

direcionadas para concluir as negociações com Fundo Monetário Internacional, não somente 

para estabilizar o mercado cambial, mas também para restabelecer a confiança no país. 

Avaliando, de outra parte, ser “indispensável pôr em funcionamento o Programa Especial de 

Exportações (PEE) e apressar reformas do sistema portuário e do sistema tributário para 

eliminar a incidência de impostos em cascatas na produção e na exportação, dando, com 

isso, “um claro sinal ao mercado” 136. Avaliou que os preços continuavam baixos no mercado 

internacional, por causa da crise financeira, da grande oferta e da própria desvalorização 

cambial brasileira, sugerindo ocasião de implementar manufaturados como desempenho da 

balança comercial, traduzindo-se em uma política industrial e comercial mais ativa137. 

Por fim, o texto fornece elementos históricos ao contexto, quando acrescenta a isso 

o aumento do protecionismo, como característica de defesa dos países ricos. Ficando, 

portanto, os países mais vulneráveis expostos aos efeitos de um sistema que se manifestava 

no final do século, forte e devastador, atuando com autoridade que a todos submetia ao poder 

devastador do fenômeno financeiro global. Por isso, considerou que governo e o setor 

privado deveriam estar “prontos para agir com rapidez diante de qualquer nova ameaça”. 

Induz, nessa abordagem uma conclusão, mas também uma advertência para os fracos do 
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sistema: “para aproveitar plenamente os benefícios da mudança cambial”, dessa forma o 

jornal procurou uma postura conclusiva mais otimista em um panorama adverso138. 

As repercussões da crise brasileira se refletiam no desempenho da Balança 

Comercial, que fechou com superávit de R$ 219 milhões. O preço da cesta básica (R$ 

130,83) supera o salário mínimo (R$ 130,00), o preço dos artigos aumentou (1,13%). A 

cotação do dólar explode. As exportações do Brasil caíram 41% em relação ao mesmo 

período de 1998. O presidente troca a diretoria do Banco Central e assume o economista 

Armínio Fraga. A Argentina anuncia que o país crescerá menos 3% este ano por causa do 

impacto da crise brasileira no seu nível de atividade, indicando contágio, com a crise 

brasileira. O governo se mostra mais ofensivo para garantir a aprovação da CPMF, condição 

para fechar acordo com FMI, este é o saldo da crise dois meses depois. 

O presidente se empenhou pessoalmente nas negociações de uma crise interna, que 

também se manifestava há dois meses, logo após assumir seu segundo mandato, conhecida 

como “a crise dos Estados”. Crise que envolveu além de renegociação da dívida dos 

contratos dos Estados e municípios com a União, o refinanciamento dessas dívidas. Para a 

solução desse impasse, o governo federal editou uma Medida Provisória (MP) destinada a 

socorrer e vencer a crise financeira que teve como saldo um grande desgaste político139. Mas, 

em contrapartida, a Lei de Responsabilidade Fiscal teria sido um saldo positivo, considerado 

pelo jornal como “uma revolução na história da administração pública brasileira”140. 
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3.6. A política econômica em 1999 na perspectiva da agenda de OESP  

 

“Demonização do FMI”141 é o título da análise sobre o fato do senador Antonio 

Carlos Magalhães voltar a criticar com grande veemência as metas que teriam sido 

estipuladas pelo FMI para assinar o novo acordo de ajuda ao país. E, de forma indireta, 

“criticou também o governo, pois estaria aceitando a interferência da instituição no modo 

escolhido para atingir as metas, com cortes de gastos até da Comunidade Solidária, da cesta 

básica” 142. O senador mostrou-se disposto a vetar qualquer cláusula “lesiva aos interesses 

nacionais, sobretudo às camadas mais populares” 143. Exclamando que “não podemos 

garrotear o povo brasileiro! ” 144. No entanto, na opinião do jornal, essas críticas do senador 

Antonio Carlos Magalhães não eram inéditas, principalmente, ao modo como o presidente 

Fernando Henrique Cardoso conduz o governo145. 

 Destacava o editor, contudo, que a insistência do presidente do Senado em fazer 

advertências pode levar a interpretações errôneas, no exterior, sobre o que se passa no Brasil. 

E faz uma ressalva, o senador parece desconhecer a evidência de que para países em crise 

cambial do tipo da brasileira, a alternativa ao recurso ao FMI é a adoção de uma “economia 

de guerra” com o fechamento dos mercados e a imposição de controles sobre as atividades 

produtivas e os negócios (uma agressão à ordem jurídica democrática só concebível em 

ambiente de grave retrocesso político e institucional). Como diz o presidente designado do 
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Banco Central, Armínio Fraga, a quem Antonio Carlos Magalhães tanto elogiava, “sai menos 

caro recorrer ao Fundo do que dispensá-lo”, conclui essa análise146. 

                Compondo todo esse ambiente, o jornal avaliou o desempenho do Plano Real e 

enfatizou a importância de se conter o impulso inflacionário e o aperto monetário. Postulou 

a ideia de que “confiança” se constituiu numa palavra-chave para descrever o problema da 

inflação e do câmbio, afirmando que disso dependia o custo da estabilização econômica nos 

próximos meses. Pois a execução do ajuste acertado com o FMI definiu rumos, “quando 

houver mais confiança e menos aposta contra o real, a política poderá ser afrouxada”147.  

Essa é justamente a ênfase do texto que tem como título “O aperto, inevitável por 

enquanto”148.  

     O ponto de vista do jornal é central sobre esse assunto: “o problema número um do 

governo é conseguir os meios para o Brasil atravessar a crise sem maiores danos” 149, e o 

acerto com o FMI propiciaria esses meios150. Partindo disso, o jornal avaliou que o mercado 

manifestou sua reação favorável, imediatamente, deixando o dólar recuar. E com a revisão 

do acordo, ficaria reaberto o acesso ao crédito de US$ 41,5 bilhões, que foram negociados 

no final de 1998, com o FMI.  Reconheceu, no entanto, que o ajuste “negociado nas últimas 

semanas é muito duro e ninguém disse o contrário”151. Mas, apontava para as causas desses 

termos tão duros: “um robusto déficit fiscal, um crescente endividamento público e um 

grande rombo nas contas externas”152. De outra parte, considera ser difícil justificar, neste 

momento, uma política monetária muito mais frouxa, referindo-se à política de juros, 
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“novamente sacramentada pelo FMI” 153 pois, afinal, explica as mudança do câmbio que 

desencadearam, “como era previsível, tensões inflacionárias e uma grande insegurança 

quanto à evolução dos preços”, uma vez que “diminuir a insegurança e mudar o humor 

dominante no mercado financeiro seria, com ou sem orientação do FMI, uma das tarefas 

imediatas do Banco Central”154.  

A linha editorial do jornal se posicionava no sentido de considerar que a nova política 

econômica brasileira se apresentava, em geral, como “Uma política consistente”155. A ênfase 

dessa análise recaía sobre a orientação política e econômica do governo “que precisa inspirar 

confiança no exterior e ter sustentação política interna”156. Chamando a atenção para uma 

ressalva fundamental em todo esse cenário de crise: “a propósito, deve-se notar que os 

bancos não perderam dinheiro no Brasil, ao contrário do que lhes aconteceu na Ásia e na 

Rússia”157. Comenta-se o artigo do jornalista Joelmir Beting que avaliou o desempenho dos 

bancos estrangeiros em 1998, que tiveram no Brasil um ganho da ordem de 15,45% sobre o 

patrimônio líquido, o que foi uma ninharia comparado com os lucros obtidos na 

desvalorização do real, pois estavam estocados em dólar. Neste mesmo dia, 11 de março de 

1999, o IBGE divulgou uma pesquisa, uma Síntese de Indicadores Sociais no Brasil. A 

declaração do presidente do IBGE, Sergio Besserman, de que o Brasil era um país injusto, 

com péssima distribuição de renda, mas que os novos indicadores sugerem melhorias em 

suas condições sociais, motivam a escolha do tema editorial “Um copo pela metade”158.  

         Segundo o jornal, “a pior notícia contida na Síntese de Indicadores Sociais, divulgada 

pelo IBGE, não é propriamente nova: a extrema desigualdades na distribuição da riqueza, a 
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conhecida característica nacional que, em 1994, fez o então candidato, Fernando Henrique 

Cardoso, abrir seu programa de governo com um duro diagnóstico: o Brasil não é mais um 

país subdesenvolvido, é injusto”159.  Diferentes dados de pesquisas, como os do Ipea, sobre 

a parcela de brasileiros vivendo na chamada linha a baixo da pobreza (renda mensal de R$ 

45 per capita, a preços de 1996) pareciam confirmar esse diagnóstico. A PNAD (Pesquisa 

Nacional de Amostra por Domicílios) mostrava que os 10% mais ricos da população ganham 

quase 47 vezes o que recebem os 10%   mais pobres – um contraste único no grupo das dez 

maiores economias mundiais, de que fazia parte o Brasil. Um copo pela metade significava 

uma imagem relacionada à afirmação de uma lógica dos contrários, o “ Brasil tem problemas 

que são típicos de países adiantados e também de atrasados” 160. Deixando uma indelével 

percepção, para se induzir, da evidente contradição inerente ao estudo do caso. 

       A crise da desvalorização do real assume novas interpretações com a aprovação do 

“imposto sobre o cheque” (CPMF) no Congresso na metade do mês de março, quase dois 

meses após o início dessa turbulência. “A agenda positiva que se espera agora”161 

completava, para o jornal, o arsenal necessário para o ajuste de emergência nas contas 

públicas. Ainda que seja parte do que se qualificou de “custo Brasil”. A receita anual prevista 

desse tributo era de R$ 15 bilhões e teria um importante peso nesse processo pois, só neste 

ano de 1999, se atribuiu à CPMF uma receita próxima de R$ 7 bilhões, segundo estimou o 

jornal. Considerava-se ainda nesta análise o fato do executivo, ao que tudo indicava, “estar 

equipado, finalmente, com os meios legais para aumentar a receita e conter a despesa nos 

três anos do acordo com o FMI” 162. Mas isso, se o “governo tiver determinação e habilidade 

para usar esses meios, o País poderá emergir da crise em pouco tempo”.  Recomenda o 
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editorial, ao mesmo tempo em que coloca outra questão sobre o encaminhamento da reforma 

tributária163. 

    Tudo compõe o ambiente em que são apresentadas as manchetes do jornal em 26 de 

março, que já na primeira página anunciava a queda do dólar para R$ 1,79, patamar de meta 

da superação da crise. Bovespa subiu 4,87%, sinal de recuperação da confiança dos 

investimentos estrangeiros e a forte presença de exportadores provocaram uma substancial 

queda do dólar comercial em 25 de março. A moeda norte-americana caiu de 3,72% 

encerrando aquele dia em R$ 1,79, menor cotação registrada desde a terceira semana de 

janeiro, aumentando a expectativa do fortalecimento do real e de captação externa de 

projetos por parte de instituições financeiras164.  

Para encerrar essas observações em torno da fase aguda da crise do Real, o jornal 

apresentou uma síntese analítica cujo título parecia destinado aos economistas de plantão: 

“Os perigos do otimismo”165.  Dessa perspectiva, havia “dois indicadores que, além de sua 

importância específica na análise econômica”, observava o jornal, tinham “ efeito especial 

no condicionamento das expectativas: inflação e dólar” 166. Dois fatores que explicavam, 

segundo o ponto de vista do editor, por exemplo, o humor nacional no início do mês, próximo 

ao de depressão: “a inflação estava em alta e, quanto ao dólar, a grande questão era saber se 

o Banco Central conseguiria segurar a cotação abaixo da marca dos R$ 2. E a expectativa 

dominante era que não conseguiria. Três semanas depois, era impressionante a mudança do 

cenário. Os diversos índices demonstraram que a inflação perdeu o impulso”167. 
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 Em São Paulo, citava o texto, “o Índice de Preços ao Consumidor da Fipe, um dos 

mais importante, fechou o mês abaixo de 1%, contra uma expectativa que chegava perto de 

2%”168.  E, quanto ao dólar, o “Banco Central passou a vender a moeda americana, para 

conter a alta da cotação a comprador ocasional, para impedir uma queda muito forte e 

também para recompor reservas”169. 

Nessa sequência, são consideráveis os pressupostos subentendidos no texto opinativo 

que avaliou, de um lado, a queda dos juros, que injetou mais otimismo ao mercado, o que 

acentuou a tendência de baixa do dólar, pois considerou que “o mercado se auto-alimenta”. 

De outro, os “bancos e empresas voltaram a captar financiamentos externos – “caros, ainda, 

mas para quem não conseguia nada já é um avanço” 170, avaliou o editor. Um pouco mais 

dessa situação se revelou no texto, pois considerou um sinal importante o da Bolsa de 

Valores que registrou uma entrada de dinheiro externo considerável “que superou as saídas 

em quase US$ 500 milhões nas primeiras três semanas de março”171. Essa mudança de 

cenário foi percebida no Brasil e no exterior e foi um dos destaques para sinalizar a superação 

do período de crise. Por isso, o OESP avaliou, ainda, que o “ ponto comum, nos dois casos, 

é que há uma demanda por otimismo em relação ao Brasil. A diferença é que, no exterior, 

há mais cautela”, conforme a expressão do “presidente do Banco Central da Alemanha, Hans 

Tetmeyer: o Brasil não é tão ruim quanto se pensa, não chega a ser um elogio, mais é melhor 

que o sentimento dominante no exterior tão logo se verifique que o colapso do real não estava 

contaminando outros países”172. Por fim, o editor apontou para outro fator de otimismo, o 

dos investimentos diretos, que tinham “mantido o ritmo de US$ 1 bilhão ao mês, mais do 

que razoável diante do tamanho da crise”, considerando ainda que os níveis necessários não 
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foram alcançados, em relação a um patamar de normalidade que não se explicitou na 

narrativa173. 

Já o mês de abril indicava um cenário de contradições. De um lado, a inflação 

surpreendeu, ao cair para 0,56%.  De outro, o Fundo Monetário Internacional (FMI) avaliou 

a crise brasileira como “um dos tropeços importantes ocorridos no cenário mundial desde o 

final de 1998, ao lado de alguns fatos positivos” 174, tais como o diagnóstico apresentado no 

texto que, já no título se definia: “O FMI otimista com o Brasil”175,  texto que dá o tom geral 

animado dos comentários a respeito do Brasil. Mas, as boas previsões do FMI para o Brasil 

dependerão, em parte, da evolução dos mercados mundiais. A escolha da temática pela 

análise da agenda de OESP indica uma relação com a notícia divulgada no jornal deste dia, 

em que se destaca que o “Fundo rejeita a tese de que o risco é de todos”. Economistas do 

FMI discordam da tese de que qualquer país pode ser contaminado por uma crise financeira. 

Essa posição contraria uma crença confortável para governos de determinados países, como 

o Brasil, afetados por turbulências surgidas em outros mercados”176.    

 No início do mês, em 2 de abril de 1999, OESP propunha avaliar a crise brasileira 

da perspectiva de duas matérias recentes publicadas no jornal americano “Wall Street 

Journal”, que qualificou como “ambivalência e imediatismo do mercado internacional de 

capitais”, ao se referir “à precipitação com que agem os operadores desses mercados”, pela 

forma como esses ambientes funcionam. O mercado americano, por exemplo, é visto por 

dois artigos de jornal, sob o título: “bônus latinos voltam a atrair investidor” outra manchete 

se refere ao mercado financeiro americano, que “ganha novo fôlego com notícias favoráveis 

do Brasil”. O texto indicava que, por trás dessas notícias, havia toda uma engrenagem de 
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funcionamento do mercado globalizado, mesmo sendo positiva para o momento pós-crise 

do País, pois indicava que a crise brasileira poderia “ ser superada em prazo mais curto do 

que muitos analistas previam, enquanto os seus efeitos negativos para a economia brasileira” 

também poderiam “ser menos profundos e marcantes do que se vaticinava”177. 

Mas o que chama mais atenção nesse contexto de “efeitos econômicos da 

globalização” sinaliza para um possível paralelismo de contradições, dada a influência da 

imprensa nas estratégias do perfil e da atuação dessas novas engrenagens globais de 

comércio e mercado. O que, de certa forma, sugeria pensar a relação que existe entre essas 

noticiais da crise financeira brasileira, de um lado, e o espetacular desempenho da Bolsa de 

Nova York, de outro, “que vem comemorando a ultrapassagem da casa dos 10 mil pontos 

do Índice Dow Jones” 178. Tudo indicava, para o jornal, uma relação sistêmica entre esse 

acontecimento financeiro, de espetacular desempenho da Bolsa norte-americana, e as crises 

da Ásia, Rússia e Brasil. Em outras palavras: seria possível dizer, em alguma medida, que o 

“enfraquecimento dessas economias ajudou a melhorar o desempenho das empresas 

americanas, cujos negócios eram mais concentrados nos Estados Unidos?” 179. 

 Para reforçar essa hipótese de que economias internacionais “enfraquecidas” 

mantiveram em baixa a inflação e as taxas de juros dos Estados Unidos e, dessa forma, 

contribuíram para manter “em alta seu mercado acionário”180, o jornal apontava a procura 

desses papeis voláteis, mesmo sendo inseguros, já que o risco valia pela sua rentabilidade. 

Os juros desses países são de grau inimagináveis para os títulos assegurados pelo mercado 

americano. Por isso, o editorial “Boas novas com novos riscos”181 considerou o processo 
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desigual em que se evidenciaram contradições do mercado financeiro globalizado nos idos 

de abril de 1999182. 

Tendências sobre o desempenho do Brasil nesse novo quadro de otimismo que se 

desenhou no período de pós-crise do Real são apresentadas em dados referentes que 

compõem premissas do texto “A única previsão que ainda não furou”183. Esse editorial 

comentava o desempenho do PIB brasileiro, estimado em torno de R$ 900 bilhões em 1998. 

O que tornava impensável, por exemplo, uma queda do PIB de 2%, em 1999 em termos 

reais, pois “seria como deixar de produzir o equivalente a R$ 18 bilhões”. O texto chamava 

a atenção para o fato que causou espanto e apreensão no cenário, ou seja, a revisão do acordo 

do Brasil com o FMI pois “lá estava [prevista] uma queda entre 3,5% e 4% do PIB” 184. Ou 

seja, o governo e o FMI colocavam no papel que, funcionando o acordo, o país poderia sofrer 

uma recessão equivalente, ou pior, a já sofrida nos tempos recentes. O editorial retomava a 

análise de toda a história da República, com ênfase sobre os períodos em que, no Brasil, “se 

registrou uma recessão pior do que a de 1981, ano em que o país perdeu 4,25% do PIB” 185. 

Recessão que só foi pior à que ocorreu em 1908, “quando o PIB caiu 9,9%”, observa a 

análise, “mas num contexto não comparável”186. Por isso, avalia o editorial, causou tanto 

espanto o modo resignado com que a revisão do acordo foi recebida. Mas reconsiderou que 

“também era verdade que o país passava por uma emergência” 187. De outra forma, “como 

teria sido possível aceitar um programa econômico que incluía a hipótese de um verdadeiro 

desastre, talvez maior que a emergência a evitar?”188, para enfim afirmar que ninguém 

acreditou, e logo as autoridades econômicas “trataram de esclarecer que o quadro desenhado 
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no acordo com o FMI contemplava a pior hipótese, com chances nulas de confirmação189. 

Partindo disso, concluiu-se que “a equipe econômica apresentou sua explicação: o mercado 

não acreditaria em um cenário muito róseo; é melhor exagerar para pior” 190. O editor 

considerou, nessa análise, os ciclos econômicos brasileiros mais representativos no século 

XX e perpassou por toda a história econômica do Brasil republicano, para terminar 

afirmando que “as pessoas já aprenderam a desconfiar de previsões econômicas” 191. 

O depoimento do ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, complementa o 

cenário, em que se posiciona no artigo cujo trecho destacamos:  “como acreditar que o ajuste 

fiscal está feito? Para responder, sugere uma reflexão bastante relevante nesse contexto: “o 

fracasso do esforço fiscal empreendido em fins de 1997 teve consequências devastadoras 

sobre a nossa economia. Ainda não se tem, de fato, uma explicação muito boa para o que 

ocorreu” 192. 

3.7. Sinais de recuperação da crise brasileira e seus efeitos 

 

 A saída do Brasil da fase crítica da crise se consolida quando ocorreram duas 

iniciativas importantes e demarcadas nos comentários avaliativos diário de OESP. Uma foi 

a colocação de bônus, pelo Brasil, no mercado, pela iniciativa do Banco Central em vender 

os títulos do Brasil no exterior, o que foi bem visto como uma estratégia de recuperação193. 

E a outra iniciativa estava relacionada a declarações otimistas em relação ao Brasil dirigidas 

à imprensa pelo diretor do departamento de pesquisa do Fundo Monetário Internacional, 

nessa época, Michel Mussa. 
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      Ao lidar com o tema específico desse período, a crise global que atingiu diversos países 

dentre eles o Brasil, segundo avaliação do texto editorial, significava “um caso dos mais 

notáveis”194. Pois envolvia nesta afirmação um entendimento do fenômeno da globalização 

que, dessa perspectiva, poderia avaliar o “impacto do contágio que se formou no interior do 

sistema global”. Mas “o contágio da crise brasileira foi menor do que se esperava, apesar do 

impacto inegável nas economias vizinhas, que tem no Brasil um dos grandes mercados para 

suas exportações” 195. E assim, o “impacto inflacionário da mudança cambial foi menor do 

que se previa” 196.  Muito embora, avaliava o editor, “o Banco Mundial (Bird) tenha 

divulgado dados e projeções pessimistas para o período de 1999-2001” 197. Nessas projeções, 

problemas importantes permanecerão na América Latina, tais como, o pequeno crescimento 

do comércio mundial, preços de commodities ainda baixos, ou em queda, e escassez de 

financiamento198. 

Em pronunciamento transmitido pelo rádio e pela TV, o presidente Fernando 

Henrique Cardoso declarou que “o pior da crise financeira já passou, mas fez questão de 

frisar que a batalha ainda não está ganha e que o governo teria que persistir no combate à 

inflação e no corte de despesas” 199, destacando que “nos últimos três meses, o real vinha 

enfrentando sua maior provação” 200. O presidente apresentou a população uma espécie de 

balanço dos três primeiros meses do seu segundo mandato que coincidiu com a crise cambial. 

“Mostrou-se aliviado com a queda do dólar e com a perspectiva de a inflação não chegar a 

10%”em 1999201. Em editorial, o jornal avaliou o relatório do Fundo Monetário 
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Internacional (FMI), sobre “o processo da globalização” e a crise do Sistema Financeiro 

Internacional que atingiu diversos países, entre eles o Brasil, nesse final de século. Essa 

espécie de balanço, foi tema da reunião anual de primavera de 1999, que ocorre em 

Washington. Quando as cerejeiras florescem, detalhava o editor.    

O texto classifica a temática da reunião como uma espécie de “ avaliação das 

reformas que foram propostas em diversas partes do mundo”, sob o impacto de mudanças 

em políticas públicas sob orientação do FMI, propostas “concebidas como tarefa política de 

múltiplas dimensões e essa era uma das novidades mais importantes”.  O editorial sinalizou 

para a posição atual do FMI, uma tendência para “ defender políticas sociais como 

complemento da grande reforma financeira, em seu “esforço para domar a globalização”202.  

A “liberalização do movimento de capitais continua na agenda” 203 e o sistema financeiro 

internacional segue sendo avaliado de forma positiva mesmo após a crise que atingiu 

diversos países. É esse o termo que orientou a reunião do FMI em Washington no final de 

março de 1999204. O que se pode destacar dessa reunião o jornal resumiu como sendo “o 

esforço para domar a globalização, o FMI passa a defender políticas sociais como 

complemento da grande reforma financeira. Essa é uma das conclusões da reunião de 

Washington. As perspectivas de curto prazo já estão bem melhores” 205. Destacou que “nesse 

ponto é visível a assimilação das lições da crise. Que tem sido um aprendizado penoso”206. 

Essa análise sobre a reunião de primavera do Fundo Monetária Internacional, de certa 

forma, delimita uma mudança na orientação do FMI, mas sensível a questões sociais que se 

evidenciaram com o impacto das “crises financeiras da globalização”. A crise de 
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desvalorização do real, da perspectiva da agenda de OESP, forçou um caráter de relevância 

para a prioridade de outros temas. 

No plano nacional, o peso do setor público sob o PIB, da ordem de 22% em 1998, 

podendo aumentar para 25% em 1999, motivou os duros pacotes e um conjunto de reformas 

que exigiram negociar politicamente com as bancadas, tanto da situação como da oposição, 

visando aprová-los. O que pode ser resumido com o modelo levado a efeito sob o Plano 

Real. O que exigia um esforço necessário para renegociar com o Fundo Monetário 

Internacional, mas também com a bancada político-partidária. Esse esforço de negociação 

política produziu uma conjuntura nacional que foi acompanhada de perto pela narrativa dos 

editoriais.  O impacto das crises globais sobre a esfera economia e a conjuntura internacional 

formaram, em seu conjunto, os três grandes eixos temáticos da agenda de OESP, organizada 

por esta pesquisa em três chaves:  Plano Real, Globalização e Análise de Conjuntura. 

Soma-se a esse panorama, subtemas de importância relativa dentro dessas grandes 

chaves organizativas para pensar a pesquisa. Um exemplo de subtema do Plano Real ocorreu 

nas CPIs, que se projetaram como uma variável. Pois o clima proveniente das CPIs acabou 

por provocar um efeito turbulência nacional com quase intensidade de crises.  Episódios que 

abalaram o governo, que observou a necessidade de explicar melhor para a população o 

processo de recuperação da economia brasileira. Em “uma instituição a ser preservada”207, 

o editorial considerou que “a divulgação precipitada de peças da CPI do sistema financeiro 

presta-se a manobras sensacionalistas e que os funcionários do Banco Central não podem 

ficar sob suspeita generalizada” 208. De fato, a CPI dos bancos assume o protagonismo na 

pauta da imprensa a partir de mês de abril, os editoriais se mantiveram reticentes a esses 
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fatos que foram tratados pelo jornal em primeira página e em outros espaços de análise e 

notícias a partir de abril, o mês das contradições, que se evidenciaram nos depoimentos às 

Comissões Parlamentar de Inquérito ao produzir muitos discursos e pouco entendimento. 

 

3.8. Um Panorama econômico do contexto apresentado em “O Estado de S. Paulo” e os 

argumentos opinativos que fundamentaram alguns dos editoriais em 1999. 

 

Dois meses depois, já em junho de 1999, sob o título “Não há mais o que 

conciliar”209, o jornal dimensionou o impacto e a repercussão, tanto econômica quanto 

política, de todos esses fatos analisado e descritos na agenda OESP. Reconsiderando, ainda, 

que “tendo como pano de fundo os êxitos do Plano Real e os notáveis índices de popularidade 

daí decorrentes, essa estratégia permitiu ao presidente desencadear o mais amplo conjunto 

de mudanças no marco institucional do País já alcançado em regime democrático” 210. Hoje, 

junho de 1999, “depois dos custos políticos da reeleição, da desvalorização da moeda e do 

viés de baixa do prestígio presidencial, tem-se a sensação de estar anos-luz daquele 

período”211. 

No plano internacional, um pressuposto chamou atenção nesse novo processo 

chamado de globalização, o protecionismo dos países ricos em relação ao comércio 

internacional. E a forma como esse tema irá redefinir o sistema mundial. Muito dessa fase 

expressa na agenda de OESP terá repercussões irreversíveis no segundo governo FHC. O 

impacto dos efeitos da globalização se reproduziu no comércio e no mercado como um todo.  

Motivo e tema de diferentes editoriais nesse período agudo da crise da primeira 

desvalorização do real. Mas também, por essas abordagens, pode-se supor que o editor 
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buscava capturar, em muitos momentos, à agenda diplomática brasileira e internacional, de 

modo especial quando das negociações que pretendiam reverter posturas protecionistas em 

muitos momentos cruciais, tendência que irá se manifestar de forma crescente e influente no 

comércio globalizado.  

A presente pesquisa observou que em muitos desses relatos se pode perceber o que 

seria o movimento da globalização, sob a ótica do jornal. A pesquisa permitiu, também, 

conhecer traços do fenômeno em causa, seu caráter instável, oscilante e inesperado, atuando 

ao redor do mundo, submetendo a todos à ação ainda não muito identificada dos mercados 

de capitais. Embora determinante em seu processo intencional, aparentemente econômico, 

mas capaz de definir formas políticas e sociais dos governos ao redor do mundo por seu 

poder hegemônico e devastador, como se pode constatar no caso especifico brasileiro. 

Buscou-se acompanhar o desenvolvimento dos principais fatores que influenciaram 

um período crítico da história do Brasil recente. Através da observação temática da agenda 

editorial de OESP de janeiro a junho de 1999.  Período que caracterizou a crise de 

desvalorização do real, conforme se pode supor pelas abordagens dos editoriais desse 

período. O material trabalhado permitiu observar o desempenho da imprensa em seu 

exercício de desenvolver uma pauta entre interesse, relevância e atualidade. Mas, sobretudo, 

de narrar, analisar, opinar e, no mais das vezes, ponderar, em defesa de um ponto de vista. 

 

 

 

 

 

 



108 

 

2ª Etapa da pesquisa empírica 

 

Nesta seção, entramos na segunda fase da pesquisa empírica, em que apresentamos a 

sistematização dos resultados e observações encontradas. Conforme delimitamos no início 

desta dissertação, os editoriais permitiram constituir um observatório do ponto de vista do 

jornalismo brasileiro, mais especificamente do jornal “O Estado de S. Paulo”.  Mas, como 

dito, esses editoriais constituíram o corpus documental da pesquisa empírica, o que permitiu 

com que eles fossem organizados por temas e subtemas referentes ao período de 1999 a 

2002. 

A pesquisa, conforme já apresentado, foi organizada em duas etapas. A primeira, 

observou a agenda editorial de 1999 de forma quantitativa temática, focalizando um tema de 

análise, escolhido pelo critério de relevância: a crise do real e seus desdobramentos no 

primeiro semestre de 1999. A partir disso, acompanhamos o desenvolvimento da agenda 

OESP referente ao tema durante seis meses, como acabamos de apresentar. 

            Na segunda fase da pesquisa, de caráter mais abrangente, sistematizamos todos os 

editoriais do OESP, de 1999 a 2002, dia a dia, mês a mês, catalogando os documentos por 

temas. Essa primeira sistematização permitiu identificar o predomínio de três grandes eixos 

temáticos principais, são eles: a globalização, Plano Real e análise de conjuntura. É 

importante frisar que, para se chegar a essas chaves organizativas temáticas, catalogamos e 

analisamos cada um dos 1460 editoriais publicados pelo OESP nesses quatro anos, 

separando-os por significado, correlação de sentido e forma. A partir disso, produzimos a 

análise que se reflete na pesquisa que abaixo apresentamos, subdivida por ano, de 1999 a 

2002. 
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3.9. A agenda temática dos editoriais de OESP em 1999 

 

A partir da análise aprofundada da pauta editorial do jornal “O Estado de S. Paulo” nos 

primeiros meses de 1999, podemos compreender os dados apresentados no gráfico abaixo, 

que permitiram situar em um quadro mais amplo o debate predominante na agenda OESP 

ao longo de todo ano de 1999. Nele, observamos a distribuição dos editoriais de OESP pelos 

três eixos temáticos que predominaram ao longo do ano: o plano real, a globalização e as 

análises de conjuntura. Os dados abaixo evidenciam que, ao longo de todo o ano de 1999, a 

discussão sobre economia foi predominante nas páginas do jornal, em especial a discussão 

em torno do plano real e da sua consolidação no contexto da globalização. 

      

 

Fonte: Editoriais de o OESP (1999) 

Elaboração: própria 

       

   Para dar sentido às linhas de discussão que se formaram em torno do desempenho do Plano 

Real e, por consequência, do Brasil em 1999, as questões buscaram ser, então, 

dimensionadas a partir desses eixos, enfatizando o entendimento dos efeitos da crise 
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financeira internacional a partir de agosto de 1998. Efeitos, por um lado, do que se 

convencionou estudar por globalização e, por outro, com a etapa de consolidação do Plano 

Real. O processo que envolveu essas duas categorias não foi estanque, ao contrário, os 

documentos indicavam uma correlação estrutural entre os dois eixos. E toda argumentação 

se construiu na direção de postular pontos convergentes entre esses dois eixos temáticos. Em 

encontrar repercussão do impacto de um processo global na realidade local se reestruturando.   

O predomínio desses temas nos direcionou para discussões específicas que foram 

observadas a partir desses documentos relacionados ao ano de 1999, tais como a implicação 

dos danos dos efeitos da crise dos mercados financeiros sobre o Brasil. Além da enorme 

perda de divisas, o país foi duramente afetado pela desvalorização do real que elevou a dívida 

externa e, consequentemente, a dívida pública. As exportações caíram de forma alarmante. 

Além de outros fatores, o Brasil teve de administrar a mais séria crise com o Mercosul, que 

envolveu a “relação comercial e diplomática entre Brasil-Argentina” 212. O protecionismo 

pós-crise do real”213 foi um desses danos, de modo que o Brasil quase formalizou um recurso 

junto à Organização Mundial do Comércio (OMC).  

O assunto foi tema de um editorial no jornal “O Estado de S. Paulo”, um ano após a 

crise financeira internacional, em 22 de setembro de 1999, sob o título, “As Injustiças da 

Globalização”214. Nessa narrativa são apresentados alguns importantes pontos de análise 

sobre esse movimento da globalização, que foi estimulado pelo desenvolvimento econômico 

nos últimos 50 anos, que evidenciou a dependência de “oportunidades abertas pelo comércio 

internacional”215. Entretanto, segundo o editorial, esse processo traz em si um “intercâmbio” 

que tem crescido há mais de dez anos, “mais velozmente do que a economia mundial”, mas 
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que a “distribuição dos benefícios, porém, tem sido desigual entre os países, assim como a 

divisão dos custos”216. 

    Analisa-se a ideia de que “a abertura de mercados tem beneficiado principalmente as 

economias do Primeiro Mundo”217. Essa afirmação é apresentada a partir de resultados 

apontados em relatório do Bird e estudos da Organização das Nações Unidas para o 

Comércio e o Desenvolvimento (Unctad). Com destaque para o depoimento do secretário-

geral da Unctad à época, Rubens Ricupero: “na década de 90, assinalou Ricupero, o déficit 

comercial dos países em desenvolvimento foi maior, em proporção ao Produto Interno Bruto 

(PIB), do que foi nos anos 1970”218. Destacou que esse aumento foi “de 3 pontos 

percentuais”. Ao mesmo tempo, “as taxas de crescimento econômico desses países, na 

mesma proporção, declinaram em média 2 pontos” 219. Em outras palavras, o mundo pobre 

ficou mais pobre no final do século XX220.  O documento afirma que “a conta da globalização 

tem sido paga principalmente pelas economias emergentes e por aquelas menos 

desenvolvidas, que têm sido as mais duramente afetadas pelas crises financeiras” 221. E, 

também, em decorrência dessa fragilidade, são essas as economias que se mostram menos 

capazes de controlar “as condições do comércio” 222. Ainda mais quando “exibem poder de 

competição num setor, podem ter suas vendas interrompidas, ou limitadas, por barreiras 

impostas, segundo as conveniências políticas dos países mais poderosos”223. 

Dessa forma, o secretário-geral da Unctad, Rubens Ricupero, chamou a atenção para 

um dos maiores problemas do Brasil no comércio exterior globalizado, o protecionismo, que 
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impôs barreiras alfandegárias e afetou o movimento das exportações brasileiras, além de 

comprometer as negociações comerciais. As medidas antidumping à competição 

internacional e o tema da desigualdade no comércio entre as economias globalizadas 

estavam na agenda de prioridades da Rodada do Milênio, da Organização Mundial do 

Comércio (OMC). Um desses motivos era discutir as novas regras da liberalização do 

comércio globalizado com os 134 países participantes, nos últimos momentos de 1999, em 

Seattle. Embora a Rodada do Milênio tenha sido um palco para as maiores manifestações 

públicas contra a globalização, alguns desses temas entraram na pauta das discussões. Ao 

final, se pode afirmar que americanos e europeus se justificaram por utilizar políticas de 

comércio protecionistas. O texto “A lição de Seattle”224 destaca, ainda, que o presidente dos 

Estados Unidos, Bill Clinton, não compreendeu que “a globalização e a abertura do comércio 

internacional geraram grandes benefícios que, no entanto, foram distribuídos de maneira 

desigual” 225. O editorial chama atenção para a evidente desigualdade do sistema, 

principalmente quando o presidente Bill Clinton aproveitou da ocasião e “cometeu um grave 

erro” quando “tentou forçar 134 países com interesses divergentes a aceitar uma pauta de 

negociações que interessava especialmente aos Estados Unidos” 226, conclui o texto 

afirmando que o fiasco de Seattle serviu para provar: 

[...] no âmbito da OMC o “imperialismo” é um “tigre de papel”. Ali, ou há 

entendimento baseado na conciliação de interesses divergentes ou não há 

entendimento nenhum. Infelizmente, a desastrada manobra de Clinton 

retardará a retomada do processo de liberalização do comércio mundial227. 

        No final de 1999, a percepção do avanço da globalização motivou uma ascensão de 

protestos e confrontos que se estamparam nas manchetes dos jornais. Ao mesmo tempo, a 

globalização, via internet, emergia como um dos grandes feitos do final do século. Um 
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grande tema passava a ser: “o planeta globalizado, uma globalização da economia e das 

finanças, que muda a realidade dos mercados como espaço de conquista que vai substituindo 

a confrontação territorial de outras épocas”228.  

Um exemplo claro disso ocorreu no encontro anual da Organização Mundial do 

Comércio (OMC) que, no começo de dezembro de 1999, ocorreu em Seattle, abordando 

justamente o tema da globalização. Nessa ocasião, reuniram-se milhares de manifestantes para 

protestar contra a globalização, de modo que o jornal divulgou na primeira página que 

manifestantes haviam ocupado o centro da cidade, fechando a saída de hotéis e impedindo o 

deslocamento dos delegados de 135 países para o local onde seria feita a abertura oficial da 

reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC) para lançar a assim chamada Rodada 

do Milênio229. O assunto – que significava um marco político claro – foi para agenda temática 

editorial de OESP, de onde a situação mundial foi analisada no seguinte sentido: 

O que se viu em Seattle foi a exacerbação do confronto entre a globalização 

e seus opositores. Pela primeira vez, os descontentes com a forma que a 

economia mundial está tomando abandonaram o discurso e partiram para 

ação. Cerca de 50 mil pessoas de vários países reuniram-se em Seattle para 

protestar e pressionar os delegados à reunião da OMC e o mais notável é 

que essa concentração foi espontânea. Não existe uma organização por trás 

dessas manifestações. Não há, ao menos, um objetivo único, comum a 

tantas pessoas e grupos. Foram a Seattle porque lá se reuniria a OMC para 

dar início a uma nova etapa de liberalização do comércio internacional. 

Essa primeira manifestação tumultuada de massa contra a globalização 

reproduz contradições que são implícitas à nova ordem econômica que se 

instala. Não se deve estranhar, afinal, que as pessoas se sintam 

desnorteadas e desconcertadas com o fato de, nos países desenvolvidos, 

partidos políticos como os socialistas e os socialdemocratas, que se 

constituíram para lutar contra os excessos do capitalismo, hoje sejam os 

paladinos do livre mercado e do livre comércio, abrindo campo para a ação 

dos grandes grupos empresariais. 

Daí o paradoxo de terem ido para as ruas de Seattle manifestantes que 

vivem nos países ricos e industrializados, justamente os que mais se 

beneficiam com os efeitos da globalização. Da mesma forma, é 

contraditório que os sindicatos que protestam contra a transferência de 
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empregos dos países ricos para os países pobres sejam os mesmos que 

controlam os imensos fundos de pensão que financiam a expansão do 

comércio, reivindicam a abertura de novos mercados para seus 

investimentos e defendem o libre fluxo do dinheiro. Igualmente paradoxal 

é a insistência para que a OMC adote regras de proteção aos direitos 

trabalhistas, principalmente para que os salários pagos nos países pobres 

se igualem aos dos países ricos, quando se sabe que isso enfraqueceria a 

economia dos países emergentes, cujo dinamismo é, em parte, responsável 

pela afluência que hoje se verifica nos países industrializados, garantindo 

emprego e renda elevada para seus trabalhadores. 

Pedindo regras trabalhistas e ambientais, como observou Thomas 

Friedman em artigo publicado no The New York Times, (transcrito pelo 

Estado na edição de hoje), os manifestantes incorrem em outra contradição, 

querem que a OMC se transforme justamente naquilo que a acusam de ser, 

isto é, um governo global. 

A OMC tornou-se o moinho de vento contra o qual investem pessoas e 

grupos que perderam o senso de orientação diante das rápidas e profundas 

transformações do mundo nesta década. São os filhos do capitalismo, que 

agora gritam que “capitalismo mata”, são os beneficiários da privatização, 

que agora esgoelam que “privatização mata” Inebriados pela riqueza que 

seus países acumularam, deixaram-se levar por um falso senso de justiça 

em lutar pelos direitos de golfinhos, baleias, tartarugas e borboletas, sem 

se dar conta de que o que reivindicam condenará dois terços da 

Humanidade a continuar vivendo na miséria, com uma renda pessoal de 

menos de 2 dólares por dia230. 

A globalização e seus efeitos contraditórios continuaram na pauta e motivaram o 

relatório apresentado com o título Panorama Econômico Global do Banco Mundial, 

divulgado no final de 1999, tema da discussão do editorial “Much ado about nothing”231, 

uma referência ao conto de Shakespeare, “muito barulho por nada”, que observa alguns 

pontos essenciais sobre o Brasil e que foram tratados na agenda OESP no decorrer de 1999: 

(...) o crescimento da dívida interna e o reduzido nível da poupança 

nacional requerem um forte ajuste fiscal. Ou seja, que o Brasil precisa 

equilibrar suas contas públicas. Soa estranho? Faz a ressalva de que o 

ajuste fiscal, sendo necessário num momento de estagnação e de 

desemprego, enfrenta resistência. A frase pode ser aplicada a qualquer país 

do mundo em situação semelhante. Por exemplo, há resistência ao ajuste 

na Alemanha. Por aqui, há anos apontamos esse problema político para 

explicar por que as reformas avançam penosamente.  

Observa ainda o relatório do Banco Mundial que a recuperação econômica 

nos próximos dois anos será gradual, justamente por causa daquela 
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231 “Much ado about nothing”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 12. Dez 1999. A3. 



115 

 

resistência e da tal “fadiga das reformas”, expressão na qual muitos 

quiseram ver uma crítica ao chamado neoliberalismo. Uma bobagem 

ideológica. A tese do relatório é o contrário: que o Brasil precisa de mais 

ajuste fiscal; que, se o fizesse, o país e toda a América Latina cresceriam 

mais depressa; que as resistências e a “fadiga” impõem um ritmo mais 

lento nas reformas e no crescimento.   

Apesar dessas incertezas, as perspectivas de longo prazo – em contraste 

com aquelas dos anos 80 e 90 – são favoráveis, na medida em que se 

realizem os ganhos de eficiência decorrentes de reformas feitas. O 

crescimento do fator produtividade total, na região, deve manter sua 

tendência ascendente na medida em que o Brasil, a última das grandes 

economias a embarcar na liberalização, supere suas dificuldades atuais. 

Pode-se resumir tudo isso em duas frases: se fizermos reformas, vamos 

crescer, é difícil fazer reformas232. 

 

        Assim, mesmo diante do crescimento dos movimentos de oposição à chamada 

globalização, os editoriais de OESP mantinham uma linha coerente de defesa do processo, 

considerado por eles como inescapável. Uma outra chave de entendimento dessa posição 

implica contextualizar o Plano Real em uma outra fase, pós segunda crise dos mercados de 

capitais internacionais que surgiu na Ásia em 1997 e que atingiu o Brasil em agosto de 1998, 

como já fizemos no item anterior. A análise retorna agora porque o tema seguiu presente na 

agenda do jornal durante todo o ano de 1999. 

   Isso porque o impacto que a crise produziu no Brasil não foi somente material, ou seja, 

não representou apenas um fato pontual, de comprometimento das reservas, mas também 

simbólica, na medida em que a própria credibilidade do país foi afetada por um efeito 

específico, o assim chamado “Risco-Brasil”. Isso levou o país a recorrer novamente ao 

Fundo Monetário Internacional, o que parecia indicar uma fragilidade quando se pensava ter 

atingido um lugar de destaque entre as maiores economias do mundo no final do século XX.     

O acordo justificou, de certa forma, o fato do país entrar em 1999 com um duro programa 

de ajustes e reformas, dias antes do presidente Fernando Henrique Cardoso assumir seu 
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segundo mandato233, gerando um conjunto de impactos sociais e políticos que não podiam 

ser ignorados. 

 De fato, segundo a própria avaliação de OESP, esse fator comprometeu o resgaste 

da dívida social como projeto de governo. Em editorial no final de 1999, OESP apresenta 

sua visão sobre esse período, que aqui reproduzimos com alguns recordes: 

Os indicadores econômicos conhecidos até aqui já permitem avaliar o ano 

de 1999: é, sem dúvida, o pior desde que o real foi lançado, em julho de 

1994. Raras vezes se terá produzido uma combinação tão perversa como a 

verificada nos últimos meses: desvalorização selvagem da moeda, forte 

aumento da dívida pública, juros nas alturas, recessão e inflação, isso tudo 

com o governo limitando gastos e aumentando impostos. 

Ainda que faltassem indicadores para 2000, já se poderia concluir, pelo 

senso comum, que o próximo ano será melhor. Nem com muito azar seria 

possível produzir uma conjuntura pior do que a de 1999. Entretanto, há 

diversos sinais sugerindo perspectivas concretamente melhores para a 

entrada do milênio. 

A variável principal é a taxa de juros. Em março deste ano, a taxa básica 

chegou a inimagináveis 45% ao ano. Esse nível, além de inviabilizar 

qualquer financiamento ao setor privado, também piora as contas públicas, 

já que o governo, para rolar sua dívida, tem de pagar aqueles juros. 

Hoje, a taxa básica é de 19%, com perspectiva de queda até o final do ano. 

Se cair pouco e mesmo que não caia, a taxa de juros média para este ano 

ficará em torno de 26% e 27%.  Já no próximo ano, mesmo se o Banco 

Central aplicar apenas reduções moderadas e prudentes, a taxa do período 

facilmente ficará na faixa dos 16% a 17% ao ano. Ainda será elevada, mas 

os 10 pontos porcentuais a menos farão uma diferença enorme quando 

aplicados a uma dívida pública ao redor dos R$ 500 bilhões. 

Além disso, a própria dívida poderá sofrer alguma redução, num 

movimento inverso ao deste ano. A desvalorização do real elevou a dívida 

pública de duas maneiras. No que se refere à dívida externa, o governo 

passou a precisar de mais reais para pagar a mesma quantidade de dólares 

devida no exterior. Ou seja, aumentou a expressão em reais da dívida 

externa. Mais aumentou também a dívida interna, por causa dos títulos 

públicos indexados ao dólar. 

Se em 2000 a cotação se estabilizar num valor médio abaixo da verificada 

em 1999, combinando-se isso com a redução da taxa básica de juros, a 

conta de juros poderá ser equivalente à metade da registrada neste ano. Só 

até agosto último, a conta de juros chegou a R$ 110 bilhões. [...] Aliás, 

tivemos aqui outro dos desastres deste período, como se os demais não 

bastassem: em 1999, os preços dos principais produtos brasileiros de 

exportação chegaram ao mais baixo nível em 20 anos. 

Restam recessão e inflação. No primeiro item, todos os analistas esperam 

algum crescimento para 2000. A média das previsões fica em 3% do 
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Produto Interno Bruto. A inflação que deve terminar este ano ao redor dos 

8% (preços ao consumidor), provavelmente cairá um pouco. [...] O cenário 

pode ser assim resumido: o ano de 2000, se comparado a 1999, será um 

alívio extraordinário. 

Isso tem consequências políticas e influi nas expectativas. Assim como a 

popularidade do presidente Fernando Henrique Cardoso a níveis 

baixíssimos, com o estado de ânimo do País entre desesperançado e 

desanimado, prejudicou a administração da política econômica, a melhora 

no ambiente poderá dar novo fôlego ao governo. 

A recuperação da economia é quase inevitável. Mesmo que o governo não 

faça nada, mesmo que o Congresso não vote mais nada de importante, as 

forças econômicas estão a caminho para melhorar a situação no próximo 

ano. Agora, se ficaremos nisso, à espera de recuo, ou se o momento será 

aproveitado para um novo impulso, isso, sim, depende da capacidade 

política do governo, do Congresso e da sociedade.234  

        Em síntese, buscamos destacar aspectos textuais da pauta de OESP que foram mais 

relevantes ao longo do ano de 1999. No plano nacional, sem dúvida, a questão do Real, e 

tudo que isso envolveu em termos de garantia de estabilidade da moeda e de um programa 

de ajustes e reformas estruturais. No plano internacional, o esforço de liberalização da 

economia que teria sido bem-sucedido internamente, com grandes privatizações e abertura 

comercial, mas não externamente. Nessa chave, mereceu destaque a ênfase no tema das 

barreiras alfandegárias, o Brasil encontrou políticas protecionistas até com seu mais forte 

parceiro, a Argentina. Isso, de certa forma, resume a centralidade da pauta e da estratégia do 

contexto comercial internacional de OESP em 1999, que apresentamos. O  que gravitou em 

torno dessas grandes questões, que se entrelaçavam numa inter-relação de processo, em 

torno do eixo temático sobre a globalização. 

O ano de 1999 representou, como sabemos, um marco temporal importante: o final 

do século XX. Essa efeméride histórica não podia e não foi ignorada pelo jornal. Na série de 

análise de conjuntura que OESP publicou para encerrar o século XX, uma séria de análise 

sobre seu testemunho no Brasil em todas as esferas, mas não perdeu seu eixo central: “muito 
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do Brasil é uma construção do século XX em quase todos os sentidos”. Essa afirmação 

assumia um significado bem preciso para o jornal: 

As crendices e a mídia alteraram o calendário transformaram o 31 de 

dezembro de 1999 no fim do século e fizeram que o novo milênio passasse 

a começar um ano depois. [...] termine neste 31 de dezembro ou apenas um 

ano depois, o que deve ser assinalado – e até mesmo comemorado – é que 

o século XX ocidental foi o século da expansão de ideias que a rigor 

integram a civilização que a justo título se chama de greco-judeo-cristã 
235.  

           O final do século XX se refletiu numa avaliação secular da trajetória brasileira no 

transcorrer deste século, segundo a qual, a construção do Brasil representou um projeto – o 

projeto Republicado – que se pôs em marcha justamente nesse período: 

 O entendimento das possibilidades brasileiras no próximo século passa 

antes por uma distensão que pela compressão do tempo. Entramos no século 

XX com 17 milhões de habitantes, estamos saindo com 166 milhões. 

Tínhamos, então, valores fortemente marcados pela escravidão, e 

conseguimos algo que já tem a forma próxima de uma democracia, onde 

progride, apesar de tudo, o respeito pelo cidadão. Dizendo mais 

propriamente, vivemos neste século o tempo onde começou a se criar o 

cidadão brasileiro. Em 1900, a escola era uma realidade para 12% dos 

brasileiros e, já estamos próximos de um momento onde o analfabetismo e a 

venda de ilusões políticas e econômicas que ele permite serão coisas do 

passado. 

Muito do Brasil é uma construção do século XX em quase todos os sentidos. 

Brasília, Belo Horizonte, Goiânia, Londrina e pouco mais de 3.500 dos 5.900 

municípios brasileiros simplesmente não existiam quando esta centúria se 

iniciou. E isso significou a ocupação de uma imensa massa territorial num 

feito poucas vezes visto na história mundial.  Do nada se construiu não 

apenas a matéria, mas também a substância da vida urbana: espaço para a 

liberdade individual, o fim da dependência pessoal, a possibilidade da ação 

para criar riqueza e fortuna, a circulação de novas ideias e novos produtos. 

Substância esta que se traduziu em números insofismáveis. O Brasil chega 

ao final do século como a segunda economia de maior crescimento nestes 

cem anos em todo o planeta, perdendo apenas para a japonesa. 

Sobretudo, o Brasil conseguiu tudo isto sem sequer arranhar seus próprios 

limites. O país tem ainda reservas de crescimento de todo tipo. Algumas são 

preciosidade única, como o território onde existem ainda espaços nos quais 

o homem civilizado nunca pisou – e um tesouro de biodiversidade cujo 

conhecimento apenas começa a ser esboçado. Há em abundância terra, água 

e energia, cuja ausência são restrições intransponíveis para o crescimento de 
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quase todos os países. Criamos neste século os andaimes da construção 

humana que permite transformar tal potencial em riqueza efetiva. Quase dois 

séculos atrás, José Bonifácio sonhava com o dia em que, do amálgama de 

elementos culturais e raciais então separados, surgiriam os cidadãos que 

formariam a Nação democrática. Como veremos, o Brasil se aproxima deste 

ideal: entra num novo século com a capacidade interna de se aproveitar dos 

dilemas da globalização a seu favor, embora os profetas da imobilidade 

eterna lutem para que não se vejam tais possibilidades.236 

        O jornal, que nasceu como um projeto do Partido Republicano Paulista no final do século 

XIX, seguia reivindicando um ideal republicano, foco constante no ponto de vista editorial, 

sobretudo, nos balanços de encerramento do século XX: 

O século XX brasileiro pode ser resumido na longa implementação do 

projeto republicano: trazer, para um mesmo universo mental e social de 

progresso, realidades humanas que pareciam separadas por séculos de 

evolução social. Esse era o motor de utopia embutido na única mudança de 

regime político que conhecemos. Na monarquia, ainda era possível uma 

solução mágica para o problema da unidade nacional: a chefia do Estado e 

da religião unidas na pessoa do imperador permitiam sustentar a crença 

numa unidade transcendente, acima das diferenças de qualidade entre as 

pessoas. 

A grandeza do problema republicano de implantar a cidadania, a igualdade 

entre cidadãos como cimento da nova sociedade, está claramente expressa 

em Os Sertões, de Euclides da Cunha. Ali se expõe com toda crueza o choque 

do projetista republicano, ao se deparar com a matéria viva da construção de 

seu ideal, simbolizada na figura de Antonio Conselheiro. Do choque resulta 

a sensação de quase impossibilidade de vitória do projeto, que perpassou o 

século. 

E, no entanto, o projeto republicano foi bem-sucedido. Cada vez mais, o 

Brasil ocupado coincide com o Brasil civilizado. A unidade transcendente 

do Império, feita de pouco mais que uma língua comum e a autoridade do 

Estado sobre o território e seus habitantes ganhou o contorno, ainda não 

acabado, é verdade, de uma unidade real. O cacique Davi Ianomami, viajante 

do mundo, maneja um laptop movido por energia solar em sua maloca, 

enquanto o banqueiro da Avenida Paulista passa férias no Pantanal sem 

supor que está vivendo dias em outra era humana. 

Esta relativa unidade civilizatória é uma realidade recente, construída nos 

últimos anos. Mas é também fruto de um projeto secular, forjado com a 

chegada dos portugueses. O espaço civilizado que se criou no Brasil foi mais 

que uma obra técnica. As primeiras descrições europeias da vida na mata 

tropical já mostravam que não seria fácil entender a nova realidade. Homens 

e floresta são colocados num plano mítico, seja do Paraíso de inocentes 

homens nus e fartura natural, seja dos demônios selvagens comedores de 
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homens. O trabalho de entendimento e domínio desta realidade exigiu mais 

que as armas. [...]237 

   

O jornal “O Estado de S. Paulo” foi objeto de estudo  por diferentes abordagens 

acadêmicas por sua permanência aos princípios liberais (Fonseca, 1996), sua posição política 

ideológica da perspectiva editorial foi estudada na década de 1970 por Maria Helena 

Capelato, que dividiu a tarefa historiográfica com Maria Lígia Coelho Prado, no 

departamento de História da Universidade de São Paulo (Capelato & Prado, 1980), 

observaram que o jornal foi um objeto de estudo privilegiado por “apresentar características 

singulares no quadro da imprensa brasileira, entre elas”, observaram as pesquisadoras, 

“deve-se destacar sua constância e coerência na trajetória de defensor dos postulados 

liberais” (Capelato & Prado, 1980). Nosso estudo, 40 anos depois, confirma a posição 

observada pelas pesquisadoras, o jornal não perdeu seu ângulo de narrativas com as quais se 

constituiu no decorrer do século XX: 

Mais que sistema de princípios, o liberalismo é uma ética. Exige que, a cada 

momento, os princípios sejam submetidos às circunstâncias. Faz procurar não o 

ideal, mas o caminho que permite uma maior aproximação dele238. 

 

          Das análises sobre o Brasil e dos argumentos que se apresentam nos editoriais, muito 

são abordagens sutis. E ao longo de sua história, o jornal acenou mensagens ao mesmo tempo 

discretas e contundentes aos seus leitores, por exemplo, publicando poesias e receitas 

culinárias onde o texto não poderia ser explícito. Assim, fez história por aquilo que deixou 

de publicar, ou publicou de forma sutil, pontuando, aparentemente, pouco ou quase nada, 

mas apenas “sugerindo”, como no trecho a seguir recortado de um editorial em dezembro de 

1999: 
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Na dupla condição de chefe de Estado e de líder político do PSDB, o 

presidente da República, no seminário sobre socialdemocracia promovido 

pelo Instituto Teotônio Vilela do partido, na última segunda-feira, exortou 

seus correligionários a apoiarem e proclamarem as realizações do governo 

“ou então não temos chance de ganhar as eleições”. Deixando de lado a 

questão do futuro eleitoral do PSDB, que diz respeito aos seus filiados e 

simpatizantes, o presidente está certo ao se queixar da falta de promoção 

do seu governo. Afinal, nestes cinco anos o Brasil mudou muito mais – 

para melhor, a despeito da crise que nos atingiu via Ásia e Rússia – mais 

do que talvez a maioria dos brasileiros consiga perceber239.  

 

A defesa dos princípios que pareciam caros ao jornal, no final de 1999, passavam, 

portanto, pela defesa dos avanços representados pelos governos Fernando Henrique 

Cardoso, mesmo que esse enfrentasse uma crise profunda que chegou ao país “via Ásia e 

Rússia”. Partindo desse quadro geral, podemos avançar na análise da agenda editorial do 

jornal no ano 2000. 
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3.10. Agenda temática dos editoriais de OESP em 2000 

 

A análise da agenda temática dos editoriais de OESP de 2000 está sistematizada, em 

primeiro lugar, na tabela abaixo, que mostra os principais temas mencionados e sua 

incidência e, depois, no quadro subsequente que reorganiza esses temas por eixos temáticos: 

Editoriais do OESP no ano de 2000 separados por 

subtemas e número de incidências 

Temas n° de incidência 

Ajustes e reformas 67 

Análise internacional  54 

Análise nacional  38 

Política Social 31 

Globalização 30 

Política Regional 25 

Plano real 20 

Privatizações  12 

OMC/FMI 11 

Setores agrícola, pecuário e industrial 10 

Mercosul    9 

Judiciário   9 

Protecionismo    7 

CPIs   5 

Mercados   5 

Política partidária   5 

 Senado e Congresso   5 

Eleição   5 

Crises   3 

Juros/BC/BNDES   3 

Juros   3  

Análise sobre o século XX    3 

Defesa Nacional   3 

Exportações   2   

Total 365 
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TEMAS E SUBTEMAS DOS EDITORIAIS ORGANIZADOS EM TRÊS 

EIXOS TEMÁTICOS - 2000 

SUBTEMAS                                           Nº DE EDITORIAIS                                                            TEMAS 

CRISE                                                       03 

PROTECIONISMO                                  07 

EXPORTAÇÕES                                      02                   

MERCADO/PAPEIS                                05 

OMC/FMI/BIRD                                      11 

MERCOSUL                                            09                                                                                             GLOBALIZAÇÃO 

GLOBALIZAÇAO                                  30 

                                               

PLANO REAL                                         20 

AJUSTES & REFORMAS                       67 

POLÍTICA SOCIAL                                 31 

POLÍTICA PARTIDÁRIA                       05 

POLÍTICA REGIONAL                           25                                                                                                PLANO REAL 

CPIs                                                           05 

DEFESA NACIONAL                              03 

JUDICIÁRIO                                             09 

POLÍTICA DE CRÉDITO                         01 

POLÍTICA AGRÍCOLA                            03 

POLÍTICA DE DEFESA                           04 

POLÍTICA DE JUROS                              03 

CONGRESSO& SENADO                        05 

PRIVATIZAÇÃO                                      12 

JUROS                                                       03 

EXPORTAÇÕES                                       02 

ELEIÇÕES                                         05 

                                           

ANÁLISE NACIONAL                     38       

ANÁLISE INTERNACIONAL         54                                                               ANÁLISE DE CONJUNTURA 

ANÁLISE DO SÉCULO XX             03 

                                                     

TOTAL------------------------------------------------------------------------------------------  365 
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      Nessa fase, a pesquisa quantitativa sistematizou os documentos, após leitura e análise, 

por uma organização temática específica da agenda editorial de OESP de 2000, por tema e 

critério, segundo o seu sentido na realidade brasileira, agrupados em três eixos temáticos já 

mencionados: globalização, Plano Real e Análise de Conjuntura. O gráfico abaixo 

sistematiza essas informações para o ano de 2000. 

 

 

Fonte: Editoriais OESP (2000) 

Elaboração: própria 

 

 

A coletânea de textos editoriais referentes ao ano 2000, conforme se pode inferir 

pelos dados acima apresentados, mostra, em seu todo, algumas particularidades. De um lado, 

o cenário mundial de transição para o século XXI redefiniu novos focos narrativos sobre o 

contexto internacional, sugerindo análises de conjunturas políticas e das crises econômicas, 

que aqui reproduzimos. De outro, o Plano Real, com tudo que envolveu a proposta de 

reforma do Estado se refletindo em uma série de editoriais, muitos aqui apresentados para 
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situar o impacto em âmbito nacional dos efeitos econômicos da globalização, sempre da 

perspectiva narrativa de OESP. Por fim, na representação da agenda editorial de OESP 

referente ao ano 2000, escolhemos alguns editoriais que tratam dos aspectos sociais no 

contexto apresentado, muito em função do significado intrínseco relacionado aos 500 anos 

do descobrimento do Brasil. 

         No início de janeiro de 2000, a notícia sobre as mudanças na economia brasileira em 

função do anúncio da “nova política de metas de inflação” 240 foi bem recebida pelo mercado.  

O jornal avaliou que a “a crise de desvalorização do real desnorteou muitos economistas”241, 

mas que a capacidade de reação do governo mudou radicalmente o cenário e ressaltou que 

essas mudanças evitaram o pior, pois permitiram ao presidente “rearticular sua base 

política”242. 

A adoção do câmbio flutuante, quando da desvalorização do real, foi outra notícia de 

primeira página no início de janeiro, pois a ideia era que o “brasileiro ainda não se acostumou 

com as formas de oscilações da cotação do real em relação ao dólar”: 

As bruscas mudanças no valor da moeda americana têm assustado 

importadores, exportadores, investidores e turistas. O ministro da Fazenda, 

Pedro Malan, avaliou que o governo não vai defender uma taxa de cambio 

específica ou um intervalo para o valor do real.  Defendeu a adoção do modelo 

de flutuação, sem regras fixas para intervenção no mercado243.  

 

Há um clima de otimismo com o Plano Real nesse início de Milênio, tema tratado no 

editorial “A disciplina fiscal dá resultados”244. Avalia o texto que “ o vice-diretor do Fundo 

Monetário Internacional (FMI), Stanley Fisher, tem motivos pessoais e profissionais para 

                                                           
240 “As mudanças do cenário econômico”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 8 jan. 2000, p. A3. 
241 “As mudanças do cenário econômico”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 8 jan. 2000, p. A3. 
242 “As mudanças do cenário econômico”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 8 jan. 2000, p. A3. 
243 “Oscilação do dólar só não assusta o governo”. O Estado de S. Paulo. 09 jan. 2000, p. A1. 
244 “A disciplina fiscal dá resultados”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 09 jan. 2000, p. A3. 
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manifestar entusiasmo com a recuperação da economia brasileira. ‘Extraordinário’ e 

‘impressionante’ foi como o economista se referiu ao desempenho recente do Brasil, em 

entrevista na última quinta-feira”245. Na sequência, o jornal explica:  

Os motivos profissionais são conhecidos. Nos dois últimos anos de crise nos 

países emergentes, o FMI foi frequentemente acusado de administrar remédios 

que produzem efeitos colaterais desastrosos. O fato, porém, é que os países que 

assinaram e cumpriram seus programas com o FMI estão se saindo bastante 

bem. O exemplo mais recente é o Brasil, mas Fisher não se esqueceu da Coréia, 

cuja recuperação mereceu o qualificativo de espetacular.  

Mas a história, claro, está longe do fim. O programa brasileiro com o FMI vai 

até 2001, período em que o País continuará obrigado a manter um severo ajuste 

das contas públicas. Bem vistas as coisas, a chamada “virada fiscal” foi o fator 

decisivo na recuperação da credibilidade brasileira. 

O Brasil passou de um déficit público elevado e crônico, associado à imagem 

de um país que nunca cumpre as promessas de ajuste, para um expressivo 

superávit primário (receitas menos despesas, excluídas as financeiras) 

equivalente a 3,5% do PIB. Ou seja, o setor público está fazendo uma economia 

inédita de R$ 35 bilhões. Não é fácil, como notou Fisher, especialmente num 

ambiente político que demanda mais gastos público 246.  

 

    Ainda em janeiro de 2000, o grande debate das reformas volta à ordem do dia, motivado 

pelo anúncio de que a “desvalorização do real, um ano atrás, fez com que a remuneração dos 

profissionais brasileiros caísse no ranking mundial de salários em 1999”247, (na faixa dos 

executivos houve queda de 2º lugar para 16º, já na faixa dos operários, o Brasil passou da 

19º para a 23ª posição). 

   A repercussão do assunto refletiu na agenda editorial de OESP, no mesmo dia, sai 

publicado o texto “ O regime único da Previdência”248. O editorial avaliou as mudanças 

feitas até o momento pelo sistema previdenciário e classificou de “eufemisticamente, a 

proposta que abrange um conjunto de questões delicadas que envolve o projeto de reforma 

                                                           
245 “A disciplina fiscal dá resultados”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 09 jan. 2000, p. A3. 
246 “A disciplina fiscal dá resultados”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 09 jan. 2000, p. A3. 
247 “O regime único da Previdência”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 10 jan. 2000, p. A3. 
248 “O regime único da Previdência”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 10 jan. 2000, p. A3 
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estrutural do Estado brasileiro, conforme apresentado no trecho recortado do editorial a 

seguir: 

Na verdade, são medidas necessárias e úteis para amenizar o brutal déficit 

da Previdência – causa fundamental do desequilíbrio das contas públicas, 

mas não passam de paliativos. O projeto original de reforma foi 

desfigurado pelo Congresso, que não soube entender a importância da 

proposta, parecendo não se dar conta da verdadeira dimensão do problema 

que há anos vem condenando brasileiros a uma dupla vicissitude: a de ter 

um sistema iníquo de aposentadorias e pensões e a vergar sob o peso de 

impostos crescentes, cobrados para tapar o rombo da Previdência. [...] 

Agora, está ao alcance do Congresso começar a se redimir desses anos de 

descaso com o futuro do Brasil e dos brasileiros249. 

 

      Havia um clima de otimismo em função das notícias relativas ao desempenho econômico 

brasileiro em 1999. Os números do Banco Central que foram divulgados mostravam que 

Brasil melhorou suas contas com o exterior e obteve resultados histórico em 1999, o que 

explicava a manchete de OESP em 18 de janeiro de 2000:  

O país fechou 1999 com uma redução expressiva do déficit em conta 

corrente, conceito que inclui a balança comercial e a chamada conta de 

serviços. De acordo com números divulgados ontem pelo Banco Central, o 

déficit registrado no ano passado foi, em valores absolutos, de US$ 24,375 

bilhões. Em 1998, o resultado negativo tinha sido de US$ 33,611 bilhões. O 

balanço do ano passado trouxe outra notícia positiva: nunca o Brasil recebeu 

do exterior tanto dinheiro para atividades produtivas. Foram 29,976 bilhões. 

E o Dólar atingiu a menor cotação desde 30 julho de 1999 (R$ 1,794). 

      Os efeitos da crise financeira internacional que impactou na crise de desvalorização do 

real são reavaliados pelo jornal nesse mês de janeiro de 2000, conforme se destaca em “Os 

primeiros frutos da perseverança”250: 

Tivemos o menor déficit em conta corrente desde 1997, coberto por 

investimentos diretos que chegaram ao recorde histórico de US$ 30 

bilhões, um resultado excelente se considerarmos as dificuldades do ano 

que passou. [...]  Após um início de ano dramático, em que houve previsões 

de redução do PIB entre 4% e 8%, e um período prolongado de dificuldades 

e incertezas que só começaram a dissipar-se nos últimos dois meses, 

fechamos 1999 equilibrados. Poucos países conseguiram enfrentar com 

                                                           
249 “O regime único da Previdência”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 10 jan. 2000, p.A3. 
250 “Os primeiros frutos da perseverança”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 19 jan. 2000, p. A3. 
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tanto êxito crises financeiras e cambiais. Basta ver os exemplos mais 

recentes dos chamados “tigres asiáticos”. Levaram dois anos e meio para 

iniciar a recuperação, sem falar da Rússia e outros países da América 

Latina. O Brasil já está se recuperando em um ano251. 

 

Janeiro de 2000 demonstrou duas tendências, de um lado, o efeito das fusões 

evidenciou uma nova fase da globalização. De outro, o protecionismo dos grandes mercados 

integrados se acentuou, assim como a discussão em torno da liberalização do comércio 

agrícola, tema incompleto na reunião de Seattle sobre a nova agenda da Organização 

Mundial do Comércio (OMC) para o ano 2000. A possibilidade de se levar a discussão ao 

Fórum Econômico de Davos nesse mês pautou a agenda de OESP. Conforme texto “A tática 

certa depois de Seattle”252, que avaliava a intenção do diretor-geral da OMC, Mike Moore, 

em levar o tema para discussão em Davos: 

Mas o diretor-geral da OMC sabe que não há qualquer condição de reativar 

a discussão da liberalização do comércio agrícola no prazo de pelo menos 

dois anos, quando estará governando o sucessor de Clinton nos Estados 

Unidos e deverá estar definida a questão politicamente sensível do 

alargamento da União Europeia para o Leste. Países exportadores de 

produtos primários, como o Brasil, Argentina, Índia, mais do que 

frustrados por promessas não cumpridas e acordos violados, foram assim 

mesmo para a reunião de Seattle acreditando contar com o apoio dos 

Estados Unidos na luta pela liberalização do comércio agrícola, e o que 

obtiveram foi apenas a tentativa demagógica da delegação americana de 

misturar liberalização do comércio com direitos trabalhistas e questões 

sociais. Era o que os sindicatos norte-americanos queriam. Jamais se 

poderia pensar que fossem tão “humanitários” na defesa dos seus 

companheiros do Terceiro Mundo253.  

 

        Em “O protecionismo contra-ataca”254, o editor trata da questão norte-americana 

referente à política protecionista. O jornal enfatiza que “é preciso observar que a decisão do 

painel da OMC não melhora substancialmente a posição dos países exportadores de aço, 

                                                           
251 “Os primeiros frutos da perseverança”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 19 jan. 2000, p. A3. 
252 “As consequências da ambiguidade”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 17 jan. 2000, p. A3. 
253 “As consequências da ambiguidade”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 17 jan. 2000, p. A3. 
254 “Um claro sinal de definição”, O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 30 jan. 2000, p. A3. 
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inclusive a do Brasil, no mercado norte-americano” 255. Mesmo considerando o fato da 

indústria siderúrgica norte-americana estar obsoleta e seus métodos, caros, não tendo, por 

isso, “condições de competir com as modernas usinas instaladas no Brasil” 256:  

Para superar as ineficiências do setor, a Casa Branca apela para medidas 

protecionistas, sem se preocupar com as consequências econômicas e 

sociais que as barreiras ao comércio causarão no Brasil257.        

 

        O contexto do desempenho da economia brasileira 1999 também pode ser observado 

pelo movimento das grandes fusões, nessa fase de resolução do sistema global, no plano 

nacional, a Fusão da Bolsa de Valores do Rio e a de São Paulo, e as possibilidades que o 

novo paradigma reabre com as interações mediadas pela internet são representadas no 

editorial “Revolução na revolução”,258 sinalizando que as novas tecnologias atingiam seu 

ponto de maior impacto como inovação: 

[...] “a fronteira mais avançada da “nova economia” – a economia do 

conhecimento que comentamos aqui em editorial anterior. Seu alcance 

deverá equiparar-se ao da própria globalização, acrescentando-lhe uma 

dimensão inimaginada quando se desencadeou o processo de 

internacionalização do comércio e das finanças – produto por sua vez, da 

disseminação das modernas tecnologias de informação e comunicação 

(combinadas com o desmoronamento das barreiras econômicas).[...] 

Parece sair de um conto de ficção cientifica o rol de aplicações viáveis em 

prazo relativamente curto, dos sistemas operacionais voltados para a 

Internet, como aqueles que o gênio tecnológico de Bill Gates pretende 

conceber com o intuito de desatrelar do computador convencional e das 

conexões telefônicas ou de cabo a comunicação em rede, de modo a tornar 

a interatividade eletrônica onipresente na vida diária259. 

                                                           
255 “Um claro sinal de definição”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 30 jan. 2000, p. A3. 
256 “Um claro sinal de definição”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 30 jan. 2000, p. A3. 
257 “Um claro sinal de definição”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 30 jan. 2000, p. A3. 
258 “A Revolução na revolução”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 25 jan. 2000, p. A3. 
259 “A Revolução na revolução”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 25 jan. 2000, p. A3. 
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A reorganização do sistema econômico global se manifesta na tendência de grandes 

fusões das empresas multinacionais, o que centraliza a abordagem de OESP em “Nova 

Economia”260: 

A fusão das multinacionais inglesas Glaxo Wellcome e SmithKline Beecham 

acaba de dar origem ao maior conglomerado farmacêutico do mundo. O 

meganegócio, o terceiro do gênero no setor em apenas dois meses, consumou-se 

uma semana depois da união entre a AOL, o maior provedor mundial de acesso 

à Internet, e a Time Warner, o maior grupo de comunicação e entretenimento do 

planeta. O valor de mercado da empresa resultante é da ordem de US$ 350 

bilhões. [...]  As colossais fusões que se sucedem em todos os ramos de atividade 

representam a dimensão mais sensacional, por assim dizer, da chamada “nova 

economia261. 

 

          O tema “o capital estrangeiro” é apresentado no espaço editorial em três edições, o 

jornal se argumenta no sentido de que “a maior dificuldade em debates sobre o capital 

estrangeiro é separar a emoção da razão”. Pois considerou que o fato de debater o tema 

envolve “ideologia, política, sentimentos patrióticos e interesses particulares”. E que por trás 

desse debate, sempre há “números e questões bastante objetivos sobre a atuação dos capitais 

estrangeiros e seus efeitos sobre as economias nacionais”262. E resume essa análise 

afirmando que “não existe hoje no mundo um governo, seja qual for sua ideologia, que 

dispense investimentos externos”263. Cita que os maiores exemplos de captação de recursos 

externos, entre os emergentes, é a China comunista, e entre os países desenvolvidos, os 

Estados Unidos.  E o debate se amplia considerando o momento atual do Brasil: “numa 

discussão aberta por empresários e banqueiros nacionais, inquietos com o que consideram 

uma ameaça de desnacionalização da economia brasileira, representada pelo excesso de 

                                                           
260 “A Nova Economia”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 23 jan. 2000, p. A3. 
261 “A Nova Economia”., O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 23 jan. 2000, p. A3. 
262 “Capital estrangeiro novamente em discussão”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 5 jan. 2000, p. 

A3. 
263 “Capital estrangeiro novamente em discussão”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 5 jan. 2000, p. 
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investimento estrangeiro dos últimos anos” 264. E destaca que, segundo eles, particularmente 

grave é a ameaça “no sistema financeiro” 265, para observar: “digamos de início que se trata 

de um bom motivo de preocupação”266, embora considere que “pior, muito pior, seria se 

estivéssemos lidando com a falta de capitais externos, como aliás ocorreu não raras 

vezes”267. 

O jornal retoma essa discussão sobre o papel do capital externo em editorial numa 

sequência de três dias e finaliza a série com o texto “capital estrangeiro novamente em 

discussão – Final” 268: 

O atual debate sobre o capital estrangeiro foi provocado pelo caso da 

privatização do Banespa. Não há qualquer restrição à participação dos 

bancos estrangeiros que, de resto, já vem aumentando expressivamente sua 

cota no sistema financeiro brasileiro269. 

 

Desenvolve, nesse texto, um ponto de vista especifico sobre a temática indicando que 

“o governo pode disciplinar a ação dos bancos estrangeiros” 270 no País. E conclui sugerindo 

que, da mesma forma, “dispõe de instrumentos regulatórios eficazes para conter a 

participação estrangeira no setor” 271. Encerrando a análise, “definitivamente, não há, a esta 

                                                           
264 “Capital estrangeiro novamente em discussão”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 5 fev. 2000, p. 
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266 “Capital estrangeiro novamente em discussão”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 5 fev. 2000, p. 
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altura, pruridos nacionalistas que possam justificar mais uma generosa pá de dinheiro 

público sobre o multibilionário caixão em que afinal será enterrado o Banespa”272.     

Dois dias depois, o assunto da privatização do Banespa vira tema do editorial “Ação 

tardia e de má-fé”273, conforme resume a chamada na primeira página:  

Nenhuma privatização foi tão tumultuada como a do Banespa. E. se 

depender dos 11 procuradores do Ministério Público Federal que entraram 

com ação cautelar, o banco não será vendido tão cedo. De repente, são 

invocadas 22 “ilicitudes” para sustar o leilão. 

[...] A liquidação ou privatização dos bancos estaduais foi uma medida de 

profilaxia financeira e de saneamento moral que a história certamente 

registrará a favor do governo Fernando Henrique Cardoso. É isso que 

muita gente não perdoa274. 

 

     Em março, o grande debate que mais incidiu em temas editoriais foi a questão salarial no 

Brasil. De sete editoriais publicados sobre a questão, cinco priorizavam o debate sobre o 

salário mínimo, e os outros dois tratavam das discussões sobre o salário do funcionalismo, 

esse tema estava diretamente relacionado ao ajuste fiscal e as reformas do Estado: 

O presidente Fernando Henrique Cardoso deve anunciar hoje uma solução 

engenhosa para pôr fim à polêmica sobre o salário mínimo. O governo – e 

também o PSDB e o PMDB – estavam se sentindo acuados pela pressão 

do PFL, notadamente do senador Antonio Carlos Magalhães e do deputado 

Luiz Antonio de Medeiros – os últimos prosélitos do deputado petista 

Paulo Paim -, para que o piso salarial fosse reajustado para atingir valor 

equivalente a US$ 100 e, para evitar que o incômodo debate se prolongasse 

por mais 40 dias, até 1º de maio, decidiu antecipar o anúncio do novo 

salário mínimo275. 

 

                                                           
272 “O capital estrangeiro novamente em discussão - Final”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 8 fev. 

2000, p. A3. 
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Dois dias depois, sai na primeira página do jornal a notícia: “FHC fixa salário mínimo 

em R$ 151”276. O editorial “O Silogismo de Veríssimo”277 comenta que “é preciso quebrar 

o círculo perverso que fez do salário mínimo vil condição essencial para a restauração das 

finanças públicas”278. Recordamos um trecho que representa como o jornal interpretou essa 

nova proposta e se posiciona sobre o novo salário mínimo fixado pelo presidente dentro das 

medidas direcionadas pela orientação ao controle da economia, sob influência da agenda do 

FMI: 

Em sua coluna de sexta-feira (ontem) publicada pelo Estado, Luís 

Fernando Veríssimo enuncia um silogismo: “Como boa parte da população 

brasileira vive de um salário mínimo que não dá para viver e as 

circunstancias que o impedem de ser maior não vão mudar tão cedo, eis-

nos num silogismo bárbaro: se o País só sobrevive com mais da metade de 

sua população condenada a uma subvida perpétua, estamos todos 

condenados à lógica do absurdo”. E conclui: “O país só é viável se metade 

de sua população não for. ” 

 [...] Com o Estado virtualmente quebrado e tendo de fazer um brutal ajuste 

fiscal para não soçobrar – é para isso que se tem feito tanto sacrifício, e não 

para agradar o FMI, ou a comunidade financeira internacional, como 

afirma a oposição -, o aumento do salário mínimo até o valor necessário 

para o pleno sustento de uma família seria sinônimo de desastre para o País. 

Daí a demagogia de quem reivindicou um salário que o País não suportaria; 

daí o realismo responsável de quem negou dar às famílias de mais baixa 

renda os recursos mínimos necessários a uma existência digna; daí o 

silogismo de Veríssimo –  inteligente demais para insinuar como fazem 

tantos críticos do governo que Éfe Agá e Malan são monstros babando de 

antecipação com o sacrifício de velhinhas e criancinhas. 

O aviltamento crônico do salário mínimo não é, portanto, uma questão que 

diga respeito apenas à popularidade deste ou daquele governo ou, por outro 

lado, um tema a ser explorado demagogicamente à véspera de eleições. É 

um problema estrutural, que limita as possibilidades de crescimento do 

País e, portanto, precisa ser removido. O que pode romper o círculo 

perverso, definitivamente, é a completa desvinculação do salário mínimo 

dos benefícios mínimos da Previdência (Constituição de 1988)279. 
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O mês de abril de 2000 marcou a comemoração dos 500 anos do descobrimento do 

Brasil. Por ocasião disso, OESP publicou o editorial “O legado dos 500 anos”280: 

Tudo considerado, esses atributos (a identidade dos brasileiros) justificam 

a convicção de que somos, sim, capazes de superar o que a colonização nos 

transmitiu de pior e que está na origem de todas as chagas nacionais: o 

patrimonialismo – a apropriação do público pelo privado, a certeza da 

impunidade e a construção de uma hierarquia social iníqua, à revelia da lei. 

Não será fácil nos livrarmos dessa herança perniciosa. Mas tampouco foi 

fácil chegar aonde chegamos281. 

 

       A festa dos 500 anos do Brasil suscitou protestos. No mundo, o tema das desigualdades 

evidenciado pela globalização também motivou protestos que tomaram as ruas: 

Policiais prendem 600 manifestantes em Washington – A polícia usou gás 

Lacrimogêneo e prendeu mais de 600 pessoas que protestavam, ontem, 

atrás de barricadas, durante a reunião do FMI e do Bird em Washington282. 

 

  No Brasil, igualmente, evidenciava-se uma escalada de tensões sociais. Em 23 de 

abril de 2000, o jornal estampa a manchete: “confronto na festa dos 500 anos faz 141 

presos”283. A reportagem descreve o confronto: 

Bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha foram usadas ontem de 

manhã num confronto entre policiais militares e manifestantes em 

Cabrália. O Resultado foi a prisão de 141 pessoas e muitos feridos. A 

política perseguiu um grupo e o cercou na praça da cidade durante toda a 

manhã, debaixo de chuva. O confronto envolveu em torno de mil 

manifestantes do Movimento Negro, estudantes da Organização Brasil 

Outros 500, punks e Movimento dos Sem-Terra (MST) e 200 policiais. Os 

manifestantes tentavam juntar-se aos índios para engrossar a marcha de 

protesto contra o presidente Fernando Henrique Cardoso em Porto Seguro 

quando foram dispersados. O índio pataxó Crispim, que trabalhava na 

reconstrução do Monumento da Resistência dos Povos Indígenas, acabou 

ferido por uma pedrada284. 
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Em maio de 2000, a pauta da imprensa foi marcada pela atuação do Movimento Sem-

Terra. Manchetes em quase todos os jornais, em 3 de maio, traziam referências a atuação do 

movimento. Nessa ocasião, “O Estado de S. Paulo” trazia na primeira página, a seguinte 

reportagem:  

O presidente Fernando Henrique faz reunião de emergência com sete 

ministros para discutir a onda de violência promovida pelo MST. Além das 

ocupações de terras e dos prédios do Incra em todo o País, o movimento 

abriu ontem nova frente, invadindo edifícios do Ministério da Fazenda e 

do BNDES. A ideia é mostrar que o “inimigo” está na política econômica 

do governo e pressiona pela liberação de recursos para créditos, uma vez 

que a maioria dos integrantes do movimento já recebeu terras. “Vamos 

pegar quem manda, o Pedro Malan”, disse o coordenador do MST, Gilmar 

Mauro. O movimento ocupou doze prédios públicos ontem e montou 

acampamentos diante de outros cinco285. 

 

Dessa forma, muda-se o foco para o campo. O editorial do dia 

seguinte enfatiza: “o que o MST quer, na verdade, é a derrubada do governo e do 

regime”286. “O presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA), culpou o 

governo pela gravidade dos conflitos com o MST. Segundo ele, a reação do presidente 

Fernando Henrique diante da onda de violência no País tem sido lenta”287. E o assunto 

ocupa novamente a primeira página de OESP:                                                  

         A ameaça do governo de usar a Polícia Federal e até o Exército para 

desocupar prédios públicos invadidos pelo Movimento dos Sem-Terra foi 

duramente criticada ontem pelo governador de São Paulo, Mário Covas 

(PSDB): o “problema é social, não é assunto para a Polícia Federal, quanto 

mais para o Exército”, disse Covas, para quem o MST está certo: “É 

legítimo brigar por terra, sobretudo para trabalhar”. O presidente Fernando 

Henrique Cardoso disse concordar com Covas, de que não se combate 

movimentos sociais com Polícia e Exército. Mas o presidente considera 

que depredação de prédios públicos não é atividade típica de movimentos 

sociais nem deve ser tolerada288. 
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      O presidente Fernando Henrique Cardoso, ao mesmo tempo que avisa que vai “punir 

aliados que votaram contra o salário mínimo de R$ 151”, anuncia recursos para a reforma 

agrária e para a agricultura familiar. O assunto vai para agenda editorial com o texto “Pacote 

agrário e político” 289. Para o jornal, o presidente Fernando Henrique Cardoso não estava 

lançando apenas mais um pacote de financiamento e assistência. Estava, também, e 

principalmente, transmitindo um importante aviso, com endereço certo: o governo deseja 

aperfeiçoar suas políticas para o campo e, por isso, se dispõe a atender reivindicações 

razoáveis e apresentadas de forma civilizada.  Rejeitará, porém, qualquer entendimento com 

grupos baderneiros e truculentos290.  A pauta volta-se para o campo e o editorial 

“Desmatamento anunciado”291, trata da questão da alteração do Código Florestal:                                                                    

A bancada ruralista impôs grave derrota ao governo no Congresso, 

aprovando parecer para alteração do Código Florestal que permite a 

ampliação do desmatamento. Só uma atividade mais rentável que a 

extração de madeira preservará as florestas292. 

                O anúncio de turbulências no mercado internacional ocupou o espaço editorial”293, 

com o efeito alta de juros nos Estados Unidos, “que é sempre má notícia para o Brasil”, texto 

que fornece uma dimensão da fragilidade e dependência do “risco-Brasil”: 

Alta de juros nos Estados Unidos é sempre má notícia para o Brasil. O País 

tem uma dívida externa expressiva – US$ 242 bilhões – cujo custo 

aumenta. O governo e as empresas brasileiras passam a pagar mais caro 

pelos financiamentos tomados na praça americana. E a redução do 

consumo nos Estados Unidos prejudica as exportações brasileiras para o 

maior mercado do mundo. Além disso, a lógica diz que a taxa de juros 

brasileira tem que ser maior que a americana, simplesmente porque o risco 

Brasil é maior que o risco dos Estado Unidos. Assim, quanto maior a taxa 

lá, maior aqui. [...] teremos ainda turbulência no mercado financeiro, a 

mesma turbulência que já elevou os juros aqui no Brasil e já desvalorizou 

os títulos brasileiros no exterior. 
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Não é um cenário estranho, entretanto. Por diversas vezes nos últimos dois 

anos e meio, a economia brasileira foi atropelada pela instabilidade 

externa. O impacto desta vez é menor, primeiro porque o problema externo 

nem se compara ao que aconteceu depois das crises da Ásia e da Rússia. 

Mas também porque a economia local está bem melhor do que naquelas 

ocasiões. 

 As contas públicas encontram-se equilibradas e as contas externas, embora 

sejam ainda as mais vulneráveis, mostram desempenho satisfatório, com 

tendência para melhorar. O déficit externo em abril último era de US$ 23,8 

bilhões, contra o pico de US$ 33,7 bilhões em janeiro de 1999. 

Essa mudança decorreu de políticas internas bem-sucedidas: o ajuste fiscal 

e a mudança do regime cambial. É por isso que nas crises anteriores a taxa 

básica de juros no Brasil chegou a 45% e hoje pode ficar nos 18,5%. Ou 

que a taxa real de juros tenha sido de 25,5% no ano passado, contra os 

atuais 10% a 11% 

Eis aí a lição: o modo de enfrentar a turbulência externa é perseverar no 

ajuste interno. Muita gente no governo, a começar pelo presidente FHC 

chegou a sonhar com um tranquilo período de crescimento.  Paciência. A 

situação externa mostrou mais uma vez que há muito por fazer aqui, 

mesmo porque as atuais taxas de juros, embora menores, continuam muito 

elevadas e bloqueando a economia privada294. 

       O mês de maio se encerra com a crise financeira chegando na Argentina. No Brasil, o 

contexto político nacional no início de junho assume novos contorno. A agenda de OESP 

faz observações sobre o momento político delicado do governo, enfrentando as críticas da 

oposição ao projeto “Avança Brasil”295, tema editorial: 

Duas notícias, na mesma página A6 do Estado de terça-feira, ilustram o 

contraste entre o Brasil novo que custa a nascer e o Brasil velho que se 

nega a morrer. A primeira notícia trata do discurso do presidente Fernando 

Henrique, na abertura do 2º Fórum Global sobre Estado Democrático e 

Governança no Século 21, em Brasília. A segunda trata das reações ao 

programa social que o governo irá lançar neste mês, voltado 

especificamente para os 2 mil municípios mais pobres do País, em todo o 

Nordeste e nos Estados do Acre, Pará e Tocantins. [...] Os políticos 

criticam porque não terão acesso às verbas, nos municípios, os conselhos 

comunitários receberão as verbas296 
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         O jornal busca um contexto explicativo para levar à esfera pública esse quadro nacional 

entre um divisor de águas, a esfera econômica e a política, o que se reflete na primeira 

página:                                                                                                                               

O câmbio voltou ao centro da política monetária, na opinião de 

economistas que analisam a ação do Comitê de Política Monetária. O 

sistema de metas de inflação desenvolvido pelo Banco Central tem como 

principal instrumento o controle do nível de atividade por meio dos juros.  

A taxa de câmbio, porém, entra na equação como um complicador297. 

 

 No decorrer das semanas seguintes, o panorama mundial de protestos contra a 

globalização se acentua. Como aconteceu em Seattle, durante a reunião da Organização 

Mundial do Comércio (OMC), e em Washington, por ocasião da reunião do FMI, também 

em Windsor, no Canadá, se concentraram grupos manifestantes, cujo objetivo era impedir a 

realização da assembleia geral da Organização dos Estados Americanos (OEA). O jornal 

considerou que qualquer organismo multilateral era um “inimigo dos globe-trotters” 298, mas 

também um “alvo a ser atingindo” 299.  Pois a OEA “não tinha em sua agenda nenhum tema 

candente da globalização, mas, sim, problemas específicos do hemisfério”300. O mesmo 

movimento contra a globalização marcou o evento da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) no meio do mês de junho, em Bolonha, “quando a 

polícia enfrentou jovens em protesto contra a globalização”301. 

          Paralelamente, o jornal apontava que os investidores financeiros retornavam ao 

mercado de ações do Brasil. A notícia da reação positiva da Bovespa com a “redução da 

instabilidade nas bolsas americanas, o preço baixo das ações no País e as perspectivas de 
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ganhos com papéis das empresas de telecomunicações motivaram os investidores 

estrangeiros de alguns fundos mais agressivos a voltarem à Bolsa de São Paulo”302. Ao 

mesmo tempo, sai divulgado o resultado da pesquisa que apontava que o “Brasil melhora na 

lista da ONU do desenvolvimento”. Segundo a matéria: “o Brasil subiu 4 pontos – de 78º 

para 74º lugar no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, de acordo com o relatório 

2000 que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) divulga agora. O 

País continua classificado com desenvolvimento médio. O relatório mostra ainda que há 1,2 

bilhão de pessoas vivendo com menos de US$ 1 por dia no mundo”303. 

        Esse contexto de contradições pauta a temática da agenda OESP que buscou explicar o 

que entendia ser o novo paradigma econômico do mundo no princípio do século XXI. O 

editor comentou a referência do presidente do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, 

Alan Greenspan, a uma mudança na forma de fazer negócios no ambiente da “Nova 

Economia”, uma informação que poucos conheciam nessa época, mas que, de fato, 

representava uma grande novidade nas possibilidades de negócios: 

A mudança a que ele, (presidente do Fed) faz referência começa pelo e-

business, o modo de fazer negócios pela Internet, essa combinação de 

computadores, seus programas e as telecomunicações. Incluem-se aqui 

avanços tecnológicos como as fibras óticas e os lasers, enfim, o conjunto 

de instrumentos que permite a transmissão de cada vez mais informação 

em tempo cada vez mais curto. 

Mas não apenas isso: instituições adequadas, legislação favorável, a cultura 

do capitalismo e o espírito de inovação, num ambiente econômico estável, 

criaram as condições para que as novas tecnologias mudassem a maneira 

de fazer negócios.  

Na verdade, diz Greenspan, nem sabemos corretamente o tamanho da 

mudança. Os indicadores disponíveis mostram o ganho de produtividade 

da “América corporativa”, das grandes e médias empresas industriais e de 
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serviços. Mas não capturam os ganhos em pequenas empresas ou 

empreendimentos individuais. 

De fato, a era da Internet permite que pequenas empresas tenham acesso a 

informação, e oportunidade de negócios, antes só disponíveis para os 

grandes. Além disso, a difusão e o constante barateamento dos novos 

equipamentos tornam-nos mais acessíveis. Assim, ao mesmo tempo que o 

e-business estimula a globalização e a concentração, também abre espaço 

(nichos) para os pequenos com boas ideias. 

Isso depende da absorção de tecnologia, mas também de instituições e leis 

que estimulem mudanças. A criação dessas condições, que depende da 

ação política, é o mais importante neste momento no Brasil304. 

 

         Na agenda nacional de OESP, os efeitos econômicos da globalização assumem outras 

dimensões. A questão econômica do país pós-crise, com a aplicação de um rigoroso ajuste 

fiscal, impacta em reação social que se reflete no Movimento dos Sem-Terra. O presidente 

Fernando Henrique Cardoso prometeu no início de julho ao MST “liberar mais R$ 2,1 

bilhões – Recursos destinados a pagar a próxima safra agrícola nos assentamentos e financiar 

a construção de 250 casas para as famílias do sem-terra que deveriam receber seus lotes até 

o fim de 2002” 305. A promessa fazia parte do acordo firmado nas negociações entre o 

governo e MST. No entanto, o movimento ameaça invadir novamente a fazenda do 

presidente FHC, em Buritis, no município de Minas Gerais. O tema vira assunto de análise 

em “O genoma da intolerância”306. Em que sugere que “é o próprio governo o que mais 

incentiva o radicalismo interno do movimento dos sem-terra, na medida em que confere 

legitimidade de representação aos que esmeram no desrespeito à lei e no uso da violência 

para a consecução de seus objetivos”307. Indicando, dessa forma, os efeitos sociais do o alto 

custo do projeto econômico de ajustes e reformas do modelo aplicado. 
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       A pauta de OESP segue de perto todos os movimentos da economia brasileira, 

perceptível “Em busca da capacidade produtiva”308 cuja ênfase recai na afirmação de que os 

investimentos estão em recuperação, mas que os dados ainda refletem a crise de 1999: 

A economia brasileira voltou a crescer vigorosamente, mas só será 

´possível sustentar a expansão, nos próximos anos, se a capacidade 

produtiva aumentar com rapidez. Isso dependerá do ritmo de investimento 

em meios de produção. Esse investimento despencou no ano passado, por 

causa da crise cambial, e a recuperação ainda é incompleta. De janeiro a 

maio, a produção de bens de capital, isto é, de máquinas e equipamentos, 

foi 7,5% maior que em 1999. Em 12 meses, porém, o desempenho ainda 

ficou 0,5% abaixo daquele conseguido até maio do ano passado, segundo 

o último informe do IBGE309. 

         O mês de julho se encerra com uma “Conversa sobre globalização” 310, texto em que 

se percebe que o risco Brasil estava relacionado à avaliação do mercado financeiro 

especulativo globalizado, confirmado no comentário sobre o artigo do embaixador Rubens 

Ricúpero, secretário-geral da Conferência das Nações Unidas (Unctad), publicado por OESP 

no dia 9 de julho, sob o tema da globalização e seus efeitos nos países em desenvolvimento. 

Trechos dessa conversa são reproduzidos abaixo: 

A tese central do embaixador Ricúpero é que o grande efeito da 

globalização para aqueles países é o aumento da distância que os separa 

dos países ricos. 

[...] Ele sustenta que como ocorreu à época da Revolução Industrial, a 

globalização acentua as disparidades entre os países e dentro deles. 

[...] O que queríamos demonstrar com isso é que a questão fundamental a 

ser discutida por todos quanto estamos, ainda, na periferia do sistema 

globalizado é como acelerar a marcha para frente – para o estágio atingido 

por quem avançou nela mais que nós – e não nos fecharmos às infinitas 

possibilidades novas de desenvolvimento rápido que o processo de 

globalização está proporcionando a todos quantos quiserem aproveitá-las. 

[...] Na sua réplica (mencionada em artigo acima citado) o embaixador 

Ricúpero continua se mostrando mais atento ao “agravamento das 

disparidades” – que agora atribui à globalização – sem se ater muito ao fato 

de que ela se dá entre contendores que, todos eles, seguem adiante pela raia 
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do desenvolvimento, como se o fato de alguns estarem mais adiantados que 

os outros transformasse em passos atrás os passos à frente dados pelos mais 

lentos. É claro que a desigualdade aumenta. Mas essa desigualdade é 

relativa. E não absoluta, sendo uma desigualdade entre tamanhos de lucros 

e não uma desigualdade entre lucros e prejuízos311. 

Em agosto, alguns fatos chamam à atenção para uma nova articulação do eixo central 

dos temas priorizados nesta dissertação, da perspectiva de OESP, isto é, a globalização 

financeira e o Plano real, como efeitos que interagem, na dependência de um mesmo 

processo. No contexto geopolítico mundial, a ascensão à presidência dos Estados Unidos de 

George W. Bush acentua a tendência de políticas hemisféricas protecionistas. Embora o 

novo presidente norte-americano tenha considerado que “Brasil, Argentina e Chile os mais 

importantes parceiros dos Estados Unidos na América Latina” 312. Para o OESP, o que mais 

chamou atenção no programa do presidente Bush foi o “tom imperialista para definir as 

relações comerciais”313 com seus parceiros. 

Na concepção do jornal, o entendimento sobre os fundamentos do Plano Real e do 

efeito risco-Brasil vai definindo alguns elementos norteadores desse processo, apresentados 

na análise dessa conjuntura pelo editorial “Uma proposta óbvia”314, no qual se evidencia a 

conjugação dos fatores políticos e econômicos na estabilidade de um processo de 

desenvolvimento consistente para o país, conforme sistematizado na análise: 

É tão pacífica a anuência geral, em todo o planeta, de que a base para o 

desenvolvimento, ou mesmo para a preservação da estabilidade das 

economias nacionais – hoje tão interligadas entre si que os problemas de 

umas, por menores que sejam, ameaçam o equilíbrio de todas as demais -, 

são os chamados fundamentos, ou seja, o equilíbrio das contas fiscais e a 

permanente continuidade das políticas de controle da inflação. 

Na última década, o poder mudou de mãos em todos os países da Europa 

onde governos socialdemocratas sucederam governos conservadores – a 
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exceção foi a Espanha onde a mudança foi no sentido inverso – sem que, 

em nenhum momento, qualquer das correntes políticas em disputa pusesse 

em causa esses fundamentos básicos.  

O Brasil passara por uma sucessão presidencial em 2002. Mas, já nos dias 

de hoje, empresas e bancos brasileiros que lançam títulos no exterior 

pagam alguns pontos a mais na taxa de juros se o papel vencer a partir de 

2003. É um prêmio pelo que se chama de “risco político” ou incerteza em 

relação à ação do futuro presidente, que nós somos um dos últimos povos 

da Terra que são obrigados a pagar. 

É que o Brasil, além de ser a única democracia moderna importante onde 

a oposição acha que sua função é derrubar o governo, é também um dos 

raríssimos lugares do planeta em que ainda há quem acredita que a 

estabilidade é uma imposição do FMI e não um direito fundamental do 

novo e uma condição básica para o desenvolvimento. A reação do mercado 

financeiro internacional, cobrando uma taxa de risco político, não é, 

portanto, uma perseguição ao Brasil. É uma resposta ao fato de não estar 

estabelecido aqui um consenso interpartidário sobre os fundamentos 

econômicos315. 

 

Além desse tributo classificado de risco Brasil, a taxa adicional cobrada aos títulos 

brasileiros negociados no exterior, significando uma reação do mercado financeiro, 

cobrando uma taxa de risco político internacional, “que nós somos um dos últimos povos da 

Terra que são obrigados a pagar”, destaca o editorial. Medida relacionada a uma avaliação 

aleatória dos fundamentos econômicos e políticos do Estado brasileiro. Mas que se agravou 

com o contexto das notícias sobre a questão da dívida externa brasileira. Que entra na pauta 

da imprensa como um novo agravante. A questão da dívida, ainda em processo de diferentes 

avaliações, sobre todas as interpretações e significados que a expressão encerra, relacionada 

a inciativa encabeçada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e pelo 

Partido dos Trabalhadores (PT) de propor um plebiscito sobre a moratória da dívida externa 

brasileira. O que motivou o editorial intitulado “Um atestado de irresponsabilidade”316, que 

trata da questão dos juros da dívida externa.  
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O que, de certa forma, explica a atitude do governo em lançar títulos, em concluiu 

uma operação de troca de US$ 5,22 bilhões em títulos antigos da dívida externa por papeis 

novos, quase o dobro da previsão do mercado. O que resultou na troca e redução do serviço 

da dívida nos próximos dez anos em algo em torno de US$ 1 bilhão317. 

Segundo a avaliação de OESP, o peso e o custo do dinheiro no Brasil são 

considerados como muito alto “e isso determina o piso dos juros internos e, portanto, as 

condições de expansão da economia” 318. Mas que esse custo cairá, “na medida em se for 

desfazendo, para a opinião internacional, a imagem de um país incapaz de manter, por muito 

tempo, uma política séria”319. Além disso, avalia o jornal, para consolidar uma imagem 

positiva, é indispensável uma nova atitude nacional em relação a condições básicas de 

funcionamento da economia” 320. Uma referência clara a ideia de que a questão da 

credibilidade brasileira no mercado externo era essencial nesses tempos, onde tudo insidia 

sobre o fator “risco-Brasil”. 

Em setembro, uma avaliação da liderança hemisférica diplomática exercida pelo 

Brasil se impôs no fim do encontro que reuniu, em Brasília, os 12 presidentes da América 

do Sul. Nesse encontro, o presidente brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, subiu o tom e 

criticou o protecionismo das potências (países desenvolvidos): “Ele disse que no mundo 

globalizado não há mais espaço para grandes hegemonias” 321.  Nessa ocasião, OESP avaliou 

o encontro no texto “Diplomacia madura”, em que reconhece não somente o prestígio do 

Brasil, mas que o país acumulou prestígio internacional “suficiente para fazer progredir ou 

                                                           
317 “País troca papeis da dívida no valor de US$ 5,22 bi”. O Estado de S. Paulo, primeira página, 11 ago. 2000, 

A1. 
318 “Atestado de irresponsabilidade ”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 25 ago. 2000, p. A3.  
319 “Atestado de irresponsabilidade ”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 25 ago. 2000, p. A3.  
320 “Atestado de irresponsabilidade ”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 25 ago. 2000, p. A3.  
321 “Uma diplomacia madura”, O Estado de S. Paulo. Notas e Informações. 2 set. 2000, p. A3.  



145 

 

para sustar qualquer iniciativa relativa ao Hemisfério, atendendo aos interesses nacionais e 

não aceitando ser procurador de quem quer que seja”322. 

         O protecionismo foi discutido como tema central dos mercados integrados que 

compõem relações multilaterais. Apresentado em “A denúncia do internacionalismo 

humanitário” que detalha a veemência da política externa brasileira em se indignar com a 

questão, conforme apresentado por essa narrativa: 

O chanceler Luiz Felipe Lampreia abriu os debates da 55ª, sessão da 

Assembleia-Geral das Nações Unidas – tarefa que tradicionalmente cabe 

ao Brasil – com agressivo discurso contra os países que adotam políticas 

protecionistas. Esse discurso não altera a política do Itamaraty de tratar de 

tais assuntos no foro próprio, que é a OMC, justamente para evitar que 

considerações políticas e sociais contaminem as questões do comércio 

internacional. Na verdade, o discurso do chanceler, embora tratasse, na 

maior parte, do protecionismo dos países ricos, que prejudica os países em 

desenvolvimento, teve conteúdo eminentemente político. 

[...] O chanceler aproveitou a presença de representantes de 188 países para 

lembrar que os efeitos da globalização são assimétricos, favorecendo mais 

a uns países que a outros, não só porque resultam da ação de países também 

assimétricos, mas também porque os objetivos da equidade social já não 

têm a mesma capacidade mobilizadora de antes. 

[...] O valor da liberdade, completou o chanceler, felizmente avança em 

todos os continentes. Mas os valores igualmente fundamentais da 

igualdade e da fraternidade ficaram para trás. Se tais valores não forem 

reconduzidos ao topo da agenda política, advertiu, alguns povos poderão 

ser levados a acreditar “que o preço inevitável da liberdade é a perpetuação 

dos muros entre ricos e pobres, incluídos e excluídos, globalizados e 

abandonados. 

Essa distorção tem se verificado, de maneira particularmente perniciosa, 

no comércio internacional. A coexistência da retórica do livre comércio 

com as práticas protecionistas, por parte dos países ricos, é uma das 

demonstrações mais evidentes da discriminação a que são submetidos os 

países pobres ou em desenvolvimento. Outra é a que o chanceler Luiz 

Felipe Lampreia chamou de “retórica protecionista, travestida de 

internacionalismo humanitário”, que utiliza temas de grande apelo popular, 

como as cláusulas trabalhistas e ambientais, para na verdade fechar os 

mercados dos países ricos aos produtos dos países que tentam ampliar a 

sua participação no comércio internacional. E os países que tentam impor 

essas cláusulas, denunciou o chanceler, não estão interessados em melhorar 

a qualidade de vida dos trabalhadores dos países pobres, mas em proteger 
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os setores mais atrasados de suas próprias economias. E conclamou os 

países em desenvolvimento a “ajudar as sociedades desenvolvidas a 

perceber que não estão sozinhas no mundo e, sobretudo, que não podem 

pretender elaborar regras para o comércio internacional com base apenas 

nos seus pontos de vista, nos seus interesses, como se não houvesse outros 

mais de 5 bilhões de seres humanos com aspirações igualmente legítimas 

de bem-estar, progresso e justiça”.[...]O discurso do chanceler revela, 

ainda, uma acentuada descrença na capacidade da OMC de romper o 

protecionismo agrícola praticado pela União Europeia e pelos Estados 

Unidos, que subsidiam fortemente seus agricultores e fecham seus 

mercados aos produtores estrangeiros mais competitivos, ao mesmo tempo 

que exigem a abertura dos mercados alheios para produtos industrializados 

que lhes dão vantagens indiscutíveis. 

[...] O discurso, além disso, é um claro aviso aos candidatos George W. 

Bush e Al Gore. Tudo indica que qualquer dos dois que se eleja presidente 

dos Estados Unidos tentará apressar a criação da Alca, mantendo intactas 

as medidas protecionistas que fecham ou restringem o mercado americano 

a produtos de exportação brasileiros e incluindo nas normas do livre 

comércio hemisférico as famosas cláusulas trabalhistas e ambientais. 

Ocorrendo isso, a futura administração terá no governo brasileiro um 

adversário de peso para evitar que se institucionalize o tratamento desigual, 

nas relações comerciais323. 

A questão da globalização acabou provocando uma grande discussão que 

potencializou diferentes esferas das desigualdades, em todos os níveis. Esse impulso esteve 

presente na motivação de diferentes formas de protestos contra a globalização que agitaram 

o mundo nesse período de transição para o século XXI. Foi o que se viu na abertura oficial 

da reunião conjunta do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (Bird) no 

final de setembro. Em Praga, local da reunião, nem a maior operação de segurança, divulgou 

o jornal, desde a invasão russa em 1968, evitou o violento confronto, que deixou dezenas de 

feridos. Os protestos visaram propor discussões sobre as desigualdades no mundo 

globalizado, conforme divulgou OESP:  

Durante uma semana, milhares de manifestantes quebraram vitrinas, 

brigaram com a polícia e bradaram nas ruas contra a globalização, a 

pobreza, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial 

(Bird). A reunião do Fundo e do Banco foi encerrada um dia antes do 

programado. Desarmou-se o circo e todos foram embora, manifestantes, 
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funcionários internacionais e representantes dos 182 países sócios das duas 

instituições324. 

         Esse evento coincidiu com a publicação em setembro do Relatório 2000-2001 sobre o 

Desenvolvimento Mundial, dedicado ao tema do combate à pobreza publicado anualmente 

pelo Banco Mundial. O jornal aproveitou para comentar a declaração do presidente do 

Banco, James Wolfensohn, para quem a pobreza, no entanto, permanecia como um desafio: 

Nunca houve no mundo tanta capacidade criadora de riqueza. Nunca se 

produziu tanto e jamais a economia mundial foi tão integrada. Em nenhum 

outro momento se aplicou tanta ciência à produção de tantos tipos de bens 

e serviços, incluídos aqueles destinados à educação e a preservação da 

saúde. Apesar disso, 2,8 bilhões de pessoas, quase metade da população da 

Terra, vivem com menos US$ 2 por dia. A doença e a subnutrição estão 

presentes em todo o mundo, com efeitos devastadores em algumas áreas, 

como a África ao sul do Saara, o Sul da Ásia e alguns bolsões de miséria 

da América Latina. Se o desenvolvimento fosse apenas a criação de 

riqueza, a evolução recente da Humanidade – assim como a do Banco 

Mundial – seria uma história de sucesso325. 

Esses foram os pontos mais fundamentais da grande discussão temática que pautou 

o texto: “O desafio político da pobreza”326. Em outubro, o tema do protecionismo e a 

inclusão do Brasil nos espaços de discussão da ONU, uma posição em aberto desde 1994, 

ocupa à primeira página de OESP: 

Abertura de Mercados – O presidente FHC voltou a criticar o 

protecionismo e pregou maior acesso dos países pobres aos grandes 

mercados. “Se jogamos pelas regras do libre comércio e se os países mais 

ricos se permitem a manutenção de um aparato altamente elaborado de 

políticas protecionistas, então o nome é discriminação”, afirmou FHC, em 

discurso duro em Berlim. Ele aproveitou a visita à Alemanha para também 

cobrar das potências internacionais a inclusão do Brasil no Conselho de 

Segurança da ONU, antiga reivindicação do País. Fernando Henrique 

defendeu ainda uma atuação mais firme do conselho327. 
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Os efeitos da crise financeira internacional, e seu impacto na desvalorização do real, 

foi revisto pelas agências de classificação de risco, mas ainda de forma quase imperceptível, 

provocou reação à notícia divulgada:  

Agência melhora a nota de avaliação do Brasil – A situação econômica e 

política do País melhorou. Essa é a avaliação da agência internacional de 

risco Moody’s, que ontem anunciou a reclassificação positiva do Brasil. A 

dívida brasileira no exterior, representada por bônus e notas, subiu um 

degrau no que diz respeito a potencialidade de pagamento. Como 

consequência da decisão favorável ao chamado risco Brasil, alguns 

Estados e os bancos Bradesco, Itaú, ABN Amro, BankBoston, Citibank, 

Banco do Brasil e BNDES também acabaram subindo nas análises da 

Moody’s. A medida devolve ao Brasil a posição perdida em 98, com a crise 

russa, e o deixa no cenário mundial em posição equivalente à da Argentina, 

porém abaixo do México. O anúncio animou o mercado, pois pode definir 

investimentos que estejam em compasso de espera328. 

 

  O jornal apresentou a questão em análise sobre o título, “O peso do passado”329 em 

que detalha essa situação que indignou os brasileiros, “apenas porque países como El Salvador 

e Trinidad e Tobago estão muito à frente”. Texto com análise bastante abrangente, mas não 

deixa de chamar a atenção a naturalidade com que o editor lida com a gravidade do tema: 

 

 A reação indignada de muitos brasileiros contra a baixa classificação de 

risco (“rating”) conferida ao Brasil pelas principais agências internacionais 

deste serviço tem um lado saudável. A decepção irritada provocada pela 

constatação de que o País está nas últimas posições entre os países latino-

americanos, situando-se três a quatro degraus classificatórios abaixo do 

México (e não é fácil galgar cada degrau em menos de dois anos), justifica-

se plenamente. 

De fato, é muito ruim ter um baixo rating. A classificação das agências 

influencia o custo das captações externas de todas as empresas e 

instituições sediadas no Brasil (inclusive o governo). O custo externo, por 

sua vez, contamina o crédito doméstico, irradiando o efeito depressivo das 

altas taxas de juro para toda a economia. Até um pobre que paga juros 

salgados na compra de um eletrodoméstico simples é, de certa forma, uma 

vítima do baixo rating do Brasil. 
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Mas a grita contra a classificação brasileira mostra também, 

paradoxalmente, que ainda somos um país fechado e com conhecimento 

limitado sobre como funciona o mercado financeiro globalizado no qual 

estamos inseridos e do qual dependemos. 

Ao contrário do que muitos argumentam, a classificação de risco de crédito 

não está diretamente ligada ao potencial econômico de um país, ao seu 

tamanho ou à sua importância geopolítica. Como observou o economista 

Arturo Porzecanski, do ABN Amro de Nova York, em reportagem 

publicada na edição de 18 de outubro de “OESP”, são justamente os países 

muito ciosos da sua grandeza, com aguçada fome por crédito e a audácia 

de contestar as regras do jogo, os que mais assustam os emprestadores de 

dinheiro. Um exemplo típico é o Brasil da segunda metade da década de 

80, intoxicado pela euforia da redemocratização, deslumbrado pelas 

possibilidades de legislar a utopia na “Constituição-cidadã”, e pronto a 

combater o “inimigo externo” por meio da moratória dos pagamentos da 

dívida. 

De lá para cá, em um sofrido processo de erros e acertos, avanços e 

hesitações, o País conseguiu estabilizar a economia, recriar a moeda, 

estancar a sangria fiscal e retomar o crescimento sustentável, embora em 

ritmo modesto para uma nação emergente. 

Existem, porém, fatos bastante concretos que ainda pesam contra o credito 

externo do Brasil. O País exporta pouco, produz (se chegar lá) um superávit 

comercial irrisório e tem um cronograma pesado de pagamento de juros e 

amortizações em moeda estrangeira. Pelos anos à frente, o Brasil 

dependerá de dezenas de bilhões de dólares em capital externo – seja na 

forma preferível de investimentos diretos, seja em empréstimos, para 

equilibrar o balanço de pagamentos. Não passa despercebido para as 

agências de rating o fato de que o compromisso com a solvência externa 

deste governo não será necessariamente transmitido para outras forças 

políticas que porventura venham a governa o País. 

Na mesma reportagem mencionada acima, o economista Paulo Leme, da 

Goldman Sachs, faz críticas à classificação do Brasil pelas agências, que 

ele considera excessivamente baixa. As ponderações de Leme são 

eminentemente técnicas e fazem sentido. Mas é ingênuo pensar que o 

Brasil poderia imediatamente saltar vários degraus de rating, apenas 

porque países como El Salvador e Trinidad e Tobago estão muito à frente. 

Infelizmente, o passado ainda nos condena. E, a julgar pelas constantes 

investidas contra a legitimidade das dívidas interna e externa – vide o 

recente plebiscito organizado pela CNBB -, o futuro também é marcado 

por uma incerteza. Se os brasileiros decidiram que rating é importante, 

cumpre perceber que não existem muitos caminhos para o “upgrade” fora 

da conhecida receita: consolidar a estabilidade macroeconômica e um 

regime fiscal sólido, não esmorecer nas privatizações e prosseguir nas 

reformas políticas, tributária, da Previdência, da Justiça e dos mercados de 

capitais e de trabalho330. 
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         Novembro reacende temas polêmicos como a privatização do Banespa, o teto do 

salário mínimo e a inclusão do país nas novas tecnologias, como meio de produção e acesso 

a chamada nova economia: 

Banespa vai a leilão em clima de guerra – O governo mobilizou um batalhão 

de 60 advogados para assegurar o leilão de privatização do Banespa, hoje, 

às 10 horas, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ)331. 

O bom senso prevaleceu – O acordo entre as lideranças partidárias e o 

governo, para reajustar o salário mínimo para R$ 180, a partir de abril e não 

de maio, é, sem dúvida, histórico, como salientou o presidente Fernando 

Henrique Cardoso. Esta é a primeira vez desde que o piso salarial foi criado 

que seu valor não é fixado por considerações exclusivamente políticas, mas 

a partir da garantia de que o aumento não terá impacto fiscal sobre o 

Orçamento332. 

 

No final de novembro, o jornal avaliou que o Brasil estava ficando à margem da 

revolução tecnológica, considerando que “até o projeto da Lei de Informática só teria sentido 

se visto como parte de uma política nacional de tecnologia. Quem desconhece isso não 

enxerga o Brasil e a cena mundial. O assunto estava diretamente relacionado a um projeto 

de inclusão no mundo globalização, também definido por Nova Economia, assim se trava a 

discussão em “Um país com o passo errado”: 

O Brasil está ficando à margem de mais uma revolução tecnológica. Se não 

se apressar, ficará para trás, de novo, com nos séculos 19 e 20. Desta vez, 

terá como companheiros somente os países mais pobres, menos organizados 

e ainda nos primeiros estágios do desenvolvimento. Dentre esses, vários têm 

vivido atolados na guerra civil, situação frequente na África. Na Ásia, ao 

contrário, a maior parte dos países, emergentes ou ainda pobres, vem-se 

preparando, há anos, para a corrida do século XXI. Um novo passo nesse 

rumo deve ser o acordo de livre comércio de bens e serviços da tecnologia 

da informação, negociado entre os membros da Associação das Nações do 

Sudeste Asiático (Asean). Por esse acordo, esse comércio deve ser 

inteiramente liberado até 2010. Prevê-se uma redução gradual das barreiras, 

com tratamento diferenciado para os mais pobres. 

Em Brasília, a situação é pouco melhor do que no pelotão dos países mais 

atrasados do planeta. Um pouco melhor, porque, pelo menos, aqui se discute 

uma lei de informática – basicamente, uma revisão e extensão até 2009 de 

um conjunto de incentivos fiscais. Mas essa discussão está emperrada, há 
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muito tempo, e mais uma vez a Comissão de Assuntos Econômicos do 

Senado (CAE) adiou a votação do parecer do relator, Ney Suassuna (PMDB-

PB). Enquanto o projeto se atrasa, o Executivo tem de prorrogar os 

incentivos da lei anterior por meio de medidas provisórias. 

O comércio de bens de informática permanece deficitário, porque a 

importação de componentes supera, de longe, a exportação de produtos do 

setor. O déficit, cerca de US$ 6 bilhões neste ano, até setembro (2000), tende 

a crescer com rapidez. Mais importante que o déficit, no entanto, é o 

desperdício de oportunidade de investimento, da absorção de tecnologia e de 

mudança no perfil produtivo do País. Não se trata de abandonar os setores 

tradicionais de matérias-primas ou de produtos industriais, mas de introduzir 

no parque produtivo brasileiro, de modo tão amplo quanto possível, os 

elementos da chamada Nova Economia. Os bens de informática são parte 

essencial desse conjunto. 

Participam do acordo negociado entre os sócios da Asean países com 

diferentes graus de desenvolvimento. [...] A negociação é parte de um 

esforço, bem mais complexo, de formação de uma área de livre comércio. A 

inclusão, desde logo, de um compromisso a respeito do comércio de bens e 

serviços de informática deve influenciar as decisões de investimento nos 

próximos anos.  

Os governantes brasileiros ainda não conseguiram definir uma política de 

informática. Externamente, o governo tem evitado negociar acordos na área 

de tecnologia de informação. Isso resulta não de uma oposição a esses 

acordos, mas de uma falta de definição sobre o que se pode ou se deve 

negociar. O projeto de Lei de Informática em exame no Congresso não chega 

a ser uma definição de política. Estabelece, no entanto, algumas condições 

básicas para investimentos. Nem esse projeto tem avançado, porque 

interesses de tipo regional, têm dominado a discussão, têm prevalecido sobre 

o interesse nacional. Emperra-se, dessa forma, a tramitação de uma lei que 

só tem sentido como parte de uma política nacional de tecnologia. Quem 

desconhece esse fato não enxerga nem o Brasil nem a cena mundial. O 

governo, até agora, não conseguiu pôr a discussão nos termos corretos. Para 

isso, precisaria de uma base parlamentar mais capaz de entender os desafios 

e as tendências mundiais333. 

          Dezembro marca o fechamento de um ano de transição. O jornal fecha esse período 

apresentando avaliações de grandes eixos temáticos, os quais, de certa forma, nortearam todo 

a evolução do processo brasileiro em diferentes esferas. Um desses grandes temas tratou das 

negociações realizadas para reestruturar o Mercosul. A reunião de Florianópolis com os 

quatro presidentes do Mercosul encerrou com uma mensagem enfática: “O Mercosul está 

vivo e tem rumo” 334 e debate ideias próprias sobre como deve ser a Área de Livre Comércio 

das Américas (Alca), que também foi um dos grandes temas em discussão do ano 2000. 

                                                           
333 “Um país com o passo errado”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 27 nov. 2000, p. A3.  
334 “O Mercosul está vivo e tem rumo”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 16 dez. 2000, p. A3.  
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Embora com grandes problemas de convergência de interesse e ação eficaz, muito em função 

das “tentativas norte-americanas de impor a integração à maneira de Washington”335. 

Além disso, algumas revelações sobre o perfil do País foram apresentadas através do 

artigo “Censo 2000 – O novo retrato do Brasil” 336. Um novo modelo de expansão do Brasil 

foi consolidado nos anos 1990, com a presença crescente de polos regionais de 

desenvolvimento, de acordo com os dados preliminares do Censo Demográfico de 2000, 

divulgado ontem pelo IBGE. Nesse sentido, mereceu destaque a informação de que as duas 

maiores cidades do País, São Paulo e Rio de Janeiro, foram as capitais com menor 

crescimento populacional no Brasil. O levantamento confirma a tendência de urbanização 

das décadas anteriores: a maioria (81%) dos brasileiros vive no perímetro urbano das cidades 

– em 1991 eram 75%.  O Censo confirma também o ritmo cada vez menor de aumento da 

população. Metrópoles como São Paulo e Rio, tradicionais centros de atrações, tiveram as 

menores taxas de crescimento populacional entre as capitais (0,85%) e (0,73%), 

respectivamente. O ritmo de expansão das duas maiores cidades brasileiras ficou abaixo 

também da respectiva média estadual. Mas, São Paulo, afinal, ultrapassou a marca de 10 

milhões de habitantes (10.406.166)337. 

       Um dos eixos de negociação que marcaram evoluções no âmbito internacional da 

atuação do Brasil foi sem dúvida o que envolveu o processo de liberalização do comércio. 

O editorial “Uma História de recuperação e sucesso” 338 avaliou como esse processo tem 

acontecido no Brasil, e o resultado foi que “raros países passaram, na última década, por 

uma abertura comercial tão rápida e tão pouco planejada quanto o Brasil. Alguns dos 

                                                           
335 “O Mercosul está vivo e tem rumo”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 16 dez. 2000, p. A3.  
336 “O novo retrato do Brasil”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 22 dez. 2000, p. A3.  
337 “O novo retrato do Brasil”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 22 dez. 2000, p. A3.  
338 “Uma história de recuperação e sucesso”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações. 18 dez. 2000, p. A3.  
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segmentos atingidos por crises vêm tendo recuperação notável. Os produtores são mais fortes 

do que antes” 339. 

           O resultado imediato foi uma devastação em vários setores. Apesar disso, alguns dos 

segmentos atingidos mais violentamente pela mudança vêm exibindo uma recuperação 

notável. Mais do que isso: os produtores que foram capazes de continuar no mercado são 

hoje muito mais fortes do que antes. Há, na história desses produtores, ensinamentos 

preciosos tanto para o setor privado quanto para o governo. A integração do Brasil no 

mercado mundial apenas começou. O País está envolvido na formação da Alca, na discussão 

de um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia e na revisão das normas 

da OMC para a agricultura. Mas a agenda brasileira é bem mais ampla340, enfatizou o editor. 

       Dessa perspectiva, o jornal encerra o ano 2000 com duas narrativas temáticas essenciais 

para a centralidade dos temas que foram objeto de discussões no âmbito do Brasil, primeiro, 

sobre o novo papel do Estado e, segundo, sobre o contexto da globalização, o que se 

evidencia na manifestação de crises financeiras internacionais. Os dois editoriais que 

transcrevemos abaixo “Crises financeiras internacionais” e “ O novo papel do Estado”, 

publicados respectivamente em 30 e 31 de dezembro de 2000, sempre em Notas e 

Informações, expressam de modo claro a forma como o jornal narrou, descreveu, analisou 

seu ponto de vista sobre o período analisado nesta dissertação (1999-2000), articulando os 

três grandes temas que envolvem a globalização e seu carácter específico de resolução sobre 

o Brasil nesse período: 

Crises financeiras internacionais – Quanto mais um país se integra ao fluxo 

mundial da economia, maior será a exposição às crises. Nos últimos cinco anos, o 

Brasil sofreu o efeito das do México, Ásia, Rússia e agora da Argentina. Em 99, 

nós contagiamos outros países. 

                                                           
339 “Uma história de recuperação e sucesso”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações. 18 dez. 2000, p. A3.  
340 “Uma história de recuperação e sucesso”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações. 18 dez. 2000, p. A3.  
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As grandes crises financeiras nunca se circunscrevem aos países onde elas 

aconteceram. Além disso, a velocidade e a intensidade de sua propagação têm 

aumentado na esteira da globalização dos mercados. Quanto mais um país se 

integra aos fluxos mundiais de comércio e finanças maior será sua exposição aos 

efeitos das crises. 

Em quatro dos últimos cinco anos, o Brasil sofreu o efeito de crises externas: 

México em 1995, Ásia em 1997, Rússia em 1998 e agora a Argentina. Nós mesmos 

contagiamos outros países com a crise cambial de 1999. 

Nem sempre é fácil entender esse processo. As dúvidas são muitas. O que temos 

a ver com a Rússia? Por que sofremos com os desajustes na Ásia? A perplexidade 

estimula sentimentos isolacionistas e saídas baseadas numa crítica sem sentido à 

globalização. 

A integração do Brasil ao processo de globalização não pode ser vista pela ótica 

simplista da inevitabilidade. A globalização nos interessa porque ela pode ampliar 

as chances de crescimento e de superação dos nossos níveis de pobreza. É claro 

que é mais arriscado, mas ninguém de bom senso sustentaria que o Brasil deveria 

conformar-se em crescer menos apenas para diminuir os riscos associados às crises 

financeiras.  

As crises financeiras têm merecido a atenção dos líderes dos líderes mundiais, em 

especial dos que se reúnem em torno do Fundo Monetário Internacional (FMI), da 

OCDE, do BIS e de outras organizações multilaterais.  

Dentro de suas fronteiras, os países já encontraram há muito tempo a saída para 

enfrentar o risco de quebra desnecessária de um devedor e do respectivo efeito 

sistêmico. Mecanismos de coordenação, como a concordata, evitam que o pânico 

de credores produza desastres. 

Ao longo dos anos, o tratamento das crises passou da fase curativa à preventiva. 

As autoridades de supervisão bancária estabeleceram regras prudenciais para 

inibir a assunção de riscos excessivos pelas instituições financeiras. Nos mercados 

de capitais, os órgãos reguladores fixaram padrões de informações e de conduta 

para garantir a máxima transparência, proteger os interesses dos investidores e 

identificar o potencial de crises. 

Infelizmente, esses procedimentos não se aplicam a países. Não existe uma lei 

mundial de concordata para bloquear um ataque especulativo de investidores ou o 

pânico de credores, que podem levar rapidamente um país à bancarrota, 

independentemente da qualidade de sua política econômica. 

As discussões nos foros internacionais visam a criar uma nova arquitetura 

financeira internacional, para enfrentar  melhor as crises ou evitar que elas 

ocorram. Enquanto isso, muita coisa já funciona. O acordo de Basileia tem 

disseminado melhores práticas regulatórias em todos os países que, como o Brasil, 

a ele aderiram. O FMI tem exercido papel coordenador, como se viu na crise da 

dívida externa dos anos 80 e mais amplamente na década de 90.  

Não é simples. Ações para enfrentar crises podem criar risco fiscal, gerando a 

sensação de que se pode contar com um salvador de última hora, o que induz a 

práticas financeiras irresponsáveis. Foi o caso da Tailândia. É preciso, além disso, 

envolver também o setor privado no processo, como nas concordatas. 

Na reunião de Praga, em setembro, o Comitê Financeiro e Monetário do FMI 

voltou a discutir o tema e assinalou que o retorno mais rápido dos devedores à 

normalidade depende de “um maior espectro de ações por parte dos credores 

privados, incluindo ampla restruturação da dívida. 
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Todos têm enfatizado a necessidade de políticas econômicas sadias e de maiores 

informações. Afinal, lidar com crises ou preveni-las depende muito da liderança 

de atores internacionais relevantes, mas sobretudo dos próprios devedores. 

Ainda há muito que evoluir até que uma nova arquitetura do sistema financeiro 

internacional contribua para prevenir crises, bem como para reduzir a volatilidade 

e o contágio. Enquanto isso, o melhor remédio não é o isolamento nem moratórias 

inconsequentes. Reformas que reduzam a vulnerabilidade do país são o melhor 

antídoto. 

 

         A relativa normalidade com que o jornal trata o tema chama a atenção, pois os efeitos 

dessas crises financeiras foram devastadores sobre o Brasil na transição para o século XXI. 

De fato, como sugere o texto, os países estavam expostos a esses efeitos, pois: “não existe 

uma lei mundial de concordata para bloquear um ataque especulativo de investidores ou o 

pânico de credores, que podem levar rapidamente um país à bancarrota, independentemente 

da qualidade de sua política econômica”. E este foi um preço muito alto que o Brasil pagou 

em um momento determinante do seu Plano de Estabilidade para o novo século. Um projeto 

que envolvia um novo modelo para o Estado, conforme argumento editorial abaixo 

transcrito. Dessa forma, o efeito global no local foi deformador, desviando o percurso 

traçado na intencionalidade do projeto do Plano Real. 

      A década de 90 marcou uma grande mudança na atuação do Estado brasileiro. O 

programa de desestatização redefiniu radicalmente padrões da intervenção na economia, 

alterando formas já calcificadas de interação desigual entre governo e sociedade341. Este 

tema foi tratado no editorial que sugere uma profunda reflexão, em O novo papel do Estado:  

         – A década de 90 marcou uma transformação oceânica na atuação do Estado 

brasileiro. Numa perspectiva histórica, a importância da privatização e da 

concessão de 166 empresa e modalidade de prestação de serviços antes reservados 

ao Estado ao longo desse período não se encerra na geração de US$ 100,2 bilhões 

em receitas, investimentos de R$ 157 bilhões até 2002, economia de R$ 30 bilhões 

só este ano com juros da dívida interna e criação de cerca de 158 mil empregos 

nos setores de transporte e telecomunicações – os números cintilantes que 

resumem um processo considerado “irrepreensível” pelo presidente do BNDES, 

Francisco Gros. 

O programa de desestatização, iniciado no governo Collor, inibido no governo 

Itamar e acelerado no governo Fernando Henrique, redefiniu radicalmente os 

padrões da intervenção do Estado na esfera econômica, modificando, finalmente, 

formas já calcificadas de interação desigual entre governo e sociedade. Como se 

sabe, o Estado-empresário, cuja atuação foi decisiva em determinada etapa da vida 

nacional para levar adiante a industrialização acelerada, expandiu-se a tal ponto 

sob o regime militar que, no final dos anos 1970, o controle estatal sobre as 

                                                           
341“As crises financeiras internacionais”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 30 dez. 2000, p. A3.   
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atividades produtivas não encontrava paralelo em nenhuma economia do mundo 

não comunista. 

O caso brasileiro é uma amostra notável da coleção de virtudes e vícios 

provavelmente indissociáveis do envolvimento direto dos governos com o âmbito 

econômico em qualquer país. A crônica dessa participação, que chegou a ser 

hegemônica, registra conquistas decisivas no que diz respeito à criação e expansão 

da infraestrutura física do País e da implantação de uma indústria moderna de bens 

de capital e insumos industriais. É impossível subestimar, por exemplo, o que 

representou a constituição de um setor elétrico apto a interligar um território de 

dimensões continentais. 

No entanto, na mesma medida em que alargava o seu raio de ação, o Estado 

produtor de bens e prestador de serviços – e, por definição, responsável pela 

regulamentação dessas atividades -foi se tornando o ator privilegiado da arena 

econômica. Criador das regras do jogo, jogador, juiz e dono do cofre que o tornava 

possível, o Estado-empresário desencorajou a iniciativa privada autônoma que 

assume o risco, visa ao lucro e depende de regras claras, equânimes e estáveis – 

não dos humores dos governantes. Por muito tempo ainda o Brasil pagará o preço 

desse desestímulo. O reverso da medalha foi a proliferação das empresas estatais, 

cada vez mais desenvoltas e cada vez menos responsáveis, uma espécie de Quarto 

Poder voltado prioritariamente para os interesses das próprias corporações. 

O desmonte dessa engrenagem, cuja existência retardou dramaticamente o 

progresso material do País e a decantação de um sistema de relações impessoais 

entre governos, empresas e cidadãos, com base na lei, foi a primeira metade do 

processo de reordenamento institucional da economia brasileira – que ainda não 

foi completado. A outra, que está apenas começando, é a construção de um Estado-

regulador eficaz, idôneo e transparente. O conjunto de questões envolvidas naquilo 

que em inglês se chama “public regulation” configura um dos grandes desafios 

dos tempos atuais. Não por acaso, um dos pioneiros no estudo da matéria, o 

economista americano George J. Stigler, da Universidade de Chicago, recebeu um 

Prêmio Nobel em 1982.  

O problema central está em dotar as agências reguladoras – e os seus quadros – de 

poder, recursos, independência e capacidade técnica, além do adequado suporte 

legal, para impedir a sua captura, seja pelo interesse político, seja pelos interesses 

de empresas ou setores abrangidos por sua atuação. Tais interesses, em alguns 

casos, já se manifestaram desde o momento mesmo da configuração desses 

organismos. Contrariando toda a velha tradição imposta pelo Estado todo-

poderoso, as agências reguladoras devem ainda criar e manter desobstruídos 

canais de interlocução com os consumidores dos serviços privatizados, para ouvi-

los antes das decisões e prestar-lhes contas depois. 

O Brasil entra no século XXI, portanto, com o Estado finalmente fora da atividade 

em que nunca deveria ter se envolvido – a de produzir riquezas. Mas apenas 

começando o longo aprendizado para exercer os novos papéis que deverá ter os 

tradicionais, que nunca conseguiu cumprir à altura, de fornecer serviços públicos 

de alto nível e de regular e conter os abusos do poder econômico contra os 

consumidores; o novo papel, que todo Estado moderno tem hoje, de criar 

condições internas para que a iniciativa privada desenvolva todas as suas 

potencialidades com vantagem sobre seus competidores internacionais; e o de 

trabalhar com o maior aliado dela para abrir mercados no exterior para nossos 

produtos342. 

                                                           
342 “O novo papel do Estado”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 31 dez. 2000, p. A3. 
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O tema a que o editor se dedica sugere um argumento em tese, mas, no entanto, há 

um longo debate entre a realidade e o que o texto propõe nesse final de século, que não se 

encerra nesses limites. Por este motivo, escolhemos concluir com os dois editoriais 

escolhidos, pois são temas que abrem a discussão da agenda neoliberal no novo século. 

 Além disso, buscamos detalhar a agenda de OESP referente ao ano 2000, pois  

tratava dos subtemas centrais desta pesquisa relacionada a grande avaliação dos efeitos da 

globalização em duas vertentes centrais: a reforma do Estado e as crises financeiras 

internacionais.  A reforma do Estado como tema em si remete à discussão do Plano Real que 

representou 54,2% do total da agenda temática para o ano 2000, significando um volume 

expressivo de editoriais produzidos que tratam da matéria. Muitas das questões relacionadas 

à reforma do Estado nos remetem ao modelo ideológico do neoliberalismo, cujo projeto 

central tem seu fundamento na reforma do Estado: “o programa de desestatização, iniciado 

no governo Collor, inibido do governo Itamar e acelerado no governo Fernando Henrique, 

redefiniu os padrões da intervenção do Estado na esfera economia”343. 

   Essa proposição, como se sabe, se integra à orientação neoliberal e à proposta que se 

fundamentou no Consenso de Washington. A discussão sobre o menor poder regulador do 

Estado, inclusive para “criar condições internas para a iniciativa privada”, soma-se ao poder 

dos mercados em se autorregularem como parece ser a discussão proposta por esse editorial: 

“ o problema central está em dotar as agências reguladores de poder, recursos, independência 

e capacidade técnica, além de adequado suporte legal, para impedir a sua captura, seja pelo 

interesse político, seja pelos interesses de empresas”344. Portanto, o que o jornal propunha 

para a discussão pública envolvia “o desmonte dessa engrenagem” do antigo modelo de 

                                                           
343 “O novo papel do Estado”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 31 dez. 2000, p. A3. 
344 “O novo papel do Estado”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 31 dez. 2000, p. A3. 
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Estado e a construção de um novo modelo, baseado no “Estado-regulador eficaz, idôneo e 

transparente”345. Tanto assim, que cita o economista George J. Stigler, que se notabilizou 

com a estrutura da “the theory of Economic Regulation”. Pesquisador notável da 

Universidade de Chicago, expoente máximo do pensamento neoliberal.  

         A outra proposta temática, o editorial intitulado “Crises financeiras internacionais” 346, 

reporta ao fenômeno da globalização financeira como propulsor dessas manifestações, o 

recorte dessa pesquisa se centraliza nos efeitos, na “velocidade e a intensidade de sua 

propagação” 347. E o que o editorial propunha discutir era exatamente essa ocorrência, que 

se manifestava “ na esteira da globalização dos mercados” 348. Além do fato inquestionável 

de que as crises financeiras internacionais estavam se evidenciando em realidades mais 

expostas a esses efeitos, “quanto mais um país se integra aos fluxos mundiais de comércio e 

finanças maior será sua exposição aos efeitos das crises”349.  

Isso mantém estreita relação com o questionamento apresentado por essa pesquisa, 

qual seja, se o projeto de inserção do Brasil nos mercados integrados não ficou 

comprometido pelos efeitos que a globalização financeira produziu no Brasil via crises 

internacionais? Esse questionamento estava relacionado ao projeto do Plano Real, que foi 

exposto a uma crise de desvalorização em um momento crucial da aplicabilidade do modelo.   

Pela perspectiva subjacente nesse editorial, até certo ponto, pode-se inferir que as 

crises financeiras representaram, além de evidentes efeitos da globalização financeira, um 

certo tributo, um resgate econômico a ser pago pelo país que, ao abrir o mercado sem ter 

reservas ou lastro de significativa acumulação de capital. O que ficou evidenciado pelo fato 

                                                           
345 “O novo papel do Estado”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 31 dez. 2000, p. A3. 
346 “As crises financeiras internacionais”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 30 dez. 2000, p. A3.   
347 “As crises financeiras internacionais”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 30 dez. 2000, p. A3.   
348 “As crises financeiras internacionais”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 30 dez. 2000, p. A3.   
349 “As crises financeiras internacionais”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 30 dez. 2000, p. A3.   
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dessas crises chegaram nos países que se abriram ao fluxo especulativo com atrativos juros, 

mas sem grandes reservas ou estrutura fiscal regulamentada. 

        Todos os dois temas mantiveram uma forte correlação com a especificidade das 

propostas editoriais que se apresentaram no decorrer do ano 2000. No âmbito nacional, as 

altas taxas de juros praticadas no Brasil, a questão cambial e do endividamento do Estado 

brasileiro. No plano internacional, as crises financeiras como um dos efeitos da globalização 

que levou à dependência do capital externo, em todas as formas com que se manifestou no 

Brasil nesse período. 

     A grande questão para o novo século não se encerra, mas traz ao centro do debate os 

grandes efeitos desse fenômeno em curso, pela exposta fragilidade submetida aos mercados 

em desenvolvimento ao buscar se inserir no comercio internacional, em um jogo desigual. 

No caso do Brasil, a abertura do mercado interno se deu num momento em que seus ativos 

foram depreciados, com a desvalorização do real. E no plano externo, o alto preço a pagar, 

em dólar, por uma inserção brasileira que não encontrou espaço no monopólio regulado pelas 

políticas protecionistas dos países ricos. Comprometendo suas exportações a um dos seus 

menores níveis em todo o século XX. Sugerindo, dessa forma, um aprofundamento da 

questão sobre o alto preço que foi pago pelo País com os efeitos dessas crises e por uma 

suposta inserção no processo global que se mostrou ilusória, além de comprometer seu 

modelo de desenvolvimento na transição para o novo século. 
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3.11. Agenda temática dos editoriais de OESP em 2001 

 

A tabela abaixo apresenta a síntese dos editoriais do jornal “O Estado de S. Paulo” 

separados por subtemas e pelo número de incidência: 

Editoriais de OESP no ano de 2001, separados por 

subtemas e número de incidências 

Subtema n° de incidência 

Ajustes e reformas 53 

Análise nacional política e econômica 50 

Análise internacional (outros países) 33 

FMI, ONU, OMC, ALCA, 30 

Plano real 21 

Judiciário 20 

Globalização 19 

Política Regional 17 

Política Social 17 

Mercosul  15 

Protecionismo  12 

Política partidária 11 

Setor Agrícola, Pecuário, Industrial 11 

Crises 10 

Análise de Conjuntura século XX 10 

Congresso, Senado 9 

Mercados 5 

Privatizações  4 

Política Externa 4 

Política Externa 3 

Exportações 3 

Política Externa 3 

CPIs 2 

Juros/BC/BNDES 1 

Total 365 



161 

 

 

TEMAS E SUBTEMAS DOS EDITORIAIS ORGANIZADOS EM TRÊS 

EIXOS TEMÁTICOS - 2001 

SUBTEMAS                         Nº DE EDITORIAIS                                               TEMAS 

CRISE                                                        10 

PROTECIONISMO                                   12 

EXPORTAÇÕES                                       03                  

MERCADO/PAPEIS                                 05 

OMC/FMI/BIRD                                       30 

MERCOSUL                                             05                   GLOBALIZAÇÃO  

GLOBALIZAÇAO                                    19                                                 

PLANO REAL                                           21 

AJUSTES & REFORMAS                        53 

POLÍTICA SOCIAL                                  17 

POLÍTICA PARTIDÁRIA                        11 

POLÍTICA REGIONAL                            17                   PLANO REAL 

CPIs                                                            02 

DEFESA NACIONAL                               00 

JUDICIÁRIO                                              20 

POLÍTICA DE CRÉDITO                         00 

POLÍTICA PRODUÇÃO                           11   

POLÍTICA EXTERNA                              04 

POLÍTICA DE JUROS                               01 

CONGRESSO& SENADO                        09 

PRIVATIZAÇÃO                                      12 

JUROS                                                        03 

EXPORTAÇÕES                                        02 

ELEIÇÕES                                                 05                             

ANÁLISE NACIONAL                             50      

ANÁLISE INTERNACIONAL                 33                                                         ANÁLISE DE CONJUNTURA 

ANÁLISE DO SÉCULO XX                    10 

 

TOTAL ....................................................365 
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       Nessa etapa os documentos foram selecionados por temas e agrupados segundo a 

incidência de quantidades temáticas apresentada nas análises editoriais durante o ano de 

2001. Selecionou-se os temas após análise de sentido e correlação de processos (tabela 1). 

Nessa avaliação, agrupou-se os temas segundo sua relação com três grandes eixos temáticos, 

visando fornecer elementos para se pensar à pesquisa qualitativa, que se constituiu na 

segunda abordagem, apresentada na forma de síntese qualitativa relacionada nesses dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Editoriais de OESP, 2001 

Elaboração: própria 

 

A partir desse levantamento quantitativo, a metodologia utilizada se orientou por 

duas perspectivas de abordagens temáticas priorizadas nos editoriais da agenda de OESP de 

2001. A primeira se conduziu pelo eixo temático que envolveu as questões relacionadas ao 

Plano Real. E a segunda tratou das questões relacionadas à globalização. No âmbito desses 
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dois enfoques, observamos o resumo dos temas tratados pelo jornal nos editoriais estudados 

em Notas e Informações, publicados diariamente como síntese na capa do jornal.     

        Por esse motivo, a pesquisa nessa etapa não prioriza as citações relacionadas às análises, 

pois já apresentamos nas etapas anteriores.  Posto que, nesta fase, o objetivo era apresentar 

um texto que sintetizasse os momentos, temas e questões tratados nos editoriais pelo critério 

de relevância e atualidade. Por isso, visamos compor um panorama relacionado ao que o 

jornal tratou sobre o Brasil em 2001, de forma sucinta, a partir dos dois grandes temas, que 

se inter-relacionam, plano real e globalização. O primeiro explica, em grande medida, a 

incidência e o impacto no decorrer do ano 2001 da influência do fenômeno global no local. 

E a globalização explica o contexto do panorama externo brasileiro pela pauta dos 

acontecimentos internacionais e da nova composição geopolítica em que o Brasil procurou 

espaços para se inserir.  

Assim, globalização e Plano Real pautaram enfoques que evidenciaram escolhas na 

composição da agenda OESP em 2001. No plano nacional, a crise energética que se 

constituiu em um dos grandes problemas do segundo governo Fernando Henrique Cardoso, 

como indício de uma postura editorial que se conduziu pelo critério de atualidade. Por outro 

lado, observou-se ainda no âmbito do Plano Real, a persistência da agenda de OESP – 2001 

em se conduzir pelo critério de relevância ao insistir nos temas relacionados à Reforma do 

Estado e o ajuste fiscal, conforme se pôde constatar nos resultados apresentados pela 

pesquisa quantitativa. 

O critério de atualidade no panorama global foi inquestionável após o impacto do 

“11 de setembro de 2001”. Os problemas de uma reconfiguração de relações dos blocos 

alfandegários estavam na ordem do dia. De um lado, o agravamento da crise argentina e do 

Mercosul por consequência. De outro, a posição protecionista dos grandes mercados 
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econômicos ao negociar com os países, o que reabriu o debate das desigualdades e 

evidenciou protestos mundiais contra a globalização em “múltiplas dimensões”. Nesse 

contexto, o jornal destacou posições como, por exemplo, a do presidente Fernando Henrique 

Cardoso, que surge nesse contexto, para OESP, como um dos intelectuais mais eloquentes 

da atualidade, na medida em que o presidente brasileiro questionou que a luta contra “o 

terrorismo não pode obscurecer a luta maior contra a desigualdade e a pobreza”.  

Uma das grandes discussões apresentada no debate da globalização pela agenda de 

OESP propôs que o Brasil se preparasse para uma fase de negociações multilaterais no 

âmbito da Alca, relacionando isso a um redirecionamento do País no acesso aos mercados. 

Fator que foi posto na mesa pela fala do presidente Fernando Henrique Cardoso: “ É exportar 

ou morrer”. 

Buscou-se, nesta síntese, repassar os principais temas refletidos na agenda OESP – 

2001, conforme apresentamos a seguir, na tentativa de definir a forma como o panorama 

brasileiro foi projetado nas páginas do jornal em 2001, priorizando algumas questões 

relevantes.  

Em primeiro lugar, os “Dez anos de Privatização”350  foi um dos temas que abriu a 

agenda de OESP em janeiro de 2001. O novo papel da dívida externa brasileira, 

transformado em bônus nas operações do mercado internacional, foi notícia de primeira 

página. Isso porque o Brasil captou US$ 1,5 bi em bônus de 5 anos, com vencimento em 

janeiro de 2006, vendido com cupom de juros de 10,25%, ao ano351.  Nesse contexto, o 

editorial discutiu “O nó dos juros”352 analisando a redução da Selic ao longo de 2000, “que 

                                                           
350 “Dez anos de privatização”. O Estado de S. Paulo. Notas e informações, 02 jan. 2001, p. A3. 
351 “Brasil capta US$ 1,5 bi em bônus de 5 anos”. O Estado de S. Paulo. Notas e informações, 05 jan. 2001, p. 

A3. 
352 “O nó dos juros”. O Estado de S. Paulo. Notas e informações, 04 jan. 2001, p. A3. 
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funcionou, ao mesmo tempo, como alavanca da demanda interna e como freio para 

investimentos” 353. 

      A reforma do Estado foi discutida em diferentes perspectivas.  O texto “A reforma 

política”354 destacou a aprovação de cinco projetos pelo Congresso. Uma série de editoriais 

analisou a “Reforma do Judiciário”355 como “condição para que se complete a reforma do 

Estado” 356. 

        A viagem do presidente Fernando Henrique Cardoso à Ásia ocupou um lugar de 

destaque nas primeiras páginas do jornal em janeiro de 2001, mais pelo que declarou: “o 

Brasil precisa de acesso aos mercados; sem isso não há possibilidade de haver Alca”, 

completando: “se o Nafta estiver disposto a dar acesso aos mercados, vamos discutir ponto 

por ponto”357. O ponto de vista opinativo do jornal acompanhou as ações estratégicas do 

governo nesse sentido. Por isso, o editorial “A exportação como prioridade”358 destacou “a 

decisão de instituir novo colegiado, para entregar a coordenação da política de comércio 

exterior a uma instância mais alta que a Camex, é um firme indício de que o governo está 

decidido a implementar uma efetiva estratégia comercial” 359. 

         O tema sobre a inserção brasileira nos mercados integrados volta às primeiras páginas 

com a viagem do presidente à Ásia, que reabre uma conjuntura que se pauta pelo tema da 

globalização. O que se reflete na narrativa, “Passando a limpo a globalização”360, texto em 

que o jornal pontua está claro, “mais que em qualquer momento dos últimos dez anos, que é 

                                                           
353 “O nó dos juros”. O Estado de S. Paulo. Notas e informações, 04 jan. 2001, p. A3. 
354 “A Reforma política”. O Estado de S. Paulo. Notas e informações, 05 jan. 2001, p. A3. 
355 “A Reforma do Judiciário I”. O Estado de S. Paulo. Notas e informações, 10 jan. 2001, p. A3. 
356 “A Reforma do Judiciário I”. O Estado de S. Paulo, 10 jan. 2001, p. A1. 
357 “FHC: sem acesso aos mercados, não haverá Alca”. O Estado de S. Paulo. Notas e informações, 17 jan. 

2001, p. A3. 
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359 “A exportação como prioridade”. O Estado de S. Paulo. Notas e informações, 25 jan. 2001, p. A3. 
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tempo de repensar as condições do crescimento econômico e da integração dos mercados, e 

isso inclui uma crítica mais ampla da experiência da globalização”. No Brasil, o Fórum 

Social Mundial de Porto Alegre começava com muitos protestos, na primeira página de 

OESP361, com destaque para o fato de que os bancários queimaram um boneco representando 

o presidente FHC e as bandeiras dos EUA e da Espanha, “símbolos da globalização”. 

        A declaração do presidente brasileiro de que “sem o econômico, social é veleidade”, 

virou manchete nesse contexto, buscando responder aos protestos sobre a globalização na 

economia e nos problemas sociais. As frases do presidente FHC ocuparam as primeiras 

páginas de OESP:  “O econômico sem o social é desumano, e o social sem o econômico é 

mera veleidade, voluntarismo inócuo”362. Essa declaração do presidente Fernando Henrique 

Cardoso mantinha, de certa forma, uma relação de sentido com o evento que ocorria no 

Brasil no final de janeiro, o Fórum Social e a proposta do texto “Onde está o pensamento 

único?”, o jornal que observou detalhes do evento, que “chamou a atenção da mídia. Mas 

nada avançou na construção do propalado outro mundo” 363, afirma o editorial. O que ficou 

desse autêntico festival fundamentalista” avaliou, “foi um programado ato de vandalismo, 

uma patética confissão ideológica e uma jogada política”364. 

             A agenda de OESP no mês de fevereiro se direciona para a integração regional, por 

um lado, para o Mercosul. E, de outro, o caso Alca, as duas questões eram pautadas por 

discussões que se transformavam a cada novo dia. O que levou refletir, de forma específica 

nesse período, a um conceito clássico da teoria do desenvolvimento econômico que 

                                                           
361 “Fórum discutirão globalização via satélite”. O Estado de S. Paulo. Notas e informações, 26 jan. 2001, p. 
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reconhece novos fenômenos financeiros pela tendência em produzir crises, como um modo 

de manifestação e seus efeitos, antes de se estabelecer como sistema. 

      O editorial “Oportunidade para o Mercosul”365 delimita uma nova fase de negociações 

entre Brasil e Argentina, e reconhece que os países ”têm agora nova chance para fortalecer 

o Mercosul, depois do período de conflitos e impasse. Será necessário recobrar a visão de 

longo prazo, obscurecida pela multiplicação de disputas comerciais e pelo aumento das 

pressões protecionistas”. Sobre as instâncias de negociações no âmbito da Alca tratavam de 

dimensionar hipóteses, tais como, as que foram apresentadas no editorial “Dificuldades de 

Bush em fortalecem o Mercosul” em que sugere que “está cada vez mais claro que Bush não 

conseguirá obter do Congresso o fast track, o mandato negociador que ele gostaria de 

apresentar na Cúpula das Américas, em abril, para dar novo impulso às negociações para a 

criação da Alca”.366  

         E de fato, o tema vai para o fórum de discussões da 3ª Cúpula das Américas. O editorial 

de OESP faz referência ao assunto em “A pauta dos EUA para a Alca”, observando que há 

“ dois meses da 3ª Cúpula das Américas, Brasil e Estados Unidos mantêm divergências 

quanto à Alca. As propostas americanas deixam poucas margens para  entendimento com o 

Brasil e com o Mercosul, que negocia em bloco”.367  E agenda editorial de OESP de fevereiro 

se encerra com os dois temas sem muita definição do rumo que a política do bloco 

hemisférico irá propor. 

          As repercussões de uma ameaça de pânico no mercado financeira internacional no 

final de fevereiro, soma-se ao efeito prolongado da crise argentina e a agitação no mercado 

do dólar. A cotação da moeda americana disparou na primeira semana de março, 
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ultrapassando a casa dos R$ 2,10. O assunto vira tema do editorial “As preocupações com o 

dólar”. Que avalia a agitação no mercado, preocupante por dois motivos principais: “dólar 

mais caro eleva a dívida pública e dificulta a busca do equilíbrio fiscal”368. 

      No âmbito do Plano Real, o equilíbrio fiscal segue sendo um dos assuntos que o jornal 

mais cobra do governo. E estabelece diferentes argumentos para sustentar essa oposição, que 

reivindica de forma persistente. Conforme o que propõe em “Sem ordem fiscal não há 

política social”369“Afrouxar a Lei Fiscal tão pouco tempo depois de sua entrada em vigor é 

assumir o risco de sua desmoralização. Fazê-lo quando já se discutem eleições tão amplas 

quanto as do próximo ano é ato de imensa irresponsabilidade política.“370 Conclui o texto. 

        Os efeitos políticos da crise de desvalorização do real impactaram em outras crises. 

Como foi o caso da crise política no centro do governo, com a equipe econômica sob suspeita 

de uso privilegiado de informações, com demissões importantes. Quando uma série de 

Comissões Parlamentar de Inquérito (CPIs) se instala. O governo, de uma crise econômica, 

passa a enfrentar uma série crises políticas. Uma sucessão de depoimentos começa a ser 

tomados e a população acompanha uma conjugação de fatos relatados ao vivo via televisão. 

A linha editorial do jornal OESP se mantém um pouco distante do calor dessas repercussões. 

Após o adiantamento dos fatos, e dos depoimentos, o jornal apresenta uma posição no texto 

“Operação mãos sujas”.  Nesses argumentos considera que “ainda que muitos brasileiros 

tenham sido levados a acreditar que as CPIs são o melhor meio de defesa da moralidade, a 

opinião pública não pode ignorar que o “cepeísmo” a que se dedica a oposição no Congresso 

é, essencialmente, um circo, uma fraude”.371 
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      No plano internacional, o Brasil continuava sendo observado pela posição comercial e 

estratégica que ocupava no hemisfério Sul. Reforçando posições e hipóteses que 

demandavam responsabilidade territorial. A influência dessa perspectiva sobre a posição 

brasileira levou, por exemplo, o jornal a noticiar declarações nesse sentido, como foi o caso 

do historiador francês que declarou: “O Brasil precisa deixar sua marca no quadro 

geopolítico e econômico do mundo globalizado. ” A mesma perspectiva em relação ao Brasil 

motivou o texto “Uma avaliação positiva do Brasil” 372  Posição em que se percebe uma 

avaliação sobre o Brasil confirmada pela opinião de Stanley Fischer, do primeiro escalão do 

FMI, para quem o País estava bem preparado para enfrentar uma turbulência externa. 373 

Enquanto isso, o presidente Fernando Henrique Cardoso era recebido na Casa Branca pelo 

presidente Bush.  

   O jornal considerou que o que caracterizou “O encontro de Washington” entre Fernando 

Henrique Cardoso e George W. Bush foi o fato, inédito, de um presidente brasileiro não ter 

ido a Washington para pedir algo. Ao contrário, foi o presidente dos EUA quem buscou 

apoio de FHC para seu projeto de livre comércio. Esse fato direcionou a temática da agenda 

de OESP para a política externa brasileira e os problemas do Brasil na inserção aos mercados 

integrados da globalização: “O País tem de se preparar para a Alca”. 

     Dessa forma, “o cronograma da Alca é a principal discordância, até agora, entre os 

governos do Mercosul. Os argentinos manifestaram, mais de uma vez, interesse na 

antecipação. Seguiriam, se pudessem, a posição do Chile, país associado, mas não integrante 

do bloco”. Perspectiva apresentada em relação à Alca. 374 Posição redimensionada em outros 

questionamentos: “O que pode ganhar o Brasil com a Alca? Sete anos depois de lançado o 
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projeto, os EUA não apresentaram proposta que justifique a adesão brasileira. Esse dado é 

especialmente importante quando cresce o debate sobre os prazos da integração 

hemisférica”375 Embora os poucos resultados concretos com Alca, avanços foram alcançados 

em outras negociações. 376  Resultado que representavam algum passo acertado após muitas 

tentativas da chancelaria brasileira. “O Brasil obteve importante vitória na reunião 

ministerial da Alca, na semana passada, quando foi fixado para 1º de janeiro de 2005 o limite 

de negociação para formação do bloco. Um balanço permite apontar pelo menos três 

resultados altamente positivo”. Por isso, agora “em cinco anos o empresário brasileiro 

enfrentará novas condições de competição, se for cumprido o cronograma da Alca. Se estiver 

preparado, poderá ter grandes oportunidades para negócios, ganhar dinheiro e criar 

empregos. Isso dependerá não só do setor privado, mas também de Brasília”, resumiu o texto 

“O País tem de se preparar para a Alca”.377 

      Ao mesmo tempo, o jornal se dedicava em traçar um panorama dessa nova fase da 

globalização, que impactava sobre todas as esferas do Plano Real.378 Perspectiva que se 

iniciava traçando uma diretriz envolvendo o tema sobre se as economias em 

desenvolvimento crescerão neste e nos próximos dois anos, segundo o Banco Mundial. “O 

otimismo baseava-se nas políticas de modernização, de ajuste fiscal e de fortalecimento do 

setor financeiro. Mas isso dependeria da cabeça e dos projetos dos políticos locais”. 

          E a proposta ia se alargando, em diferentes perspectivas: “Há mais de cem anos, o 

escritor americano Herman Melville disse que nas veias de seus conterrâneos corria o sangue 
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do mundo inteiro. O Censo de 2000 confirma as palavras do autor de Moby Dick e aponta 

uma população cada vez mais multirracional”379. Observava o texto do editor. 

      “O efeito do livre comércio global sobre os índices de empregos e salários” foram 

analisados em função do efeito globalização. “Nos EUA e no Canadá, muitos cidadãos 

identificaram o livre comércio como perda de empregos e salários. No caso do Nafta, uma 

das consequências foi a criação no México de muitos empregos com salários bem menores 

que os dos outros dois países”. Dessa forma, a análise chega ao Brasil, sistematizando um 

cenário de urgência em políticas direcionadas à maior inclusão. Em “Informática ainda sem 

rumo”   A situação se desenvolveu sob um ponto de vista que parte de uma afirmativa: “O 

Brasil chegou atrasado à revolução da informação e das comunicações, assim como às 

últimas grandes mudanças tecnológicas. As consequências do atraso, agora, podem ser mais 

graves. Toda ação pública sobre a informática deveria ser guiada por essa percepção”380. 

A agenda de OESP no mês de maio seguia por um direcionamento de questões 

temáticas que estavam pautando a ordem do dia na imprensa. A primeira dizia sobre a 

questão do protecionismo, como barreira defensiva à liberalização dos mercados globais. O 

assunto foi tratado em editorial, suscitando desdobramento: “Não se pode esquecer que 

Henry Kissinger ainda é um dos mais refinados e influentes experts em política externa do 

Partido Republicano americano. É nesse contexto que deve ser lido o seu ensaio que o jornal 

publicou, em que examina as relações entre Brasil e EUA. Segundo Kissinger, os Estados 

Unidos deveriam fazer da restauração da antiga amizade entre os dois países uma prioridade 

nacional. O que também requer empenho em resolver as duras divergências comerciais por 
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causa das exportações e açúcar, cítricos e aço brasileiro”. Tratado como tema de guerra 

comercial pela grande imprensa. 

      Esse assunto se tornou um dos mais delicados da diplomacia comercial brasileira nesse 

período. No entanto, na outra ponta do problema, apareceria a Lei de Patentes brasileira, 

sendo examinada pelos Estados Unidos. Que considerou, o artigo 68 da Lei de Patentes 

brasileira “ uma medida protecionista feita para criar empregos para brasileiros”. Na 

verdade, refutou o editorial, um instrumento de resguardo de vitais interesses nacionais. 

      O contexto do mês de maio mostrou um Brasil com 169.590.693 milhões de habitantes, 

dados levantados no ano 2000, que apontavam para o fato do Brasil ocupar o lugar de  

“quinto país do mundo em população” – há 50 anos, era o oitavo. Concentrando 2,8% dos 

6,1 bilhões de habitantes do planeta. Divulgados pelo IBGE nesse mês de maio. ”381 Na outra 

ponta do noticiário estava a questão da posição externa da política americana. O que de certa 

forma se resumia na perspectiva que tratava desses argumentos em “Os protecionistas 

pressionam Bush”382, onde o que importava dizia respeito a se observar os termos do Acordo 

comercial, mas só se os EUA conservarem seu arsenal protecionista: era o recado de 61 

parlamentares americanos ao presidente George W. Bush. Relacionando a batalha de Bush 

travada pela “autoridade para promoção comercial” o que talvez interessaria ao Brasil” 

383.Pois essa política permite rever a posição protecionista até então adotada pelo EUA. 

    Por outro lado, a dimensão da política interna do Brasil passaria a viver, a partir de maio, 

um dos períodos de maior ocorrência de uma das mais sérias crises internas vivenciadas 

pelos governos FHC, que foi a crise do setor elétrico. O assunto foi objeto de nove editoriais, 

significando um critério de relevância importante para o jornal, pela incidência do número 
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de abordagens sobre o assunto. Um resumo dos textos que foram apresentados para 

discussão na esfera pública pelo OESP é reproduzido a seguir. 

 

 Até agora não há estratégia de longo prazo para o setor de energia 

elétrica, advertem especialistas. Sem isso, a reforma do setor atrasou 

e a incerteza “deixa inseguros investidores privados, contribuindo 

para a insuficiência de investimentos, ” como dizem eles384. 

 

 O sistema político nacional, o “presidencialismo de coalizão” no 

dizer dos estudiosos, sujeita o governante à rotina 

constrangedoramente imoral das negociações com lideranças 

partidárias, para aprovar medidas importantes ou para barrar projetos 

adversos385. 

 

 Nenhum desafio na área de energia elétrica, de curtíssimo ou longo 

prazo, será resolvido com discursos motivados pela busca de 

vantagens políticas. Reabrir o debate ideológico das privatizações 

também não contribuirá para acender uma única lâmpada386. 

 

 A hora é de definir as medidas voluntárias e compulsórias para 

enfrentar a crise energética e não de procurar bodes expiatórios. Só 

depois que o País estiver preparado para os difíceis dias que virão é 
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que se deve apurar por quem permitiu que se chegasse a essa 

situação387. 

 

 O sistema de bônus e sobretaxas para a energia elétrica é preferível 

aos apagões e, pelo comportamento dos consumidores, é de se 

esperar que a meta de economia de 20% seja alcançada sem maiores 

dificuldades, apesar dos inconvenientes que as famílias, o comércio 

e as indústrias sofrerão com a redução do consumo388. 

 

 Melhorou a disposição dos mercados em relação à crise de energia 

com a divulgação das linhas principais do plano de ação do governo. 

Até a semana passada, a maior parte das manifestações era de quase 

total insegurança sobre o que estava por vir389. 

 

 Antes da estiagem, do risco de apagão e da confusão causada por 

problema previsível e anunciado, havia ocorrido algo bem mais 

grave: desapareceu de Brasília a noção de estratégia, como observou 

o jornalista Rolf Kuntz em artigo publicado quarta-feira no 

Estado390. 

  A contenção da demanda de energia elétrica não passa de medida 

paliativa para uma crise que é o resultado de uma política de alto 

risco. O governo tem de agir com determinação, impondo a fórmula 

de repasse que melhor atenda aos interesses do País391. 

                                                           
387 “Uma crise grave e longa”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 18 mai. 2001, p. A3. 
388 “As medidas de racionamento”. O Estado de S. Paulo, Notas e Informações, 9 mar. 2001, p. A3. 
389 “Flexibilidade para cuidar da crise”. O Estado de S. Paulo, Notas e Informações, 22 mai. 2001, p. A3. 
390 “O apagão do planejamento”. O Estado de S. Paulo, Notas e Informações, 27 mai. 2001, p. A3. 
391 “O governo também precisa colaborar”. O Estado de S. Paulo, Notas e Informações, 28 mai. 2001, p. A3. 
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  O imbróglio da suspensão de parte do Código do Consumidor, por 

MP reeditada, deixou claro que a Câmara de Gestão da Crise de 

Energia, criada para enfrentar a emergência, não avaliou 

corretamente as consequências políticas e práticas da medida392. 

 

  O governo iniciou conversações com o FMI sobre o impacto do 

racionamento na economia, expondo a situação também ao Bird e ao 

BID.   O jornal apresentou uma análise opinativa em “ A Mais grave 

crise do Brasil”, em que se posiciona: “quem viu o espetáculo da 

audiência pública da Câmara de Gestão da Crise de Energia e da 

Comissão de Infraestrutura do Congresso tem tudo para entender por 

que o País está à beira do apagão. Energia e infraestrutura são 

assuntos sérios demais para políticos”393. 

 Com a situação criada pela crise de energia, o governo tem evitado, 

cautelosamente, anunciar novas estimativas da produção, do resultado 

fiscal, do saldo externo e da evolução dos preços. Mas não pode evitar uma 

discussão desses temas com o FMI394. 

 

 O presidente FHC e o ministro da Economia, Pedro Malan, fizeram ontem 

discursos semelhantes pelo teor político. Em Mato Grosso do Sul, onde 

inaugurou uma termoelétrica, FHC pediu que a oposição ajude a superar a 

crise energética e a convidou a negociar: “Fico o tempo todo pedindo o 

diálogo”, disse. Em Brasília, Malan fez elogio velado à oposição, ao saudar 

                                                           
392 “As hesitações do governo”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 30 mai. 2001, p. A3. 
393 “A mais grave crise do Brasil”., O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 8 mai. 2001, p. A3 
394 “A crise energética e o FMI”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 11 jun. 2001, p. A3. 
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o que considerou como primeiros indícios de compromisso dela com a 

estabilidade econômica”395. 

 

 No plano internacional, a globalização também se refletia nos 

editoriais. Do lado brasileiro, continuava-se a conceber o Mercosul como 

um projeto coletivo de inserção na economia mundial. Essa foi a noção 

original dos criadores do bloco. Da parte da Argentina, os compromissos 

com o bloco se mostram cada vez mais frágeis396. 

 Os EUA propuseram ao Brasil um acordo vantajoso para ambos. Os 

dois países mantêm suas posições originais e o Brasil assume o 

compromisso de levar à comissão bilateral de consultas sobre comércio 

eventuais decisões de quebra de patentes397. 

 A repercussão da crise argentina vira notícia nos principais 

jornais do mundo, segundo matéria de capa do “The Wall Street 

Journal Americas” – Mercados emergentes no mundo todo sentem 

impacto da crise na Argentina. E “O Estado de São Paulo” abre uma 

manchete em 12 de julho: – Argentina em agonia tenta mais um 

pacote. E o Plano Real, apesar da crise energética e da turbulência 

prolongada na Argentina, segue bem avaliado. Nesse momento, 

pesou a declaração do diretor do FMI, Cláudio Loser, de confiança 

na economia brasileira e elogiou a política cambial do Banco 

                                                           
395 “FHC e Malan querem mais diálogo com a oposição”. O Estado de S. Paulo, Notas e Informações, 29 jun. 

2001, p. A3. 
396 “O Brasil preserva o Mercosul”. O Estado de S. Paulo, Notas e Informações,26 jun. 2001, p. A3. 
397 “ Vitória do bom senso”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 27 jun. 2001, p. A3. 
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Central. “ A sétima economia do mundo pode resistir à crise 

argentina”, disse. 

 

 A pauta editorial de OESP avaliou o aprofundamento da crise 

argentina como inevitável. “E o Brasil, mesmo que possa resistir ao 

impacto de uma situação mais grave no país vizinho, poderá 

enfrentar outros custos importantes, com amaça de influência em 

toda a região.398  

A globalização foi um tema que ocupou a capa de quase todos os jornais do mundo, 

pelos diferentes momentos de protestos e discussões que motivaram o evento do Fórum 

Econômico Mundial, conforme trechos dos resumos apresentados a seguir: 

 Primeira Página – Protestos: Muralha da China – Munidos de 

cartaz com imagem do líder comunista chinês Mao Tsé-tung, 

manifestantes antiglobalização enfrentam policiais em Salzburgo, 

(Áustria) durante o Fórum Econômico Mundial399. 

 Os EUA têm imposto sanções ao aço brasileiro sob o 

argumento de que os produtos nacionais receberiam subsídios 

governamentais. O argumento é falso. Desde que o parque 

siderúrgico foi privatizado, o governo não beneficia a indústria400. 

 A maioria dos críticos sinceros da globalização não percebe a 

perversa convergência de interesses entre os promotores de protestos 

                                                           
398 “Crise argentina, Brasil e Mercosul”. O Estado de S. Paulo, Notas e Informações, 26 jul. 2001, p. A3. 
399 “Muralha da China”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 2 jul. 2001, p.A3. 
400 “Protecionismo em grande estilo”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 12 jul. 2001, p. A3. 
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e os governantes dos países do G-8, a começar dos EUA, cuja 

retórica globalizante não resiste a um cotejo com a realidade401. 

     No mês de agosto o Brasil fecha um novo acordo com Fundo Monetário Internacional 

(FMI), que envolveu o empréstimo de US$ 15 bilhões, a serem liberados entre setembro de 

2001 e dezembro de 2002, ainda no governo FHC. O assunto vai para agenda OESP, sob o 

título: “Acordo para uma travessia segura”, diz que o acordo “dará ao Brasil condições de 

equilibrar suas contas externas mesmo no pior cenário, e reforça o compromisso do governo 

com a gestão das contas públicas, apesar das pressões que normalmente ocorrem em tempos 

de eleição”402. 

       O panorama brasileiro evidencia a postura do presidente, na capa do jornal, prometendo 

empenho para fazer as exportações decolarem: “ É exportar ou morrer”, disse FHC. O jornal 

aprofunda o tema em “Exportação, nova prioridade”403. Apesar do Brasil “ser severamente 

prejudicado pelas barreiras comerciais dos EUA. “Livre comércio só na conversa”404 . Após 

o pânico financeiro que se seguiu ao “11 de setembro” nos Estados Unidos, no texto a “Nova 

diplomacia do Governo” 405, onde o OESP interpretou que o presidente Fernando Henrique 

Cardoso, acima de tudo, via na crise mundial oportunidade para reafirmação da democracia 

como valor universal, valorização dos mecanismos de defesa dos direitos humanos e redução 

das graves desigualdades nas esferas comercial e financeira. 

        A crise da Argentina se agravava e o jornal avaliou que a diplomacia brasileira não 

podia ignorar a gravidade dessa crise, que não tinha solução à vista. O Brasil já teria feito 

                                                           
401 “O G-8 e as vozes de protesto”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 20 jul. 2001, p. A3. 
402 “Um acordo para uma travessia segura” O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 6 ago. 2001, p. A3 
403 “Exportação, nova prioridade”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 25 ago. 2001, p. A3. 
404 “Livre comércio só na conversa”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 5 out. 2001, p. A3. 
405 “A Nova diplomacia do governo”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 12 out. p. A3. 
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todas as concessões para aliviar a situação da Argentina. O Mercosul, segundo eles, não 

devia ser abandonado, o que não impediria uma“ revisão da estratégia de integração” 406.  

O momento impunha uma pauta que se expressava no texto: “Cedo ou tarde, 

Washington se convencerá da impossibilidade de separar a nova estratégia diplomática da 

sua estratégia econômica globalizada”. E isso ocorreria tanto mais cedo quanto maior fosse 

o número de países intermediários a insistir nisso407. Segundo o jornal, se os EUA erguerem 

novas barreiras, haveria uma onda de retaliações. O jornal fecha a agenda 2001 propondo 

que o Brasil se preparasse para a etapa de negociação sobre a formação da Área de Livre 

Comércio das Américas (Alca), com a discussão sobre o acesso aos mercados.  

O final de 2001 reabre um grande debate em torno do tema da ordem mundial, no 

qual o presidente FHC parecia assumir um protagonismo, ao defender um novo ordenamento 

mundial, desta vez na Assembleia Nacional da França, onde defendeu o combate, com igual 

vigor, ao terrorismo e às causas profundas e imediatas de conflito, de instabilidade e de 

desigualdades: “Lutemos por uma nova ordem mundial que reflita um contrato entre nações 

realmente livres, e não apenas o predomínio de uns Estados sobre outros, de uns mercados 

sobre outros”408. 

         O jornal “O Estado de S. Paulo”, ao encerrar o mês de outubro, avaliou a discussão 

desse grande debate sob novos enfoques, ampliando o significado da globalização num 

mundo aterrorizado: “Os benefícios potenciais da plena integração econômica e tecnológica 

entre países e regiões precisam provocar mudanças concretas na situação de centenas de 

milhões de pessoas, o que requer mais e melhor globalização, começando pela liberalização 

                                                           
406 “A revisão da estratégia da integração”, O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 21 out. 2001, p. A3. 
407 “O Brasil no novo cenário mundial”. O Estado de S. Paulo, 31 out 2001, p. A1. 
408 “Desigualdade tem de ser combatida como o terrorismo, diz FHC”. O Estado de S. Paulo, 31 out.2001. p. 

A1. 
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do comércio internacional”409. Destaca o texto. O “presidente Fernando Henrique reafirmou, 

em um de seus mais articulados pronunciamentos, que a luta contra o terrorismo não pode 

obscurecer a luta maior contra a desigualdade e a pobreza”, comentou o editorial, dando 

destaque “que a pobreza é imoral.410.  

O relatório sobre a transparência fiscal no Brasil acaba sendo uma notícia de impacto, 

e, ao mesmo tempo, tema do editorial “uma revolução na gestão das finanças”411, que 

afirmava que “no Brasil é muito mais que um certificado de qualidade técnica. É um atestado 

inegável do avanço democrático. Informação e democracia andam juntas e são estreitamente 

associadas. 

No âmbito internacional, as questões do protecionismo e dos conflitos comerciais 

estavam na agenda de OESP no final de 2001. Situação que se resume no texto “Guerra do 

aço, ainda um risco”.412  Embora a maioria dos países produtores de aço tenha feito acordo 

para redução da produção, nada garante que o conflito comercial esteja superado.  

         Relatos produzido a partir das publicações do jornal “O Estado de São Paulo” durante 

o ano de 2001, na composição das edições de capa. 

 

 

 

 

                                                           
409 “Globalização solidária”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 31 out 2001, p. A3. 
410 “Por que a pobreza é imoral?”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 21 nov. 2001, p. A3. 
411 “Uma revolução na gestão das finanças”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 9 dez. 2001, p. A3. 
412 “Guerra do aço, ainda um risco”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 20 dez. 2001, p. A1. 
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3.12. Agenda temática dos editoriais de OESP em 2002 

 

 

Esta síntese foi organizada em duas abordagens. A primeira objetivou uma pesquisa 

quantitativa dos documentos tratados, conforme sugere a tabela, o Plano Real e as análises 

de conjunturas foram as abordagens que mais se evidenciaram. Isso se explica pelo contexto 

nacional de transição para um novo ciclo político e econômico, mas também com os 

problemas inter-relacionados com fatores globais e locais adversos que mantiveram relação 

direta com o objeto de pesquisa. O que equivale dizer, os efeitos econômicos da globalização 

sobre o Brasil nesse período. Embora de forma explicita, a globalização como tema em si 

não manteve tanta representação visual na tabela, o tema se constituiu em uma questão de 

fundo, uma chave explicativa temporal que perpassou todos os discursos analisados, o que 

nessa síntese procuramos demonstrar. 

      Dessa forma, priorizamos pequenos recortes de fatos e breves trechos de textos, visando 

compor um panorama do Brasil em 2002, um relato que refletisse como e com que 

intensidade o jornal compôs uma narrativa sobre o país no ano de 2002, objetivando, nesses 

recortes, elementos que refletissem o questionamento central de pesquisa, isto é, como o 

jornal narrou, analisou, divulgou e mesmo ponderou, os efeitos econômicos da globalização 

sobre o Brasil nesse período (1999-2002). Com essa síntese enceramos nossa pesquisa 

relacionada às observações em torno do objeto empírico. 
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Editoriais do OESP no ano de 2002 separados por subtemas 

e número de incidências 

Subtema 
n° de 

incidência 

Análise internacional (outros países) 82 

Política partidária 57 

Análise nacional política e econômica 40 

FMI, ONU, OMC, ALCA, BID 23 

Política Social 21 

Mercosul  17 

Mercados 15 

Ajustes e reformas 13 

Plano real 13 

Política Regional 10 

Política Externa 10 

Política Externa 10 

Protecionismo  9 

Juros/BC/BNDES 6 

Setor Agrícola, Pecuário, Industrial 6 

Globalização 5 

Congresso, STF 5 

Senado 5 

CPIs 4 

CrisesJurr 3 

Exportações 3 

Judiciário 3 

Defesa Nacional 3 

Privatizações  2 

Total 365 
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TEMAS E SUBTEMAS DOS EDITORIAIS ORGANIZADOS EM 

TRÊS EIXOS TEMÁTICOS - 2002 

SUBTEMAS                                           Nº DE EDITORIAIS                   TEMAS 

CRISE                                                      03 

PROTECIONISMO                                 09 

EXPORTAÇÕES                                     03                   

MERCADO/PAPEIS                               15 

OMC/FMI/BIRD                                      23 

MERCOSUL                                            17                                             GLOBALIZAÇÃO 

GLOBALIZAÇAO                                  05                            

TOTAL                                                                                                                  75 

PLANO REAL                                       12                                                                                     

AJUSTES & REFORMAS                     13 

POLÍTICA SOCIAL                               21 

POLÍTICA PARTIDÁRIA                     57 

POLÍTICA REGIONAL                         10                                               PLANO REAL 

CPIs                                                         04 

BANCO CENTRAL                                01 

JUDICIÁRIO                                           03 

POLÍTICA EXTERNA                           10 

POLÍTICA DE PRODUÇÃO                  06 

POLÍTICA DE DEFESA                        03 

POLÍTICA DE JUROS            06 

CONGRESSO/SENADO                        10 

TOTAL                                                                                                          168 

ANÁLISE NACIONAL                          40      

ANÁLISE INTERNACIONAL              82                                  ANÁLISE DE CONJUNTURA 

ANÁLISE DO SÉCULO XX                   

TOTAL                                                                                                                       122 

TOTAL------------------------------------------------------------------------------------------ 365 
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Fonte: Editoriais OESP, 2002 

Elaboração: própria 

 

Como nos anos anteriores, nesse levantamento, foram destacados os documentos por 

temas e agrupados segundo a incidência de quantidades temáticas apresentada nas análises 

editoriais durante o ano de 2002.  Após a leitura dos documentos, buscarmos relacioná-los 

com o sentido temático. Após essa avaliação, agrupamos, segundo sua relação com três 

grandes eixos temáticos, visando fornecer elementos para se pensar à pesquisa qualitativa, 

que se constituiu na segunda abordagem, que propunha uma síntese da agenda editorial de 

OESP em 2002 para a composição de um panorama que encerrasse esse ciclo. 

 Esta síntese buscou um recorte capaz de estabelecer uma relação entre o contexto da 

primeira página do jornal e a escolha dos temas na composição dos textos priorizados pela 

pauta editorial da agenda OESP em 2002. O objetivo nesta etapa visa compor um panorama 

temático sobre os principais enfoques refletidos nessa agenda, segundo o contexto brasileiro 

em 2002, apresentado pelo jornal. Na composição desse panorama, repassamos todos os 

resumos dos editoriais publicados, confrontando com as notícias, ambos publicados na 
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primeira página. Por esse motivo, neste recorte não apresentamos análise textual. Pois, dessa 

forma, visamos estabelecer um paralelismo de sentido entre a realidade e os discursos, 

segundo o critério de atualidade e relevância articulado pelo jornal. O recorte selecionado 

propôs apresentar os resultados dessa amostra na forma de síntese da pesquisa qualitativa.    

Síntese 2002 

Entre a primeira página e os editoriais, um panorama do Brasil. 

 

O ano 2002 abre um contexto regional sob impacto da prolongada crise na Argentina: 

O presidente Fernando Henrique Cardoso descartou o risco de a economia 

brasileira ser contaminada pela crise da Argentina. “Não há razões para o 

contágio”, disse o presidente, que tem acompanhado, por telefone, a crise 

institucional no país vizinho413.  

 

A agenda de OESP priorizou a situação no país vizinho em uma série de editoriais 

sobre o tema em que considerou o comprometimento do Mercosul. No editorial “O papel do 

Estado”414, a concepção desse momento de reformas no hemisférico sul sobressaiu no texto 

em que se comentou que o “presidente Fernando Henrique Cardoso expôs a sua concepção 

sobre o papel do Estado. Afinal, a falência do Estado e a erosão das instituições levaram a 

Argentina ao desastre” 415.  

A orientação do programa econômico brasileiro e chileno acabou sendo citada como 

referência e apresentada em discurso pelo novo presidente argentino, Eduardo Duhalde, que 

defendeu a “criação de uma moeda comum para o Mercosul” dizendo que Brasil e Chile 

                                                           
413 “FHC: Brasil não será contaminado”. O Estado de S. Paulo. 1 jan. 2002, p. A1 
414 “O Papel do Estado”. O Estado de S. Paulo, 14 jan. 2002, p. A1. 
415 “O Papel do Estado”. O Estado de S. Paulo, 14 jan. 2002, p. A1. 
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eram “países a serem imitados”. Do modelo chileno Duhalde “destacou a abertura comercial 

e a defesa dos interesses nacionais; do brasileiro o fortalecimento do empresariado”416. 

O Brasil tem um bom momento na ONU, que se traduz em tema na agenda deste dia 

16 de janeiro de 2002417, em que o editor avaliava “um membro com poder de veto no 

Conselho de Segurança da ONU, e subscreve o pleito do Brasil por lugar fixo no organismo, 

é inconcebível que o País seja tido como zero à esquerda no plano internacional” 418. Um 

retorno a um tema sensível na agenda diplomática do Itamaraty desde a século passado e que 

segue atual em 2002. 

     As posições do Brasil junto à OMC somaram-se às declarações do presidente 

brasileiro ao assumir posições mais definidas no contexto comercial do mundo dominado 

pelo protecionismo. O que pautou o texto que parte da afirmação de que a “preocupação do 

Brasil não é afrontar os EUA, mas lutar, sem estardalhaço nem provocações pueris, pelos 

objetivos considerados convenientes ao País na sua inserção mundial. Isso pode aproximar 

ou afastar os dois países” 419. 

      A temática da globalização resume os grandes temas de fevereiro: “economistas, 

pessimistas e otimistas, se encontraram em Nova York, num dos debates de abertura do 

Fórum Econômico Mundial, sobre perspectivas da economia. Em Porto Alegre, foi aberto o 

2º Fórum Social Mundial”420, sugerem as manchetes de OESP no primeiro dia do mês de 

fevereiro.  Ao lado da crise argentina, muito analisada pelos editoriais, vem a questão do 

protecionismo. A questão proposta questionou se “o Brasil resistirá, com os instrumentos à 

sua disposição, à investida protecionista norte-americana”, considerando que “há dez anos, 

                                                           
416 “Para Duhalde, Brasil é exemplo a ser seguido”. O Estado de S. Paulo, 16 jan. 2002, p.  A1. 
417 “Por uma nova ordem mundial”. O Estado de S. Paulo, 16 jan. 2002, p. A1. 
418 “Por uma nova ordem mundial”. O Estado de S. Paulo, 16 jan. 2002, p. A1. 
419 “Os EUA e a liderança do Brasil”. O Estado de S. Paulo, 16 jan. 2002, p.1 
420 “Fórum discute taxa de crescimento econômico”, O Estado de S. Paulo, 1 fev. 2002, p.1 
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o País investiu pesadamente na modernização do setor siderúrgico, ao contrário dos EUA, 

avaliando que o setor siderúrgico brasileiro é muito moderno em comparação com o dos 

EUA421. Por outro lado, a produtividade sob o signo da globalização surpreende pelos 

resultados. A imprensa traduz esse momento como uma notícia de primeira página: 

A produtividade está prestes a se tornar questão política fundamental nos 

EUA. O presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, acredita que as 

novas tecnologias vão puxar a retomada da produtividade422. 

 

A discussão em torno das tendências dominantes no “Fórum Econômico Mundial” 

situava a globalização no panorama de fundo, mas a preocupação do Fórum sugerida no 

documento elaborado pela Força Tarefa do Comércio Agrícola indicava questões mais 

sensíveis. O texto “O Fórum de Davos na Luta contra a pobreza” 423 de certa forma reconhece 

isso. O “Fórum Econômico Mundial, pode ser considerado ponto importante a favor do fim 

das políticas distorcidas dos países do Primeiro Mundo”424. 

  No Brasil, o panorama nacional apontava mudanças que o jornal noticiava dia a dia: 

Apesar das crises, indústria nacional cresceu em 2001 – o índice ficou em 

1,5%, apesar da queda no segundo semestre; IBGE vê tendência de 

recuperação. [...] o presidente FHC reuniu ontem todos os ministros no 

Palácio do Planalto e insistiu na necessidade de evitar que o último ano de 

mandato seja esvaziado pela campanha eleitoral. “Nós vamos governar até 

o fim do mandato como se ele estivesse no início”, disse FHC. Doze dos 

22 ministros vão deixar o governo até 6 de abril425. 

 

          O assunto vira tema do texto “O peso excessivo do jogo eleitoral”426, em que o editor 

pontuava: “a julgar pelo espaço que as eleições ocupam na imprensa, é como se o País fosse 

                                                           
421 “Essa conta nós já pagamos”. O Estado de S. Paulo, 2 fev. 2002, p. A1. 
422 “Produtividade nos EUA ocupa centro do debate político”. O Estado de S. Paulo, 4 fev. 2002, p. A1. 
423 “O Fórum de Davos na luta contra a pobreza”. O Estado de S. Paulo, 6 fev. 2002, p. A1. 
424 “O Fórum de Davos na luta contra a pobreza”. O Estado de S. Paulo, 6 fev. 2002, p. A1. 
425 “FHC não quer último ano esvaziado pela campanha”. O Estado de S. Paulo, 7 fev. 2002, p. A1. 
426  “O peso excessivo do jogo eleitoral”. O Estado de S. Paulo, 2 fev. 2002, p. A1. 
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escolher o próximo presidente daqui a 15 dias e nada mais, na vida nacional, devesse 

despertar igual atenção”427. 

          O editorial segue de perto o desenvolvimento da recessão argentina e do Mercosul 

como instrumento do bloco através do qual o Brasil buscava uma inserção nos mercados 

integrados no contexto da globalização. O novo presidente argentino percebia essa tendência 

e o jornal mais ainda, observando que “o novo governo argentino vê no Mercosul 

instrumento político e comercial que pode ajudar o país a sair mais rápido da crise. Por isso, 

a cúpula de Buenos Aires marca a volta da coordenação de esforços do Brasil e da Argentina 

em prol do Mercosul”428. A agenda de OESP acompanhava o presidente brasileiro, em 

chamada de primeira página: 

O presidente FHC chegou ontem à noite a Buenos Aires para reiterar o 

apoio brasileiro ao presidente argentino, mas quer discutir a retomada de 

questões econômicas como a revisão do acordo automotivo e a ampliação 

do Convênio de Crédito Recíproco (CCR)429. 

A agenda do mês de março abriu com problemas pontuais, tais como, a relação Brasil 

e Estados Unidos no comércio de viés protecionistas. O texto sobre o mercado do aço430 

aprofunda a notícia de primeira página dessa edição: “o presidente FHC reclamou das 

medidas protecionistas dos países ricos e disse que são “um anacronismo”431.  

O Brasil, que tinha sido um dos países que mais questionou, nesse sentido, pretendia 

pressionar os EUA por meio dos planos para a criação da Alca. O editor comentou que “se 

a Europa adotar salvaguardas ante a iniciativa dos Estados Unidos sobre o aço, as perdas de 

muitos países produtores poderão se agravar. Há risco, portanto, de uma guerra mundial no 
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mercado do aço” 432. O governo brasileiro reagiu e informou aos Estados Unidos sua intenção 

de ir à Organização Mundial do Comércio (OMC) propor um debate sobre a questão relativa 

às salvaguardas norte-americanas relacionadas ao comércio do aço. 

A presente pesquisa priorizou esse tema da agenda de março da imprensa brasileira 

objetivando observar os efeitos do comércio global no período estudado, em que a questão 

do protecionismo foi marcante. Por esse motivo, seguimos acompanhando o tema pela 

trajetória do fenômeno observado. Até para dimensionar o que significava o conceito que se 

articulava sobre a inserção brasileira nos mercados globais. 

A temática dessa discussão foi ampliada com a proposta do representante dos Estados 

Unidos para o Comércio, Robert Zoellick, que formalizou ao ministro Celso Lafer, que seu 

país não atenderia o pedido do Brasil de elevação da cota para produtos siderúrgicos 

semiacabados:                         

Ele alegou que o governo norte-americano excluiu 87% dos embarques do 

setor brasileiro ao fixar medidas de salvaguarda às importações de aço e 

concedeu fatia de 52% da cota global de semiacabados ao Brasil. O setor 

siderúrgico brasileiro pediu ontem ao governo que eleve a tarifa média de 

importação de aço dos atuais 12% para 30%. Para a presidente do Instituto 

Brasileiro de Siderurgia, Maria Silvia Bastos Marques, seria a única forma 

de o Brasil se precaver da desorganização no mercado de aço, após a 

adoção de medidas protecionistas pelos EUA. O presidente FHC criticou 

duramente o Fundo Monetário Internacional ontem, por atender mal 

os países latino-americanos, em comparação com o tratamento dado 

aos europeus. Ao discursar na abertura da 43ª Reunião Anual do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), ele lembrou que 

o governo brasileiro já questionou procedimentos da instituição e, 

pelo tipo de resposta que recebeu, acha que foi tratado “como se 

alguns de nós fossemos analfabetos”. FHC voltou a defender ajuda 

à Argentina433.  

 

No dia seguinte, o texto “Jogo Bruto dos EUA” dimensionava os espaços de ação no 

comércio, “como na segurança, o linguajar dos EUA é o de uma superpotência que apenas 
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declara ao mundo, sem aceitar contestação, quais são seus interesses e seus possíveis cursos 

de ação”434. 

      Os efeitos da globalização iam se desenhando em questões que pautavam reuniões, 

fóruns e congressos. E viravam tema de Estado, conforme discurso do presidente Fernando 

Henrique Cardoso na Conferência de Monterrey. O editorial comentou a Conferência e 

enfatizou a orientação das políticas para a desigualdades, destacando observações em que 

“todos os cálculos, por enquanto, mostram que a meta de combate à pobreza escolhida para 

2015 dificilmente vai ser alcançada, se não forem adotadas políticas muito mais 

eficientes”435. 

Em discurso no Congresso chileno, o presidente FHC reforçou a defesa de 

uma reforma do sistema financeiro mundial e de maior equilíbrio no 

comércio entre países ricos e pobres. Ele disse que há sete anos tem 

alertado sobre a necessidade de se pôr fim à volatilidade dos fluxos 

financeiros436.  

 

A questão continua em aberto, sem que se tenha avançado um passo sequer”, 

afirmou. Para FHC, a migração de capitais especulativo provocou as crises do México, do 

Sudeste Asiático, da Rússia, do Brasil e da Argentina”437. 

      A proximidade de eleições presidenciais no Brasil redesenha um novo cenário 

econômico, conforme o teor do texto “Wall Street e a eleição no Brasil”: “o rebaixamento 

da cotação dos papeis brasileiros por causa de Lula revela os precários critérios de Wall 

Street para orientar aplicadores, quando se trata de países, como o Brasil, que os analistas 

parecem conhecer cada vez menos” 438, observou o editorial.  
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Nas páginas de OESP se refletiam essas novas questões. No contexto do mês de maio, 

o risco-Brasil se configurou como um dos efeitos a ser mapeados nessa realidade sob 

impacto da globalização. De certa forma, esses efeitos estavam relacionados ao movimento 

apontado pelas notícias em destaque como se pode observar, no exemplo a seguir, retirado 

do editorial “Bancos ficam divididos sobre os riscos do Brasil” 

Mais um banco internacional, o Santander, recomendou a seus clientes que 

diminuam a exposição a títulos da dívida externa do Brasil. O banco alegou 

incertezas no cenário político. O mercado brasileiro, porém, recebeu 

também a informação de que três instituições – JP Morgan, Dresdner e 

Barclays -  continuam prestigiando os papeis do País439. 

 

   A agenda de OESP indicava um pouco mais sobre a dimensão do risco-Brasil, ao se 

argumentar em editorial, “O risco Lula e o fator memória”440 texto que sugere que “um dos 

itens mais importantes para justificar a cautela dos mercados financeiros é o que conviria 

denominar “fator memória”. Por palavras e atos, Lula alimentou por muito tempo o medo 

do calote”441. Justificando a atitude dos mercados com a tendência do eleitorado pró-Lula. 

O fator memória sugere, dentre outras atitudes, a referência ao empenho de Lula na 

campanha recente favorável à moratória da dívida externa.   

No mais, havia um movimento financeiro no horizonte, segundo indicava a primeira 

página de 10 de maio, sob o título: “Boatos sobre corrida eleitoral abalam mercados” 

O mercado financeiro teve ontem mais um dia de nervosismo e 

especulação. O dólar disparou (foi a R$ 2,473, alta de 1,44%) o risco país 

subiu de 898 para 949 pontos e a Bolsa paulista caiu 4,08%442. 
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No contexto internacional, o protecionismo assume destaque na pauta de OESP ao 

citar o discurso do presidente brasileiro: “O presidente Fernando Henrique Cardoso disse 

que os países da América do Sul precisam reforçar suas políticas de integração na região 

para enfrentar o protecionismo dos ricos” 443. A afirmação foi feita em fórum de empresários 

e representantes de governo de doze países sul-americanos que aconteceu em Brasília no 

final do mês de maio444. O contexto desses argumentos já havia sido redimensionado de 

forma específica no texto “Em risco a nova rodada comercial”445 em que foram avaliados 

“os políticos americanos, avançando um pouco mais na sua faina protecionista, põem em 

perigo a rodada global de negociações comerciais, o maior projeto de integração de 

mercados jamais arquitetado446. E, nesses termos, fecha-se a agenda de OESP em maio. 

                Em 5 de junho, na chamada de primeira página, a oscilação do mercado se projeta: 

 

Guerra do BC com mercado faz dólar disparar – A queda-de-braço entre o 

Banco Central e o mercado financeiro em torno dos papeis do Tesouro, 

agravada a partir de segunda-feira (03.06), fez ontem (04.06) o dólar subir 

2,41% - fechou em R$ 2,587 – o maior nível desde 6 de novembro. A bolsa 

caiu 0,46% e o risco País voltou a subir. O BC tem encontrado dificuldade 

para vender Letras Financeiras do Tesouro, sobretudo de prazo mais longo, 

situação agravada com a mudança contábil imposta aos fundos. O 

presidente do BC, Armínio Fraga, tentou acalmar o mercado e disse que 

tensões da sucessão presidencial “são normais”. A agência de classificação 

de risco Moody’s rebaixou a perspectiva para o rating do País447. 

      O texto “A crise da LFTs” situava melhor o problema: “a chamada crise das Letras 

Financeiras do Tesouro (LFTs) que, aparentemente, foi causada pela decisão do BC de 

antecipar a obrigatoriedade dos fundos de contabilizarem os papeis de suas carteiras pelo 

valor real de mercado, na realidade teve origem antes e, em certa medida, foi agravada por 
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resultados das pesquisas sobre tendência do eleitorado” 448. Sugerindo que esse efeito 

ocorreu “paralelamente, ao aumento do chamado risco Brasil”449. 

          Na edição seguinte, ganhava destaque o fato de que o Banco Central buscou uma 

trégua com mercado, mas o risco-Brasil e o dólar subiram, “apesar de intervenções e 

declarações do governo, o mercado financeiro se manteve agitado” com a divulgação de 

pesquisas e os desdobramentos da campanha para presidente no Brasil. De fato, “o dólar 

subiu 0,46%, fechando em R$ 2,609% e o risco-Brasil cresceu 5,6%. O C-Bond, título 

brasileiro mais negociado no exterior, caiu 1,93%”450. 

Por efeito cascata, as notícias sobre o movimento do mercado financeiro se 

propagam: o movimento de venda de títulos do Brasil provocou queda de 3,79% na Bolsa e 

tendência do dólar em alta. Tendência que sinaliza a reação do mercado financeiro 

internacional, pois havia dado início vendas de títulos brasileiros, o que agravou a 

deterioração, nos últimos dias, do quadro doméstico. O dólar teve alta de 1,95% e fechou 

em R$ 2,660, depois de alcançar o pico de R$ 2,668, maior cotação desde 1º de novembro 

do ano anterior e o índice Bovespa caiu 3,79%. Os papeis brasileiros no exterior se 

desvalorizaram até perto do nível registrado nos piores momentos de 2001. O jornal 

indicava, além dessas oscilações, os sinais de outra crise, mas ponderou o que comentou no 

texto “O que se espera do Banco Central”: “neste momento delicado, cabe às autoridades 

monetárias manter a serenidade e munir-se de paciência, sabendo que a normalização da 

situação será demorada”451. Na primeira página se visualizava sinais iminentes de crise, pois 

novamente o Brasil ia ao Fundo Monetário Internacional: “Brasil vai usar US$ 10 bilhões 
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do FMI. Recursos servirão para tentar acalmar o mercado, que viveu ontem mais um dia 

tenso”, estampavam as manchetes.  

No contexto do bloco hemisférico, o Mercosul culpa a política dos subsídios 

agrícolas pela fome no mundo: “Os países membros do Mercosul denunciaram o estado de 

fome no mundo à política de subsídios a seus produtores adotada pelas nações mais ricas, 

em particular as da Europa e dos Estados Unidos. Ministros de países latino-americanos 

disseram que, com o US$ 1 bilhão em subsídios concedidos por ano, poderia ser resolvido o 

problema da fome no mundo”. Em editorial, se aprofunda o fato de que o “mercado entrou 

em pânico”: 

 Agência rebaixa dívida brasileira e mercados caem – Risco país superou 

o da Nigéria e agora só é menor que o da Argentina. O dólar subiu 2,33% 

e a Bolsa recuou 5,09% 

A agitação cresceu no mercado financeiro brasileiro ontem, principalmente 

depois que a agência de classificação de risco Moody’s passou de estável 

para negativa a perspectiva da dívida do Brasil. Fundos estrangeiros 

venderam títulos brasileiros, o que levou o risco país a subir 15,3%, 

superou o da Nigéria e tronar-se o segundo maior do mundo – atrás apenas 

do da Argentina. Outro fator da turbulência foi a decepção do mercado com 

a pesquisa CNI/Ibope, que mostrou o candidato Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT) com 38% das intenções de voto e José Serra (PSDB) com 19%452. 

 

   O texto editorial, “Pagando pelo pecado alheio”453 fornecia argumentos para se 

compreender a forma como o sistema financeiro integrado se comportava nesse período, 

fica-se conhecendo melhor as formas de operar da globalização, por exemplo, no trecho que 

afirma: “confirmadas as fraudes da WorldCom, o risco Brasil volta a superar 1.700 pontos, 

como se o País estivesse à beira de um calote, e o dólar chega à absurda cotação de R$ 2,882. 

É tudo consequência, dizem especialistas, do aumento da aversão ao risco”. O efeito que se 
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operou nesse caso, significa um exemplo sugestivo da forma como a globalização atuou 

nesse período, conforme descreve o texto editorial: 

A inflação cai no Brasil, o déficit externo diminui, o desemprego recua em 

São Paulo e o Congresso concorda em elevar a meta fiscal para o próximo 

ano. Raramente aparecem tantas notícias positivas no mesmo dia. Que 

acontece em seguida? O mercado reage como se o País estivesse à beira de 

um colapso. Aumenta a histeria, o dólar sobe para um nível recorde e a 

Bolsa brasileira despenca. Nesse mundo estranho, operadores do mercado 

sempre encontrarão motivos para explicar a baderna financeira e para 

justiçar a desconfiança em relação ao Brasil. Mas o grande fator de 

agitação, ontem, não foi a eleição brasileira, nem qualquer dado sobre a 

economia nacional. O que abalou as Bolsas em todo o mundo, levando de 

arrasto o mercado brasileiro, foi mesmo o escândalo da gigante WordCom. 

A empresa confirmou que houve lançamentos “incorretos” em dois 

balanços, com acréscimo de mais de US$ 3,6 bilhões a seu fluxo de caixa. 

Foram erros enormes, suficientes para causar um choque na confiança dos 

investidores. Mas que tem o Brasil com isso? O fato de a WorldCom ser a 

controladora da Embratel poderia explicar, num cenário mais próximo da 

normalidade, uma forte reação nas Bolsas de Valores[...]454. 

 

     Em 16 julho a realidade frágil do sistema global se estampava na capa de OESP,                      

“Crise de confiança nos EUA abala mercados”455: 

A crise de confiança no mercado norte-americano fez as bolsas de todo o 

mundo despencarem ontem e o dólar, pela primeira vez em 29 meses, valeu 

menos que o euro. As quedas começaram na Europa, com as bolsas de 

Londres e Paris fechando em baixa de 5,4%. Nos EUA, a queda das bolsas 

foi intensificada após discurso do presidente George W. Bush em que ele 

disse que a “América precisa se livrar da ressaca da bebedeira econômica” 

dos anos 90456. 

 

        O panorama no final do mês de julho se agravava e a edição do dia 27 publicou a atitude 

do ministro da Fazenda, Pedro Malan, que frustrou expectativas e. em seguida, a Bolsa 
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desabou: “O ministro, por não anunciar um acordo com FMI, ajudou ontem a derrubar os 

mercados, medida esperada pelos investidores para conter o dólar”457. 

         Ao mesmo tempo, o jornal dava destaque à declaração do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso: “Mercados são destruidores e precisam de controles”458. O jornal fez uma 

chamada sobre a forma e o modo de atuar dos mecanismos financeiros globalizados, os quais 

chamou de “precipitados”, também na escolha do trecho em que o presidente faz um certo 

“desabafo” sobre o caráter da globalização e o efeito centralizador dos mercados, da 

perspectiva conceitual da ideologia neoliberal que caracterizava esses tempos de transição: 

Indicando que o presidente também “lamentou a falta de uma instituição 

internacional de controle sobre eles: “Não há mecanismos capazes de 

rebater certas pressões que destroem em pouco tempo o que se levou anos 

para construir”, disse o presidente. Declarou, em entrevista, que a alta do 

dólar está ligada à especulação ou a motivos de ordem psicológica. “Eles 

estão fazendo apostas”459. 

 

            O mês de agosto se iniciou com uma missão da equipe econômica brasileira 

desembarcando em Washington para negociar um novo acordo com FMI. O que significava, 

se aprovado, um novo acordo do Brasil com a instituição financeira e um novo pacote para 

conter a elevação do dólar. Além disso, a proposta que estava sendo levada ao FMI incluía 

a meta de “superávit primário de 3,75% para 4% e um minipacote tributário”, o que refletiria 

em cortes nos gastos públicos e na elevação de impostos”. 

      Em evento, o presidente brasileiro declarou sua indignação ao que estava acontecendo, 

um clima de desconfiança com o Brasil que se projetava no desempenho dos ativos 

brasileiros e, além disso,  havia algo a mais nessa forma de atuar do mercado financeiro 

internacional do que sugeria de fato a realidade. Sempre que podia, o presidente Fernando 
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Henrique Cardoso aproveitava da ocasião dos eventos para fazer declarações em tom 

indignado.  Como foi o caso de uma solenidade em Brasília, nesse dia, segundo divulgou o 

jornal, o presidente aproveitou para fazer um chamado à razão e à sensatez. Em discurso, 

alertou: “os povos e as nações valem mais do que os mercados” 460 declarou o presidente. O 

que completou com outro discurso veemente sobre a “dupla face” dos Estados Unidos, 

apontado pelo jornal como uma subida de tom na crítica aos países ricos. “Ficamos um pouco 

inquietos ao ver que há dois pesos e duas medidas, que a transparência que tanto nos pedem 

não parece ser tão transparente acima do Equador” 461. Em recado claro aos EUA, segundo 

opinião de OESP, completou FHC: “não aceitamos essa ética de dupla face”462. 

O presidente brasileiro sinalizou que entendeu o mecanismo e resolveu enfrentar as 

oscilações do mercado financeiro, colocando sua posição como forma de combate, pois 

começava a atuar, denunciando o processo fibrilante dos mercados, o que também passava 

pelo que a imprensa noticiava no Brasil e no mundo. Conforme argumentou o editorial desse 

dia: “participantes do processo eleitoral e alguns órgãos da mídia agem como se o que fazem 

ou deixam de fazer não tivesse impacto direto sobre os nervos à flor da pele dos agentes 

econômicos”463.  

         O anúncio do acordo com o FMI reconfigurou o cenário. Manchete de capa em OESP 

no dia 8 de agosto dava destaque ao fato de que “o governo brasileiro e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), assinaram um novo empréstimo de US$ 30 bilhões para o País e a 

redução do piso das reservas do Banco Central, de US$ 15 bilhões para US$ 5 bilhões”. O 

acordo foi considerado pelo mercado como melhor do que o esperado. O jornal avaliou nessa 
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nota que “as autoridades brasileiras confiam em que o acordo contará com o apoio dos 

principais candidatos”, que estavam em plena disputa à presidência da República, diziam as 

notas do Ministério da Fazenda e do FMI. Isso porque 80% do dinheiro só seria liberado em 

2003, mas que seria preciso manter o superávit primário (receitas menos despesas, excluindo 

o pagamento de juros de 3,75% do PIB até 2005, explicava a notícia464.  

      O impacto desse momento delicado no desempenho do Plano Real levou à um 

aprofundamento dos “mecanismos” engendrados pela globalização na esfera financeira dos 

mercados integrados. A agenda de OESP, lendo essa realidade, aproveita o momento para 

propor discussões em “Uma utopia da racionalidade”465, editorial que foi escrito com lastro 

nesses novos efeitos da globalização, uma atualidade. “Não custa sonhar com a utopia de 

uma economia globalizada presidida pela racionalidade. Irracionais são os mercados e, por 

isso, como diz George Soros, “não podem ficar entregues aos próprios mecanismos”466. 

       O presidente brasileiro prosseguia indignado e pautava a mídia, fazendo manchetes, 

como ocorreu no contexto da imprensa em 22 de agosto: “FHC acusa o mercado de inventar 

crise para o País”:  

O presidente disse que há defasagem entre o que se passa e o que se 

informa. O mercado financeiro tem agido de forma equivocada em relação 

ao Brasil, fantasiando sobre ele, disse ontem o presidente FHC. A atual 

instabilidade, para o presidente, se deve à dissonância cognitiva dos 

mercados, pela dificuldade de perceber indicadores positivos”, gerando 

“profecias que se auto realizam e induzem a crises”. E apresentou uma 

questão que o jornal deu destaque: “FHC pergunta sobre o risco Brasil: 

Isso guarda razão com a realidade?467. 

 

                                                           
464 “US$ 30bi novos no acordo com o FMI” O Estado de S. Paulo. 8 ago. 2002, p. A1. 
465 “Uma utopia da racionalidade”. O Estado de S. Paulo,14 jul. 2002, p. A1. 
466 “Uma utopia da racionalidade”. O Estado de S. Paulo, 14 jul. 2002, p. A1. 
467 “FHC acusa mercado de inventar crise para o País”, O Estado de S. Paulo, 22 ago. 2002, p. A1. 



199 

 

      No dia seguinte, estabelecendo um gancho de atualidade e relevância, a agenda 

OESP buscava responder à questão apresentada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso 

no texto “O preço da dissonância cognitiva”468: “o que é uma ficção das agências de 

qualificação de risco, derivada da miopia citada por FHC, ganha ares de verdade granítica e 

determina percepções, decisões e prognósticos das forças do mercado” 469. E o debate se 

estendeu ao dia seguinte, quando o editor avalia essa situação no texto “Efeito real das 

ficções financeiras”. O editorial contexta que o “o presidente FHC fala em ‘ficções 

financeiras’ se referindo ao que “corta produção, derruba emprego e desarranja preços, quem 

fica com a conta mais pesada são os brasileiros que mal sabem o que são finanças”470. 

A estratégia do presidente brasileiro parece ter sido bem-sucedida, o mês de agosto 

termina com um cenário favorável ao Brasil. As avaliações positivas sobre o País atuam 

imediatamente sobre o desempenho dos índices financeiros e vão para espaços destacados 

na capa de OESP: 

Bancos estrangeiros garantem apoio ao País – garantia dada por 

representantes de 16 instituições internacionais ajudou a baixar o dólar e a 

Bolsa a subir 4,3%. 

Foi um “sucesso absoluto” a reunião em Nova York com representantes de 

16 bancos comerciais, ontem, segundo o presidente do BC, Armínio Fraga. 

Segundo o ministro, o objetivo era fazer as instituições financeiras 

retomarem o crédito aos exportadores brasileiros, preservando o nível geral 

de negócios com o Brasil”471. 

       No dia seguinte, o clima positivo sobre o Brasil permanece na primeira página: 

Contas externas têm o melhor resultado desde 97 – O déficit nas contas 

externas do País em julho foi de US$ 550 milhões, o menor desde janeiro 

de 1997. A redução se deveu ao maior saldo comercial e à retração em 

viagens ao exterior, pagamento de juros e remessa de lucros 472. 

 

                                                           
468 “O preço da dissonância cognitiva”. O Estado de S. Paulo, 23 ago. 2002, p. A1. 
469 “O preço da dissonância cognitiva”. O Estado de S. Paulo, 23 ago. 2002, p. A1. 
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471 “Banco estrangeiros garantem apoio ao País”. O Estado de S. Paulo, 27 ago. 2002, p. A1. 
472 “Contas externas têm o melhor resultado desde 97” O Estado de S. Paulo, 28 ago. 2002, p. A1. 
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 A editoria de opinião mantém o paralelo discursivo com o contexto da atualidade e 

analisa a mudança internacional sobre o risco-Brasil no texto “O sucesso da missão de Fraga 

e Malan” 473. Em que se avalia a relevância “tanto do acordo com o FMI quanto a reação dos 

maiores bancos comerciais do mundo e dos analistas dos principais bancos de 

investimentos” ao revelarem confiança dos investidores no futuro do País474. 

 Os mecanismos e os efeitos daquilo que se convencionou chamar de globalização 

financeira se redimensionam com as notícias e comentários que vão sendo publicados, como 

no caso da chamada de primeira página do dia 29 de agosto: 

Fatores técnicos, como os vencimentos de títulos e contratos de swap 

atrelados ao dólar e de dívidas de empresas brasileiras no exterior, são a 

explicação para a resistência do dólar em acompanhar o ritmo de melhora 

do mercado. Ontem o risco-país caiu 2% mas a moeda americana cedeu só 

0,35%, cotada a R$ 3,122 (alta de 3,37% desde o anúncio do acordo com 

o FMI, no dia 7), A Bovespa continua em bom momento, apesar da queda 

das Bolsas mundiais475. 

  

O contexto noticiado pelo jornal em setembro fala de um estudo do Banco de 

Compensações Internacionais (BIS). Esse trabalho afirmou que a percepção dos investidores 

sobre os riscos no Brasil varia de acordo com a posição dos candidatos. A balança comercial 

brasileira apresenta um saldo expressivo, teve superávit de US$ 530 milhões, - o menor em 

sete anos -, acumulado do ano atingiu US$ 6,312 bilhões, considerando o resultado dos 

últimos 12 meses, o saldo foi de US$ 8,175 bilhões. Para o FMI, os juros voltaram a cair no 

País após as eleições. A notícia sobre a ascensão do candidato à presidência do Brasil, Luiz 

Inácio Lula da Silva atuou diretamente na elevação do dólar (RS 3,35) que atingiu seu 

segundo maior nível do Plano Real, o que fez a Bovespa cair (1,5%) e o risco Brasil subiu 

de 4,19% para 1,940 pontos. Todos esses fatores são analisados no texto “Precificação de 

                                                           
473 “Sucesso da missão de Fraga e Malan”. O Estado de S. Paulo, 28 ago. 2002, p. A1. 
474 “Sucesso da missão de Fraga e Malan”. O Estado de S. Paulo, 28 ago. 2002, p. A1. 
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uma vitória de Lula”476. “A conta resultante da “precificação” pelo mercado de uma 

“possível vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno é paga pela maioria dos mais 

de 170 milhões de brasileiros, muitos dos quais não têm sequer conta de poupança”477.  

         Apesar do texto “As exportações brasileiras de petróleo”478, anunciar que “pela 

primeira vez na história, em julho, o Brasil exportou mais petróleo que importou”, 

sinalizando melhoras no baixo desempenho da balança comercial, o nível de cotação do 

dólar no País atingiu uma escalada, seu ponto mais alto no Plano Real, R$ 3,575. As bolsas 

internacionais também vivenciaram um impacto, com quedas importantes relacionadas com 

a expectativa de ataque ao Iraque. A esse cenário de setembro, somaram-se a declaração do 

ministro da economia argentino, Roberto Lavagna, que a crise brasileira estava afetando o 

seu país: “a economia brasileira está desacelerando e isso nos prejudica, porque é o cliente 

mais importante para a Argentina. A pauta da imprensa se volta, na editoria nacional, para o 

cenário das eleições presidenciais no Brasil; no enfoque internacional, às tensões de uma 

guerra se aproximando do Iraque. 

  Em outubro, a crise cambial eleva o dólar à R$ 4,00. A editoria de opinião de OESP 

avaliou os sinais de correlação entre a esfera política e econômica; entre discursos e ações 

efetivas. Essa ótica da agenda OESP se reflete no texto “O que se espera de Lula”479: 

Se eleito, Lula herdará os efeitos da crise cambial que só ele pode agravar 

ou abrandar decisivamente, conforme o que diga e faça. Cabe-lhe ter a 

grandeza da humildade, para deixar de ser parte do problema e passar a 

fazer parte da solução480.  

 

Antes das eleições, a Bolsa subiu na maior alta do ano e o risco país caiu 8,66%. Os 

resultados foram devidos principalmente às declarações do coordenador do programa de 

                                                           
476 “Precificação de uma vitória de Lula”. O Estado de S. Paulo, 19 set. 2002, p. A1. 
477 “Precificação de uma vitória de Lula”. O Estado de S. Paulo, 19 set. 2002, p. A1. 
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480 “O que se espera de Lula”. O Estado de S. Paulo, 11 out. 2002, p. A1. 
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governo do PT, Antonio Palloci, que disse, num eventual governo de Luiz Inácio Lula da 

Silva, seria mantido o esforço fiscal o quanto fosse necessário. Foi o que o jornal publicou 

na capa da edição de 18 de outubro. No final do mês, as pesquisas apontavam para intenções 

de voto: Lula 61% e José Serra 32%. Atualidade que se evidenciou no texto “Situação inédita 

na Nova República”. Graças à preocupação geral com a governabilidade do País a partir de 

2003, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que deverá sair vitorioso das urnas domingo 

“não terá de enfrentar os problemas que seu partido criou para seus antecessores”481.  

A primeira página em 28 de outubro confirmava as pesquisas: “Luiz Inácio Lula da 

Silva foi eleito presidente da República do Brasil com cerca 52 milhões de votos”482. Essa 

transição no processo brasileiro foi tema do editorial “Lula foi o grande vencedor”483: “Se a 

maioria da sociedade votou pela adoção de outro modelo econômico e social, como disse 

Lula, é inconteste que não delegou essa tarefa ao PT, mas ao presidente eleito, Luiz Inácio 

Lula da Silva”484. 

        A conjuntura nacional de novembro se projeta na avaliação elaborada em “O 

nervosismo persiste”: “A transição vai bem e o PT dá sinais corretos ao mercado, segundo 

o ministro Pedro Malan.  No entanto, Malan ressalvou que ainda há nervosismo e é preciso 

consolidar a confiança no governo que tomará posse em janeiro. O jogo da estabilidade é 

especialmente complexo” 485, observava o editorial. 
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203 

 

Em dezembro o futuro presidente brasileiro viaja aos Estados Unidos e a notícia foi 

tema do editorial “Mr. da Silva em Washington”486: 

Se o êxito de sua visita aos EUA é um fato auspicioso, nem por isso o 

presidente eleito pode se permitir grandes ilusões. O prisma pelo qual 

Washington vê o quadro global não autoriza prever mudanças 

extraordinárias no que toca a esta parte do mundo487 

 

O novo governo assumiu o protagonismo dos temas e das questões apresentadas tanto 

em contexto de primeira página quanto no texto opinativo. E um novo recorte de análise 

temporal sobre o Brasil recente se abre. O tempo de estudo desta pesquisa se encerra no ciclo 

que vai de 1999-2002. 
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3.13. Síntese: a agenda temática de OESP (1999-2002) 

 

Após copilarmos os documentos por temas mês a mês, ano a ano, agrupamos os 

dados em chaves temáticas dentro do recorte temporal proposto, para compreensão final da 

dimensão dos três eixos temáticos que foram tratados nos editoriais de “O Estado de São 

Paulo” no período estudado. 

 

 

A pesquisa identificou, portanto, a predominância da temática relacionada ao Plano 

Real (52,53%), que acabou sendo o problema nacional mais determinante na agenda editorial 

de “O Estado de S. Paulo” entre 1999 e 2002. Além disso, a globalização, tema de 23,42% 

dos editoriais do período, apresentou-se igualmente como uma temática relevante. Deixando 

as demais temáticas, reunidas sob a categoria “Análises de Conjuntura” com apenas 23,21% 

dos editorais.  
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(1999-2002) 
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CONCLUSÃO 
 

A presente dissertação baseou-se na análise de 1460 editoriais do jornal “O Estado 

de S. Paulo” entre 1999 e 2002. Esse material forma o conjunto documental que estruturou 

o corpus desta pesquisa, sob o critério de análise e síntese. O teor documental indicou a 

predominância dos temas relacionados ao Plano Real (52,53%), caracterizando-se como o 

problema nacional mais determinante na agenda editorial de “O Estado de São Paulo” no 

período estudado. Esse resultado sugere que a globalização propriamente dita, tema de 

23,42% dos editoriais do período, apresentou-se tanto como um tema subjacente à grande 

problemática discutida no período, como foi alvo de um significativo número de análises 

específicas. Dessa forma, após análise, o conjunto documental da pesquisa foi catalogado 

em três grandes eixos temáticos distribuídos na seguinte proporção: Plano Real (52,53% dos 

editoriais); globalização (23,42% dos editoriais); e Análises de Conjuntura (23,21% dos 

editorais).  

Isso significou que os editoriais durante os anos estudados priorizaram temas 

específicos, tal como refletido na sua agenda editorial, segundo a análise demonstrada pela 

pesquisa quantitativa. Essa pesquisa buscou descrever em que medida o jornal interpretou, 

narrou e analisou os efeitos econômicos sobre o Brasil na transição para o século XXI. 

Partindo disso, a pesquisa interpretou que os editoriais analisaram o Plano Real como 

uma estrutura a partir da qual os “efeitos econômicos da globalização sobre o Brasil mais se 

manifestaram”. O que se evidenciou na propagação dos discursos relacionados, de um lado, 

a reorganização do Estado como parte do conjunto de reformas e do ajuste estrutural que o 

Plano Real propunha, e, de outro, o impacto que a globalização financeira produziu na 

realidade econômica brasileira. 
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A reestruturação financeira do Brasil no final do século XX coincidiu com a 

reorganização mundial sobre outras bases econômicas. Em outras palavras, a proposta do 

Plano Real em relação à meta de estabilidade inflacionária; a um novo modelo estrutural dos 

fundamentos econômicos e a reforma do Estado brasileiro estavam em marcha quando se 

fortaleceu um novo sistema financeiro e mercantil internacional, com caráter hegemônico. 

Essa nova manifestação externa estaria relacionada ao que se convencionou chamar de 

“globalização financeira” dos mercados integrados no final do século passado. No conjunto 

e no essencial, os discursos dos editoriais tratavam de analisar essas novas formas de 

reconfiguração do sistema internacional e seu impacto na estrutura econômica brasileira 

enquanto se consolidava o Plano Real, entre 1999 a 2002.  

A reivindicação de republicanismo, articulada originalmente na passagem do século 

XIX para o século XX, que marcou a orientação do jornal desde sua origem, reaparece na 

visão do jornal para estabelecer o significado dessa fase da Nova República, representada 

pelo primeiro mandato do então presidente reeleito Fernando Henrique Cardoso:  

[...] a proposição do mais abrangente conjunto de reformas concebido no 

Brasil desde os anos 1930 e 1940 constituiu a marca característica do 

primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso488. 

   

Lugar simbólico que o autorizou a definir “os quatro primeiros anos do Plano Real”   

como os “mais singulares da história da República brasileira”. Isso posto, retomamos uma 

linha de estudo que já havia definido a posição política do editorial do jornal “O Estado de 

S. Paulo”, no Departamento de História da USP, estabelecendo o ponto de vista histórico do 

jornal até a metade do século XX. A proposta desse trabalho se pautou por identificar uma 

leitura ideológica da orientação do jornal que permitiu destacar e manter uma “constância e 

coerência na trajetória de defensor dos postulados liberais e por sua constante autodefinição 

                                                           
488 “Quatro anos singulares”. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 31 dez. 1998, p. A3. 
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como órgão de oposição aos governos constituídos” até a realidade brasileira dos anos 1940. 

(Capelato & Prado, 1980). 

Nossa proposta de voltar a estudar os editoriais do jornal “O Estado de S. Paulo” no 

Departamento de História da USP no final do século XX em alguma medida retoma essa 

perspectiva, mas visou um momento em que o Brasil passava por uma redefinição do seu 

modelo econômico. Por esse motivo, nosso objetivo foi orientado pela ênfase nos 

argumentos econômicos apresentados pelo jornal nesse período. Isso não significou deixar 

de considerar a profunda inter-relação, ou mesmo a relação determinante, da esfera política 

com a econômica, mas, sim, estabelecer o problema central da pesquisa e do recorte a partir 

do que dizia o objeto empírico. 

Dessa perspectiva, ressaltamos algumas considerações finais sobre o processo e o 

sistema específico que ocorreu na estrutura e na formação econômica do Brasil entre 1999 e 

2002, a partir de observações na análise discursiva dos argumentos publicados pelo 

jornalismo opinativo de OESP nesse período. Destacamos, no entanto, aspectos que 

sinalizaram tensões num período de impacto entre esses dois momentos específicos, o 

projeto nacional, representado então pelo Plano Real, e a orientação do novo sistema 

internacional, baseada essencialmente no ideário neoliberal. 

Segundo narrativas de OESP, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso foi 

reeleito, no final de 1998 e assumiu a presidência do Brasil em 1999, precisava administrar 

uma forte crise financeira internacional ainda em curso no Brasil. Esses efeitos levaram o 

Brasil ao Fundo Monetário Internacional no final de 1998 para renegociar US$ 41,5 bilhões 

e repor as perdas de reservas com o “ataque especulativo”. Os efeitos dessa crise sob o Brasil 

foram explicados a partir de processos que disseminaram crises em “cascata” e que irão se 

suceder durante todo o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Logo 
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após sua posse, veio a crise de endividamento dos estados, que levou o governo a renegociar 

essas dívidas, com sérios abalos políticos com antigos aliados. Um duro ajuste fiscal foi 

conduzido, em consonância com a proposta de orientação do Fundo Monetário Internacional. 

Esses efeitos redefiniram os fundamentos econômicos, ajustes fiscais e reformas estruturais.  

Esse “pacote” de medidas ainda estava sendo negociado com as bancadas partidárias 

quando outra crise surgiu no horizonte brasileiro, a crise de desvalorização do real com mais 

perdas importantes de divisas, o que acabou por efetivar o acordo iniciado com Fundo 

Monetário Internacional. Além disso, o jornal dimensionou efeitos políticos pós crise do 

real, que se provaram irreversíveis sobre o desempenho do segundo mandato Fernando 

Henrique Cardoso. Tanto o recurso ao FMI quanto o pacote de ajustes e reformas então 

propostos foram amplamente apoiados pelos editoriais de OESP que assumia, assim, a 

agenda neoliberal do final do século XX. 

No ano 2000, intensificaram-se processos de abertura do País, a ampliação da 

presença do capital financeiro internacional e as grandes privatizações. Ao mesmo tempo 

em que ocorria uma onda de protestos e uma tendência a movimentos mundiais contra a 

globalização financeira. Muitos escritores chegaram a comentar que esses movimentos 

lembravam “maio de 1968 em Paris”. No Brasil, os movimentos sociais, em especial os Sem-

Terra, e os partidos de oposição forçaram rediscussões em torno do valor do salário mínimo, 

da dívida externa e do sério comprometimento dos programas sociais por esse modelo. Dessa 

forma, os efeitos da globalização se evidenciaram ainda mais.  As repercussões desse sistema 

foram mapeadas pelo jornal em diversos argumentos editoriais. Alguns desses 

dimensionaram que “quanto mais um país se integra aos fluxos mundiais de comércio e 

finanças maior será sua exposição aos efeitos das crises”. 



209 

 

Em 2001, novas crises, de grandes proporções, como foi o caso do setor elétrico, 

surgiram. Além de reabrir o debate ideológico das privatizações, se intensificam parcerias 

com os países vizinhos, dentre elas, a que levou à construção do gasoduto com a Bolívia. O 

intuito de repensar a base energética do País redirecionou a política desse setor, empresas 

tradicionais foram privatizadas ou leiloadas. O agravamento da crise na Argentina e 

especulações sobre uma nova crise cambial brasileira levou o país novamente a um acordo 

com o FMI. O fator “Risco Brasil” surgia de novo como um agravante do impacto desses 

efeitos. Todo esse panorama brasileiro evidenciou campos políticos em disputa que se 

refletiu num cenário que foi interpretado como “alerta” para o capital especulativo.  Uma 

crise cambial ressurgiu em 2002, e o País recorreu novamente ao FMI.  

 OESP volta a apoiar a atitude do governo de ir ao FMI para sanar o impacto das 

crises recorrentes. Em 2001, considerou que a renovação do acordo com o Fundo Monetário 

Internacional era o caminho mais prudente para o Brasil. A assinatura desse novo acordo, 

com resgate para o 2003, exigia, de certa forma, que o novo governo, que assumiria a 

presidência do Brasil em 2003 se comprometesse com a orientação do FMI. Nesse contexto, 

o Jornal “O Estado de S, Paulo” comentou que o “acordo fora de série” assinado com o FMI 

era “o reconhecimento do quanto o Brasil mudou, sob a liderança de FHC e uma prova de 

confiança no seu papel de avalista do amadurecimento da democracia”489.  

“O Estado de S. Paulo”, no discurso de sua agenda editorial, manteve-se defendendo 

o ajuste fiscal como parte de um ponto de vista bem demarcado sobre do Brasil, defendeu 

um pacto partidário em torno dos fundamentos econômicos do País para sedimentar 
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credibilidade e a orientação em torno da definição estratégica do País diante da “Nova 

Economia”. 

Além dessas tensões internas, o Brasil administrou, segundo relatos editorias, o que 

o chanceler Luiz Felipe Lampreia qualificou de “efeitos assimétricos da globalização 

favorecendo mais uns países que a outros”. Segundo observamos, o Brasil seguiu os 

preceitos da liberalização dos comércios integrados, visando troca, isto é importação por 

exportação. Isso significou conduzir uma política interna voltada à abertura, ao capital 

financeiro internacional e abrir o seu mercado a importações, mas sua política externa, ao 

contrário, encontrou resistência em colocar até os seus tradicionais produtos, como foi o caso 

da “Guerra do aço” como os Estados Unidos. Isso significou que no plano externo, o Brasil 

esteve seriamente dependente das políticas dos países ricos que aplicaram uma orientação 

protecionista. Indicando que o fundamento proposto pela globalização discriminou os países 

pobres submetendo-os ao livre comércio com regras desiguais, evidenciando a fragilidade e 

a dependência dessas economias em relação a um poder externo financeiro sob o qual não 

detinham nenhum controle. 

O que transcorreu no País durante esse período, que marca a transição do Brasil na 

passagem do século XX para o século XXI, o jornal “O Estado de S. Paulo” narrou, opinou 

e analisou, passo a passo. Isso nos permite concluir, em linhas gerais, que foi um período de 

crises e instabilidades, “turbulências” no dizer do jornal, nos fundamentos econômicos 

propostos como modelo a ser aplicado pelo Estado, nos marcos do “Plano Real”. É preciso 

considerar que a aplicação das propostas do Plano Real nesse período exigiu um esforço 

considerável de negociação com o Congresso. Em contraponto, segundo o jornal, o 

reconhecimento do mérito pessoal do presidente Fernando Henrique Cardoso foi um 

diferencial que segurou a implementação e o poder referencial da moeda e do Plano Real. 

Era o modelo aplicado que buscava uma sintonia com o paradigma que estava no âmago da 
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globalização, isto é, o neoliberalismo como defesa da abertura do mercado nacional ao 

capital estrangeiro, em todos as suas formas. Nesse contexto, o governo Fernando Henrique 

se notabilizou pelas grandes privatizações que promoveu, e manteve uma das mais atrativas 

taxas de juros dos mercados financeiros integrados. Abriu seu mercado interno, mas não teve 

a mesma resolução no comércio internacional. As exportações brasileiras sofreram, sob o 

paradigma da globalização, um dos seus piores momentos na história do Brasil republicano. 

Tanto que o presidente no último semestre de seu mandato declarou: “É exportar, ou morrer". 

     Dessa forma, os efeitos econômicos da globalização financeira sobre o Brasil foram 

apresentados pela agenda de OESP nesse período como um fator de impacto na estrutura 

política e econômica do País. Para além disso, o material trabalhado demonstrou que a 

propagação desses efeitos passa pelo poder da comunicação social na esfera da imprensa, no 

caso específico de “O Estado São Paulo”, pelo poder de articular discursos que consolidaram 

realidades sociais através de narrativas historicamente construídas na sociedade brasileira. 
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UMA MENSAGEM de alento. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 29 jan.1999, p. 

A3. 

UMA POLÍTICA consistente. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 11 mar. 1999, p. 

A3. 

UMA PROPOSTA óbvia. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 9 ago. 2000, p. A3.  

UMA REVOLUÇÃO na administração pública. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 

08 mar.1999, p. A3.  

UMA REVOLUÇÃO na gestão das finanças. O Estado de S. Paulo, Notas e Informações, 9 

dez. 2001, p. A3. 

UMA UTOPIA da racionalidade. O Estado de S. Paulo, Notas e Informações, 14 jul. 2002, 

p. A3. 

UMA VITÓRIA na discussão da Alca. O Estado de S. Paulo. Notas e Informações, 10 abr. 

2001, p. A3. 

VITÓRIA do bom senso. O Estado de São Paulo, Notas e Informações, 27 jun. 2001, p. A3. 

WALL STREET e a eleição no Brasil. O Estado de S. Paulo, Notas e Informações, 1 mai. 

2002, p. A3. 
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Chamadas de Primeira Página e artigos do Caderno de Economia  

                                  

DESIGUALDADE tem de ser combatida como o terrorismo, diz FHC. O Estado de S. Paulo, 

Primeira Página, 31 out.2001. p. A1. 

DÓLAR resiste à melhora do mercado. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 29 ago. 2002, 

p. A1. 

FHC e Malan querem mais diálogo com a oposição”. O Estado de São Paulo, Primeira 

Página, 29 jun. 2001, p. A1. 

AGÊNCIA melhora nota de avaliação do Brasil no exterior. O Estado de S. Paulo, Primeira 

Página, 17 out. 2000, p. A1. 

AGÊNCIA rebaixa dívida brasileira e mercados caem. O Estado de S. Paulo, Primeira 

Página, 21 jun. 2002, p. A1. 

BANCO estrangeiros garantem apoio ao País”. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 27 

ago. 2002, p. A1 

BANCOS ficam divididos sobre os riscos do Brasil”. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 

4 mai. 2002, p. A1. 

BANESPA vai à leilão em clima de guerra. Primeira Página, O Estado de S. Paulo, Primeira 

Página, 20 nov. 2000, p. A1. 

BC busca trégua com o mercado, mas risco país e dólar sobem. O Estado de S. Paulo, 

Primeira Página, 6 jun. 2002, p. A1. 

BOATOS sobre corrida eleitoral abalam mercados. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 

10 mai. 2002, p. A1. 

BRASIL capta US$ 1,5 bi em bônus de 5 anos. O Estado de São Paulo, Primeira Página,  05 

jan. 2001, p. A1. 

BRASIL melhora na lista da ONU do desenvolvimento. O Estado de S. Paulo, Primeira 

Página, 29 mai. 2000, p.A1. 

CONFRONTO na festa dos 500 anos. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 23 abr.2000, 

p. A1 

CONTAS externas têm o melhor resultado desde 97. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 

28 ago. 2002, p. A1. 

DESENVOLVIMENTO Econômico em Bolonha. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 

15 jun.2000, p. A1. 

DUHALDE: Brasil é exemplo a ser seguido”. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 16 

jan. 2002, p. A1. 
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EM RISCO, a nova rodada comercial, O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 26 mai. 2002, 

p. A1. 

EXPORTAÇÃO, nova prioridade. O Estado de São Paulo, Primeira Página, 25 ago. 2001, 

p. A1. 

FHC acusa mercado de inventar crise para o País. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 

22 ago. 2002, p. A1. 

FHC cobra a reforma do sistema financeiro mundial. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 

20 mar.2002, p. A1. 

FHC crítica “dupla face” dos EUA. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 2 ago. 2002, p. 

A1. 

FHC fixa salário mínimo em R$ 151. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 24 mar. 2000, 

p. A1. 

FHC prega união na AL contra protecionismo. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 27 

mai. 2002, p. A1. 

FHC quer retomada da questão econômica, O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 18 fev. 

2002, p. A1.  

FHC reclama: FMI nos trata como analfabetos. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 12 

mar. p. A1. 

FHC vê reação, mas insiste no corte de gastos. O Estado de S. Paulo. Primeira Página, 13 

abr. 1999, p.A1. 

Lula: fui eleito pelo PT, mas serei presidente de todos os brasileiros. O Estado de S. Paulo, 

Primeira Página, 28 out. 2002, p. A1. 

FHC: Brasil não será contaminado. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 1 jan. 2002, p. 

A1. 

FHC: sem acesso aos mercados, não haverá Alca. O Estado de São Paulo, Primeira Página, 

L17 jan. 2001, p. A1. 

FIM da crise depende de FHC, do Fed e da China. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 

Caderno de Economia, 26 jan. 1999, p. B10 

FÓRUM discute taxa de crescimento econômico. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 1 

fev. 2002, p. A1. 

FÓRUM discutirão globalização via satélite”. O Estado de São Paulo, Primeira Página, 26 

jan. 2001, p. A1. 

FUGA de divisas cresce e juros vão a 49,7%. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 11 de 

set. 1998, A1. 
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GUERRA do BC com o mercado faz dólar disparar. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 

5 jun. 2002, p. A1. 

MALAN frustra expectativa e Bolsa desaba. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 27 jul. 

2002, p. A1. 

MARCO divisor na história. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 6 mai. 2000, p.A-3 

MERCADOS são destruidores e precisam de controle, diz FHC. O Estado de S. Paulo, 

Primeira Página, 27 jul. 2002, p. A1 

MST ataca prédio do Ministério da Fazenda. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 3 mai. 

2000, p. A1.  

MURALHA da China. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 2 jul. 2001, p. A1 

O CENSO mostra o Brasil como o quinto país mais populoso. O Estado de São Paulo, 

Primeira Página, 10 mai. 2001, p. A1 

OPERAÇÃO mãos sujas. O Estado de São Paulo, Primeira Página, 23 mar. 2001, p. A1 

OSCILAÇÃO do dólar só não assusta o governo. O Estado de S. Paulo. Primeira Página, 09 

jan. 2000, p. A1 

PAÍS troca papeis da dívida no valor de US$ 5,22 bi. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 

11 ago. 2000, A1 

PRESIDENTE cobra abertura de mercados. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 6 out. 

2000, p. A3 

PRODUTIVIDADE nos EUA ocupa centro do debate político. O Estado de S. Paulo, 

Primeira Página, 4 fev. 2002, p. A1 

REAÇÕES aos EUA pode chegar à OMC. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 7 mar. 

2002, p. A1 

SEM o econômico, social é mera veleidade. O Estado de São Paulo, Primeira Página, 30 

jan. 2001, p. A1 

SEM ordem fiscal não há política social. O Estado de São Paulo, Primeira Página, 22 mar. 

2001, p. A1 

SUCESSO da missão de Fraga e Malan. O Estado de S. Paulo 28 ago. 2002, p. A1 

UM SÉCULO. O Estado de S. Paulo, Primeira Página, 01 de jan. 1901, p.1 

UMA avaliação positiva do Brasil. O Estado de São Paulo, 30 mar. 2001, p. A1 

US$ 30bi novos no acordo com o FMI. O Estado de S. Paulo, Primeira Página,  8 ago. 2002, 

p. A1 
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