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Declaração é do presidente do BNDES, que afirma que o banco não vai fazer "política de balcão"  
"A mídia brasileira está brigando entre si. E o BNDES não pode discutir nenhuma proposta de 
financiamento se não receber um projeto coeso por parte das empresas". A declaração do 
presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Carlos Lessa, feita nesta 
quinta-feira, dia 12, ao Meio & Mensagem Online, pode jogar um balde de água fria nas 
aspirações dos veículos de comunicação que, no final do ano passado, por meio da consultoria 
MS&CR2, encaminhou ao banco uma proposta de financiamento para o setor.  
  
Lessa, que participou do último dia do Fórum Brasil Fome Zero, realizado no Expo Center Norte, 
em São Paulo - onde discutiu o tema Responsabilidade Social, um modelo brasileiro -, disse ao 
final do evento que a proposta precisa ser debatida pelo Congresso Nacional. "Não quero que 
amanhã um dono da mídia venha dizer que o BNDES ajudou alguns segmentos do setor motivado 
por interesses escusos", afirmou, sem citar nomes. "Não vamos fazer isso, porque vão dizer que é 
política de balcão". 
  
Uma fonte ligada ao BNDES assegura que o financiamento não deve sair. Na proposta 
encaminhada ao banco, as entidades que representam a mídia - a Associação Nacional de Jornais 
(ANJ), a Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner) e a Associação Brasileira das 
Emissoras de Rádio e TV (Abert) - teriam informado uma dívida total de R$ 10 bilhões. E pediram 
ao banco que financiasse R$ 5 bilhões. "Mas o BNDES não fornece dinheiro para capital de giro", 
disse a fonte. "Esse dinheiro seria usado para pagar a dívida das empresas com os bancos 
privados, e isso deve ser negociado pelas próprias empresas".  
  
Ainda de acordo com a fonte, a única iniciativa que o BNDES deve tomar em relação à mídia é o 
financiamento da produção de papel jornal, proposta que está em discussão no banco. Isso 
evitaria que os veículos impressos se endividassem em dólar na aqu isição deste material, uma vez 
que a maior parte do papel é importado. Atualmente, a única fabricante de papel imprensa no 
Brasil é a norueguesa Norske. "Ao financiar a produção nacional, o BNDES estaria contribuindo 
para a geração de empregos e a geração de divisas para o País, que hoje gasta US$ 2 bilhões ao 
ano com papel imprensa", disse a fonte.  
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