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O governo Lula acertou a mão na transição, foi beneficiado pela conjuntura internacional e 
conseguiu reduzir a taxa de juros. A economia dá sinais de reaquecimento, embalada 
principalmente pela compra de bens duráveis no crediário. Há expectativa de que ela cresça de 
3,5% a 4% neste ano. Caso o governo não resolva problemas estruturais graves, porém, a 
euforia acabará logo, e 2005 será mais um ano difícil. A avaliação é do economista Luiz Gonzaga 
Belluzzo, defensor de uma participação mais ativa do governo no financiamento de projetos que 
garantam a retomada consistente do crescimento da economia brasileira. Reformas? Do jeito que 
estão, ajudarão muito pouco. Sócio do jornalista Mino Carta na revista semanal Carta Capital,  
Belluzzo fala ainda nesta entrevista sobre a crise na mídia e a possibilidade de voltar a concorrer à 
presidência do Palmeiras, clube do qual é membro do conselho diretor.  
 
 
Meio & Mensagem - Que avaliação o senhor faz do primeiro ano do governo Lula? 
 
Luiz Gonzaga Belluzzo - A partir de maio de 2002 atravessamos um período de grande apreensão. 
Os mercados usaram as armas que tinham, sobretudo as da intimidação: "Olha, vai ter calote! 
Olha, o preço dos títulos brasileiros está despencando!". E acabou surtindo efeito. O presidente 
eleito e a sua equipe cuidaram, em primeiro lugar, de acalmar os mercados e tranqüilizá-los a 
respeito da natureza da política econômica que implantaria. E não havia razão para tanto medo. 
No entanto, o tema surgiu como uma ameaça terrível. E esse clima fez com que o governo 
entrasse com muita cautela. Aí, aconteceram duas coisas. Primeiro, ainda no fim do mandato do 
antigo presidente do Banco Central, eles subiram a taxa de juros. Definiram uma nova meta de 
política monetária, muito apertada, que foi confirmada pelo atual governo. E, no açodamento para 
satisfazer as expectativas que eram, no meu juízo, políticas do mercado, acabaram jogando a 
economia numa trajetória de baixíssimo desempenho. A economia, na melhor das hipóteses, 
cresceu 1%, em 2003. O que não significa nada. A taxa de juros caiu 10 pontos. Mas, ainda 
assim, é muito alta. Estamos esperando que os primeiros sinais de recuperação se confirmem. 
Mas temos pelo caminho uma série de problemas que precisam ser tratados. 
 
M&M - Alguns economistas diziam, no final de 2002, que o caminho para o País sair da crise seria 
manter a política econômica do governo anterior e crescer via exportações, gerando superávit, o 
que o governo Lula parece estar fazendo. Poderia ser diferente? 
 
Belluzzo - O superávit tem mais a ver com ações que foram tomadas no período anterior e com a 
diversificação de mercados. Outro aspecto muito importante foi a recuperação argentina, que 
permitiu que recuperássemos a exportação de manufaturados. As exportações para a China 
cresceram quase 100%, um fenômeno que veio de fora. A presença da China determinou dois 
fenômenos. Primeiro, aumentou muito o volume exportado, sobretudo de soja, de farelo de soja e 
de minério de ferro. Os preços de commodities na economia mundial, até dois anos atrás, vinham 
caindo. Em 2003, recuperaram-se. Precisamos ser realistas. O superávit comercial teve fatores 
circunstanciais. O segundo fenômeno que ajudou muito foi o fato de a economia não ter crescido 
nada. Abrimos um espaço grande para que o País tenha um superávit durante alguns anos, 
mesmo crescendo 3,5% ou 4%, em 2004. Em 2005, se repetirmos a taxa de crescimento, 
provavelmente o superávit vai apresentar queda. Muitos estão exportando porque foram 
beneficiados pela queda dos salários reais. A relação câmbio/salários tornou atraente a 
exportação. Mas é possível apostar nisso por, no máximo, um ou dois anos. De qualquer maneira 
é um bom começo. Espero que o governo aproveite esse ano para estimular também a 
exportação de manufaturados e diversificar a pauta. 
 
M&M - E os juros? 
 



Belluzzo - Ainda estão muito altos, em termos reais. Mas isso não depende de o governo ter feito 
ou não o dever de casa. O Banco Central, aparentemente, está testando um limite mais razoável, 
não se sabe muito bem se o limite está em 8,5% ou 7,5%. O fato é que, mesmo 7,5%, é ainda 
uma taxa muito alta, a menos que a economia cresça 7% ou 8% nos próximos anos. É uma 
questão aritmética. Fazendo um superávit de 4,5%, se a taxa de juros continuar em 7,5%, 
dificilmente se conseguirá reduzir a relação entre a dívida e o Produto Interno Bruto (PIB), que é 
o que o governo considera desejável. E é quase impossível que a economia tenha um crescimento 
de 6%, 7% ou 8%, com essas taxas de juros. 
 
M&M - No que o governo acertou e no que errou nesse primeiro ano? 
 
Belluzzo - Olhando para o clima de 2002, a transição foi muito bem-feita. As objeções são duas. A 
primeira é que parte do sucesso não se deve à ação do governo, mas a mudanças nas condições 
do mercado internacional. Há muita liquidez. Outros países, em situação pior que a do Brasil, 
tiveram capitalizações espetaculares. Na Venezuela, que é vista com desconfiança, a bolsa 
cresceu mais de 100%. A segunda questão é que a atual taxa de juros real é muito alta e ainda 
permite que se faça arbitragem de juros interno e externo. Entra muito dinheiro de curto prazo. 
São duas questões nas quais o governo não mexeu fundamentalmente e que impediram que o 
Brasil crescesse. O governo preferiu acomodar-se, fazendo com que a mudança de humor no 
mercado internacional funcionasse a seu favor. Mas só isso não basta para a economia retomar o 
crescimento. 
 
M&M - Então vamos crescer em 2004? Mas, se não criarmos as condições necessárias, 2005 será 
mais um ano difícil? 
 
Belluzzo - Vai ser mais complicado. A menos que se tenha a confirmação de que a economia 
americana entrou num novo ciclo de crescimento. Tenho muitas dúvidas de que esse ciclo vá 
durar muito tempo com a mesma exuberância. Provavelmente, a economia brasileira terá que 
tomar outras providências. É muito arriscado ficar na dependência do que ocorre lá fora. Nesses 
anos todos, aumentou muito a sensibilidade da economia brasileira a mudanças de fatores 
externos. E isso afeta a continuidade de uma política econômica voltada para o crescimento, que 
nós, aliás, nunca tivemos. 
 
M&M - O que precisaria ser feito para garantir o crescimento sustentado que se deseja, a partir 
deste ano? 
 
Belluzzo - Uma das questões centrais para as economias contemporâneas não dominantes é ter 
reservas de moeda forte muito elevadas, coisa que o Brasil não tem e vai levar tempo para ter. 
Qualquer país que se leve a sério e tenha cuidado com o seu crescimento de longo prazo deve ter. 
O Brasil tem um serviço do passivo externo muito alto. Estamos fazendo US$ 24 bilhões de 
superávit comercial e, no entanto, o resultado em transações correntes vai ser ligeiramente 
positivo, ou negativo. 
 
M&M - Por causa do pagamento dos juros? 
 
Belluzzo - Dos juros, das viagens internacionais. Toda a balança de serviços é pesadamente 
deficitária. Uma parte dela está ligada ao que eu chamo de passivo externo, que inclui a dívida 
financeira e o investimento direto estrangeiro. O programa de privatizações trouxe um 
desequilíbrio grande. As empresas que compraram as estatais de telefonia e eletricidade são 
estrangeiras, que faturam em reais e remetem em dólares. Não há como criar dólares nessas 
empresas, elas não exportam. Estamos fazendo um superávit comercial e, apesar do ingresso de 
capitais, não conseguimos fazer um superávit de conta corrente importante. É o calcanhar-de-
aquiles da economia brasileira. Estamos mais dependentes do fluxo de capitais externos e, por 
isso, o Banco Central está testando a taxa de juros, para ver qual é a taxa compatível com a 
preferência dos possuidores da riqueza brasileira, ficar em reais ou mudar para o dólar. Somos 



muito restringidos por essa situação externa. Olhando realisticamente, a situação estrutural do 
Brasil não é boa, ainda que conjunturalmente tenha melhorado. Sobretudo, não é saudável o grau 
de endividamento que o Brasil tem, comparado com as suas exportações. Mas é incrível que 
nesse momento ninguém fala disso. É uma espécie de assunto proibido, porque, por enquanto, 
está entrando dinheiro. A sociedade brasileira só vai se dar conta na hora que o problema 
estourar. 
 
M&M - Estamos criando uma bolha de crescimento? 
 
Belluzzo - O problema é que certas coisas viram unanimidade. E todo mundo está falando agora 
que existe uma bolha de crescimento. Acho que tem um crescimento que decorre de uma 
melhoria da situação externa, que se reflete na capacidade do Banco Central de reduzir a taxa de 
juros. A queda da inflação ajudou a fazer com que a renda, que vinha caindo desde 1998, parasse 
de cair. Devemos ter uma recuperação no consumo de duráveis, que está muito depreciado. As 
pessoas estão trocando a televisão, o aparelho de som. Mas há outro problema. Hoje, uma família 
que ganha cinco salários mínimos está com uma parte importante da renda comprometida com 
tarifas públicas, que subiram muito. Temos, po r um lado, o desejo de compra da população. E, 
por outro, uma situação de renda e de emprego desfavorável. Então, a retomada se dará pelo 
crédito. Mas qual é o espaço de endividamento que as famílias ainda têm? Temos que observar 
tudo isso. É inegável que, se olharmos os meses de junho e julho e olharmos agora, estamos 
saindo de uma trajetória recessiva. Mas a velocidade da recuperação ainda não é brilhante. E o 
nível de funcionamento da economia é bem inferior ao de 1996 e 1997. 
 
M&M - Dependemos do que o governo vai fazer neste ano? 
 
Belluzzo - Dependemos de como o governo vai encaminhar as PPP (Parcerias Público-Privadas) e 
de como vai resolver o problema de investimentos na área de energia. O governo está fazendo 
um superávit fiscal aumentando a carga tributária, e não está devolvendo aquilo que deveria. O 
investimento público está muito reduzido com relação ao PIB. 
 
M&M - O senhor acha que o governo deveria ter um papel maior no incentivo à expansão 
econômica? 
 
Belluzzo - A decisão de investimento da iniciativa privada é muito marcada por períodos 
anteriores, nos quais a economia começava a crescer e retrocedia. Muita gente que começou a 
investir foi pega no meio do caminho. Com a subida dos juros, por exemplo. Os empresários 
provavelmente só vão começar a investir quando sentirem que as condições de crescimento estão 
consolidadas. Por isso, acho que o papel de coordenação do setor público é importante. É preciso 
que o governo dê um sinal de que a recuperação vai ser continuada. 
 
M&M - A reforma tributária deve ajudar ou da forma como está configurada não fará grande 
diferença? 
 
Belluzzo - Essas duas reformas (a tributária e a da Previdência) foram muito pouco importantes 
para o que vai acontecer. O governo precisa melhorar a capacidade de gastos e corrigir um 
desequilíbrio fiscal importante. É difícil imaginar uma economia que está fazendo um superávit 
fiscal desse tamanho - mergulhada num baixo crescimento por anos - crescer sem que o governo 
devolva parte do que arrecada sob a forma de demanda final para o sistema econômico. O resto é 
tudo penduricalho. 
 
M&M - O senhor é sócio de uma empresa de mídia, a Editora Confiança, que faz a revista semanal 
Carta Capital. Houve uma mudança importante na legislação do setor em 2002. Foi permitida a 
entrada de capital estrangeiro (30%), mas nenhum grande grupo veio. Por outro lado, não houve 
nenhuma grande associação, apesar de muitas empresas estarem com a corda no pescoço. Como 
o senhor analisa a situação do mercado de mídia em 2003? Ela deve melhorar em 2004? 



 
Belluzzo - São duas questões. A primeira delas está relacionada com as decisões de investimento 
em diversificação tomadas nos anos 90. Muita gente entrou nos negócios da Internet, que 
pareciam mais promissores do que eram. Houve o problema da TV a cabo. Muitas redes 
importantes de mídia se endividaram em dólar. Mas não foram só as empresas de mídia que 
fizeram avaliações equivocadas. No meu ponto de vista a mídia, tal como a universidade, é uma 
questão nacional e deve ser tratada como tal. Se nós não respeitamos esse pensamento, vamos 
vender as coisas na bacia das almas. A outra questão é em que condições o governo tem 
obrigação de se preocupar com isso. O governo deveria cuidar de garantir pluralidade, não 
concentração. A diversidade de opiniões é muito importante numa sociedade como a nossa. O 
governo tem que ter um programa para a mídia, sim. Respeitando, claro, as regras de equilíbrio 
econômico. A discussão, em muitos pontos, está mal conduzida. Existe um lado que diz: "Deixa 
quebrar". E outro que diz: "Vamos salvar tal como está". São idéias polares que não servem. 
Saindo da questão de conformação da estrutura das empresas de comunicação, existe ainda o 
problema conjuntural, o comportamento do mercado. 
 
M&M - A queda de investimentos em publicidade... 
 
Belluzzo - Muito grande. Acho que desde que estou na Carta Capital, há nove anos, nunca vi uma 
situação assim. Há queda de assinaturas, queda de vendas em bancas, queda de publicidade. A 
queda de assinaturas e de venda em bancas têm a ver com a queda da renda. O que é curioso é 
que há uma espécie de inércia. Alguns órgãos importantes não perceberam que foram vítimas dos 
seus ideários. Estão mal porque pensaram mal a situação e defenderam posições indefensáveis 
para uma economia como a brasileira. É um fenômeno de estupidez coletiva. O problema não é 
que as pessoas são burras. O sujeito é conduzido a certos esquemas mentais que o prejudicam. É 
uma situação conjuntural que decorre da situação geral da economia e que torna ainda mais 
necessária a participação do governo no encaminhamento da questão. E estou falando de um 
ponto de vista muito confortável. A Carta Capital não tem dívidas em dólar, nem em reais. Acho 
que o fortalecimento da mídia brasileira é muito importante, se colocadas condições como a 
desconcentração, a diversificação e o pluralismo de opiniões. Não se pode ter um país sem 
universidade e com uma mídia estrangeirizada. Senão, é melhor a gente desistir. 
 
M&M - Como o senhor analisa a atual cobertura econômica? É possível ter isenção com dívidas tão 
grandes? Carlos Lessa, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), ironizou recentemente o fato de muitas empresas de mídia terem ido juntas ao BNDES 
pedir socorro financeiro e, ao mesmo tempo, criticarem o banco por conceder financiamento a 
companhias de outros setores, que passam por dificuldades semelhantes, tachando essa medida 
de "o hospital do BNDES". 
 
Belluzzo - Não acho saudável a discussão de "hospital do BNDES". O Lessa falou com certa ironia 
porque algumas revistas esc reveram: "Não ao hospital". É o que eu disse, são incapazes de 
esquadrinhar bem os próprios interesses e fazem gol contra. Eu acho que é preciso ver isso como 
negócio e profissionalizar a gestão das empresas. O governo por sua vez não pode querer colocar 
a mídia a seu serviço. Agora, é preciso reconhecer que não se pode fazer uma operação que salve 
simplesmente as posições pessoais dos donos. Acho que um banco público tem a obrigação de 
opinar sobre questões de controle, de direção. 
 
M&M - Por que o senhor resolveu se tornar sócio de uma empresa de comunicação? Era um bom 
negócio na época? Ainda é ? 
 
Belluzzo - Na verdade, nunca imaginei que pudesse ser sócio de uma empresa de mídia. Quando a 
revista passou a ser semanal, o Mino sugeriu que eu me tornasse sócio. Não foi por nenhuma 
razão econômica. Achei que tinha um dever de amizade com ele, com quem trabalho e convivo 
desde 1968, na Veja. O nosso objetivo é 100% profissional. Ele mesmo diz que é um jornalista 
que criou os seus próprios empregos. Temos uma empresa que faz uma revista com ambições 



financeiras muito limitadas. É quase uma cooperativa. Para nós, vale mais pelo produto do que 
pelo resultado financeiro. 
 
M&M - Mais pela pluralidade... 
 
Belluzzo - É. Modestamente, fazemos uma revista com uma posição política mais democrática e à 
esquerda. Agora, estão surgindo outras publicações que começam a caminhar na mesma direção. 
O espaço do conservadorismo já está ocupado faz tempo. Então, pelo menos contribuímos para 
ampliar um pouco o debate. Minha condição de sócio é secundária. Sou mais um colaborador. 
 
M&M - Muda a visão da cobertura a partir do momento em que se está do outro lado do balcão? 
 
Belluzzo - Acho que a mídia brasileira tem uma inclinação natural ao governismo, forjada no 
regime militar. A opinião oficial é sempre a melhor. E não faço exceção a ninguém. Até os 
repórteres mesmo, quando vão fazer a matéria, procuram antes de mais nada ouvir a fonte 
oficial. É um vício que vai ter que ser combatido ao longo do tempo. Acho isso ruim. A gente se 
esforça muito na Carta Capital para não repetir o padrão, mas, as vezes, as pessoas escorregam. 
Sinto muita falta de matérias mais profundas. Na maioria dos casos, são ralas, com informações 
conectadas de forma esparsa, sem contexto histórico. O Luiz Nassif, meu amigo, fica indignado 
porque muitos martelam na mesma coisa, sempre. Agora, são as metas de inflação, a 
independência do Banco Central. Fica uma coisa pouco discutida. No resto do mundo não é bem 
assim, ainda que tenha mudado muito. Aqui, temos a mania de repetir o mantra oficial: pá, pá e 
pá. Há pouco debate e pouca crítica. Lembro- me de que no período do Fernando Henrique, logo 
no começo, não havia espaço para quase nenhuma observação: "Olha, essa taxa de câmbio não 
está muito legal". Os jornais repetiam as coisas que o Gustavo Franco (ex-presidente do Banco 
Central) dizia. E acabou como acabou. 
 
M&M - O senhor já concorreu à presidência do Palmeiras e comentou, antes da entrevista, que 
deve concorrer de novo... 
 
Belluzzo - Sou membro do Muda Palmeiras. É um movimento que tem um candidato, e não um 
candidato que tem um movimento. Fui candidato para aglutinar os palmeirenses que estavam 
descontentes com a gestão do Mustaphá (Mustaphá Contursi, atual presidente do clube) e só serei 
candidato se o movimento confirmar a minha candidatura. Por direito, a candidatura caberia ao 
Serafim Del Grande, e eu digo isso em todo o lugar que vou. Foi ele o maior prejudicado na 
mudança estatutária (que permitiu a reeleição de Mustaphá). Não tenho a ambição de ser 
presidente do Palmeiras. Só não concordo com a forma como está sendo administrado. O clube 
demonstrou, na segunda divisão, que tem um potencial de público, de torcida e de aceitação de 
um clube que pode fazer negócios muito melhores do que faz. Assim como o Corinthians e o São 
Paulo, o Palmeiras é um dos grandes times do Brasil e não pode ser administrado com uma visão 
estreita. Não estou fazendo nenhuma objeção pessoal a ninguém. Só acho que eles não têm 
condições de compreender a administração de nada. É a coisa da acomodação. O Palmeiras tem 
muita gente jovem capaz de ajudar na direção do clube, profissionais liberais de qualidade, que 
estão afastados. Então, vou continuar com a campanha, vou cobrar da direção atual que não se 
refugie outra vez naquele negócio do bom e barato, que não deu certo, e faça um time de acordo 
com as tradições do Palmeiras. 
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