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RESUMO 
 

Este trabalho tenta explicar as mudanças de opinião do jornal Folha de São 

Paulo no período de 1979-1989, sobre a função estatal no desenvolvimento econômico, 

quando reverte sua linha editorial de defesa da política nacional-desenvolvimentista 

instaurada em 1968, para o apoio das orientações  neoliberais de desregulamentação e 

limitação da intervenção estatal. 

Tomando como base da pesquisa seus editoriais, aliado a reportagens e artigos 

da Folha de São Paulo, reconstruímos seu processo de adesão às idéias desestatizantes 

da década de 1980, relacionando-a com as transformações políticas e econômicas que o 

país passava naquele momento. 

Tentamos desmistificar as auto-representações do jornal que justificavam a 

reorientação da linha editorial como fruto do cárater não dogmático, flexível e atento às 

mudanças no mundo do periódico, pela análise de suas construções discursivas, 

presentes nos editoriais, confrontando-as com informações da atuação política e 

empresarial de seus proprietários, conseguidas em entrevistas e relatos de jornalistas que 

trabalharam e ainda atuam na Folha, nos seus balanços financeiros e em estudos sobre o 

diário paulista em seus aspectos jornalísticos, políticos e econômicos.  

A presente dissertação insere-se nas tentativas de compreensão do processo de 

implantação da hegemonia neoliberal na imprensa e na sociedade brasileiras, que em 

espaço de tempo relativamente curto, inibiu e pôs na defensiva as tendências 

nacionalistas explicitadas no Constituição de 1988 e no ideário das elites acadêmicas, 

empresariais e políticas do país.  
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ABSTRACT 
 

 

This job tries to explain the changes of opinion of the Folha de São Paulo 

newspaper in the period of 1979 to 1989 about economical development in the state 

when showing its publishing line in the political developmental national defense 

established in 1968 for the support of orientations neoliberal of regulamentations and 

limitations of state intervention. 

Based on research in its publishing allied to articles of Folha de São Paulo 

rebuilt its process of adhesion to the distating ideas of the 1980 decade, relating it with 

the political and financial changes that the country has been through. 

We have tried to dismitify its self representations of the newspaper that 

justified the reorientation of the publishing line as a result of non dogmatical character, 

flexible, and aware to the worldwide changes of the newspaper, by the analysis of these 

discursive constructions showed in the publishing, confronted them whit the business 

and political information of its owners, gotten by interview, accounts of journalists that 

worked and still work at Folha de São Paulo newspaper, in its financial balances and is 

studies about the paulista diary in its financial political journalistical aspects. 

The presenting lecture inserts itself in the process of introduction of 

comprehension of neoliberal hegemony in the press and in the Brazilian society  that 

has a relatively short space that inhibited and put in its defense of nationalist  tendencies 

shown in the ideal of the academical business elites and politics of the country.  
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INTRODUÇÃO 
 
 

Acompanhamos, durante toda a década 1980-1990 além do ressurgimento dos 

movimentos populares e sindicais, da Abertura Democrática, da Anistia, da Campanha 

da Diretas, da eleição de Tancredo Neves, da implantação da Nova República, do 

Congresso Constituinte e das eleições presidenciais de 1989; o resgate e a propagação 

pelos meios de comunicação das idéias liberais, apresentadas, sob a denominação de 

neoliberais, como panacéia para a resolução dos problemas econômicos causados pela 

crise do modelo  de desenvolvimento implantado no Brasil depois de 1969; e a inclusão 

de um jornal no seleto time da grande imprensa: a Folha de São Paulo. 

As discussões sobre o redimensionamento do papel do Estado na economia 

dividiram a mídia entre os defensores do nacional-desenvolvimentismo implantado pelo 

Regime militar e os apoiadores das idéias neoliberais de abertura econômica ao 

comércio internacional,  diminuição da presença estatal na economia e fortalecimento 

da iniciativa privada. Alguns destes periódicos mudaram de posição no calor da batalha 

pela hegemonia, de forma paulatina, explicitando todas as contradições que tal disputa 

provocou nas diversas classes e frações que fizeram parte deste confronto pela conquista 

de adeptos. 

Foi o que ocorreu com a Folha de São Paulo no período de 1979 a 1989. Até 

1985, o referido jornal demonstrou em seus editoriais posições nacional-

desenvolvimentistas e keynesianas, opositoras de um redimensionamento estatal 

pregada pelos liberais e, posteriormente, assumiu a defesa das idéias neoliberais. 

Coincidentemente, tal mudança de linha editorial ocorreu quando o periódico passou a 

ter uma maior influência junto à opinião pública devido ao seu apoio à campanha das 

Diretas-já, que se refletiu em aumento de tiragem, patrimônio e anunciantes e o 

transformou em um complexo empresarial que atualmente compreende a Agência 
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Folha; a Plural Editora e Gráfica com 15 gráficas instaladas, produzindo mais de 30 

milhões de impressos por dia e faturando US$ 1 bilhão por ano; o DataFolha, um dos 

mais importantes institutos de pesquisa e opinião pública do país; a TransFolha, 

empresa que presta serviços de distribuição e transporte a terceiros; o Universo Online, 

provedor de acesso à internet; e exploração do serviço de telefonia móvel do país 

através de um consórcio com a Odebrecht, o Unibanco e a Air Touch Comunications. 

                O número de assinantes passou de 116.960, em 30 de abril de 1984, para 

206.135, em 19 de fevereiro de 1987, um aumento de 78,85%. Em 1985, a Folha tinha 

uma fatia de 18,7% do total de publicidade publicada em jornais diários em São Paulo; 

em 1986, sua participação subiu para 21,2% em consequência de um crescimento 

absoluto de 75% do espaço vendido entre um ano e outro (Silva, 1987,p.03). 

  A circulação paga, que em janeiro de 1984 era 17% superior  a do Estadão – 

7.303.451 exemplares/mês, contra 6.225.553 – aumentou para 45% - 8.203.135 

exemplares da Folha e 6.275.808 do Estado. O que mais cresceu foram as assinaturas: 

de 66.489 em 1984, para 101.843 em 1986 só na capital. Nesse período, O Estado de S. 

Paulo obteve um aumento de 23,2% nas assinaturas. Na Folha, esse salto foi de 80,2%. 

Um novo esquema de assinaturas, com prazos menores, mais compatíveis com a 

disparada da inflação, impulsionou as vendas ainda mais. Hoje, o leitor pode assinar a 

Folha por um, três, seis meses, ou um ano. O Estado seguiu o rival, mas não alcançou 

os mesmos resultados (Kreinz, 1990,p. 33) 

             A Folha de São Paulo, no período de 1988-1992 aumentou sua circulação entre 

terças e sábados, saltando de 264 mil exemplares , em 1988, para 379 mil, em 1992, 

com uma expansão global de 43,82%. No mesmo período, sua circulação dominical 

cresceu de 382 mil para 534 mil exemplares, registrando aumento da ordem de 40,03% 

(Borin, 1993,p.35)  
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  As justificativas da direção da Folha para a mudança de linha editorial iam 

das transformações no cenário político e econômico mundial - cujo símbolo máximo 

representava-se na Queda do Muro de Berlim - até a mudança de opinião do seu 

leitorado que - segundo o periódico - teria aderido às idéias neoliberais, obrigando-o a 

seguir a mesma orientação. A Folha define-se em sua home-page como um jornal que 

não só contaria a história como ajudaria a construí-la e cujo compromisso com o leitor 

se sobrepõe a qualquer interesse, sendo este o motivo que o teria levado a ocupar a 

posição de maior jornal da América Latina. Independente, apartidário, crítico e plural 

seria a marca do seu jornalismo moderno e em sintonia com os interesses do leitor. 

Estas justificativas para nós, entretanto, não explicavam esta  reorientação  tão 

radical e relativamente rápida da Folha na questão do papel do Estado na economia. 

Percebíamos que o discurso oficial do jornal encobria outras questões e interesses 

decisivos na permuta de sua linha pró-nacional-desenvolvimentista para a adesão às 

idéias neoliberais.  

Com tal preocupação iniciamos nosso estudo tomando como marco inicial o 

ano de 1979, por constatamos ali uma retomada da discussão sobre a redefinição do 

papel estatal no desenvolvimento econômico do país, que desde 1974 aparecia de forma 

esporádica nas páginas da chamada grande imprensa 1. 

A partir dos editoriais da Folha , procuramos reconstituir o processo de sua 

adesão às idéias neoliberais, contextualizando-as frente à conjuntura e à correlação de 

forças políticas que o país viveu no período 1979-1989, visando identificar os motivos 

que teriam contribuído para tal reorientação. 

Nossa atenção para o estudo desta mudança de linha editorial da Folha de São 

Paulo foi despertada pela necessidade de compreensão  das transformações políticas 

                                                 
1 São considerados grande imprensa os jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, O Globo e Jornal do Brasil. 
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que o país viveu no período de 1979-1989, que redefiniram a correlação do poder 

político no Estado brasileiro e o rumo do processo de desenvolvimento econômico do 

país. 

Interessava-nos estudar a Folha de São Paulo não a partir de sua prática 

jornalística pretensamente plural e democrática, mas da posição política de seus editores 

e proprietários, encarando-os como agentes históricos dotados de consciência social e 

interesses de classe.  

Isto não significa a opção por uma visão determinista do caráter político-social 

da imprensa como mera defensora dos interesses dos detentores do poder político. 

Enquanto especialização ou mesmo incumbência na sociedade capitalista, estes agentes 

jornalísticos e políticos desempenham funções nitidamente distintas, embora tenham 

grande proximidade a partir da origem de classe , da ideologia de uma forma geral e do 

trânsito em esferas comuns (Marcondes.1989:77). 

O jornal, embora propriedade privada, é uma instituição da sociedade civil. 

Tem um importante papel na reprodução e preservação da ordem constituída, 

funcionando se não monoliticamente atrelado ao Estado, pelo menos atuando como uma 

indústria de consciência, influenciando pessoas, comovendo grupos, mobilizando 

comunidades, dentro das contradições que marcam as sociedades. Os periódicos 

movem-se na direção dada pelas forças sociais que os controlam e/ou os influenciam, 

refletindo também as contradições inerentes às estruturas societárias em que existem 

(Melo.1985:57).  

A concentração de empresas, característica do capitalismo monopolista, afeta 

igualmente as empresas jornalísticas, tornando-as  membros do clube seleto dos 

detentores do poder político e econômico. Informação, comercialização e ideologia 

estão intimamente ligadas, mesmo com a preocupação dos meios de comunicação em 
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apresentar uma retórica  a serviço dos mitos jornalísticos da objetividade e da 

neutralidade. Tentam demonstrar que os espaços publicitários não influem na 

informação, que estão claramente delimitados e não contaminam as notícias. Há, 

entretanto, muito dos interesses econômicos nas matérias jornalísticas (Velez.1985:20). 

Enquanto instituição da sociedade civil que analisa fatos e conflitos a imprensa 

também possui em seu âmbito interno confronto de idéias,  disputa de projetos e lutas 

políticas. Seus editoriais representam sua postura frente a questões políticas e 

econômicas em evidência e permitem perceber referenciais e posicionamentos nas 

disputas pela hegemonia do poder político. 

A produção de um editorial não é uma simples opinião isolada do proprietário. 

Como nos fala Marques Melo (1985,p,81):  

Nas grandes empresas jornalísticas, a confecção dos editoriais passa 

por um sofisticado processo de depuração dos fatos, de conferência 

dos dados, de checagem das fontes. A decisão é tomada pela diretoria 

funcionando o editorialista, que se imagina alguém integrado na linha 

da instituição, como intérprete dos pontos de vista que se convenciona 

devem ser divulgados. Além disso, o contato com personalidades 

externas à organização significa a sintonização com as forças de que 

depende o jornal para funcionar ou cujos interesses defende na sua 

política editorial. 

Os editoriais são a expressão da opinião da empresa diante dos fatos de maior 

repercussão. Quando falamos em empresa, pensamos não somente nos seus 

proprietários nominais, mas nos diferentes núcleos que participam da propriedade da 
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organização (acionistas majoritários, financiadores, anunciantes e o próprio Estado, que 

exerce sua influência via mecanismos fiscais, previdenciários e financeiros).  

 Estes editoriais, embora dirigidos formalmente à opinião pública, encerram um 

diálogo com o Estado. Os editoriais procurariam dizer aos dirigentes do aparelho 

burocrático ou aos futuros ocupantes como os donos do jornal gostariam de ver 

direcionados os  assuntos públicos. É um trabalho de convencimento, persuasão, apoio, 

contestação e coação  ao Estado para a defesa de interesses dos segmentos empresariais 

e financeiros que representam. 

Acreditamos que o conceito de classe social permite a compreensão da atuação 

e do pensamento dos indivíduos nas conjunturas de redefinição de correlações de forças 

na estrutura política e econômica de um país.   

Além das condições econômicas, a definição de uma classe resulta de sua auto- 

identificação e da sua diferenciação das demais, de sua consciência e da sua ação 

organizada. As relações entre as classes são permeadas pela consciência respectiva e 

pelos mecanismos institucionalizados de que porventura disponham. As classes formam 

um sistema em que cada uma supõe a outra e estabelecem uma relação entre economia 

e ideologia, onde esta última encobre os conflitos da estrutura econômica, como 

também percebe e formula estes conflitos na relação ideologia/economia.  

Todas as classes sociais possuem frações que se caracterizam por um papel 

semelhante no processo produtivo e por comportamentos político-ideológicos 

eventualmente diferentes. A burguesia tem como fração a média e a pequena burguesia, 

por exemplo. As posições políticas das duas últimas podem ficar próximas da dos 

operários ou da burguesia em determinadas conjunturas, mas continuariam tendo uma 

adscrição de classe: não estariam fora ou à margem das classes sociais, mas fariam parte 

das classes. 
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Denominamos classe dominante a que controla os meios-de-produção e 

influencia o Estado, a ideologia e a organização sócio-econômica do conjunto da  

sociedade de forma a conseguir o consenso necessário para governar. No caso do 

sistema capitalista, a burguesia. Mas seu poder é produto de uma aliança entre várias 

frações burguesas dominantes. Conforme Poulantzas (1984:116), esta aliança, 

entretanto: 

...só pode funcionar sob a direção de uma dessas classes ou frações. 

É a fração hegemônica que unifica, sob a sua direção, a aliança no 

poder, garantindo o interesse geral da aliança e, particularmente, é 

aquela cujos interesses específicos o Estado garante, por excelência.  

A compreensão do comportamento dos atores sociais no campo político-

econômico, além do conceito de classe, necessita também do conceito de hegemonia 

para caracterizar os objetivos e estratégias das práticas de defesa de um projeto político 

e do seu discurso para a adesão de pessoas e setores sociais.  

 Hegemonia abrange um espectro de situações práticas pelas quais uma classe 

dominante obtém o consentimento ao seu domínio, tanto econômico, quanto político, 

cultural, ideológico, militar, religioso etc. É o estabelecimento de uma liderança moral, 

política e intelectual na vida social, difundindo sua própria visão de mundo pelo tecido 

da sociedade como um todo, tentando revelar, assim, o próprio interesse como da 

sociedade em geral. 

A difusão desta visão de mundo (aqui no caso ideologia), não é algo 

monolítico, que se realize sem fricções.  Apesar de dispor, para a reprodução de sua 

ideologia, de aparelhos ideológicos que abrangem uma grande quantidade de pessoas 

em escolas, Igrejas, atividades editoriais (jornais, revistas etc.), rádio, televisão, cinema 
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etc., a classe dominante ou hegemônica não consegue impor uma concepção unitária e 

homogênea. Segundo Gramsci (1978,p.27): 

...todo ato histórico pressupõe sua realização pelo ‘homem 

coletivo’, isto é, ele pressupõe a obtenção de uma unidade 

‘cultural social’, pela qual uma multiplicidade de vontades 

desagregadas, com fins heterogêneos, se solidificam na busca de 

um mesmo fim, sobre a base de uma idêntica e comum concepção 

do mundo. É por isso que toda relação de hegemonia é, 

necessariamente, uma relação pedagógica, que se verifica não 

apenas no interior de uma nação entre as diversas forças que a 

compõem, mas em todo campo internacional e mundial, entre 

conjuntos nacionais e continentais. 

Ou seja, todo discurso que se pretenda dominante deve obter a unidade 

ideológica de um bloco social e, para tanto, necessita ter a capacidade de manter um 

bloco social unido, apesar de sua heterogeneidade. Uma classe só é hegemônica, 

dirigente e dominante na medida em que, por meio da ação ideológica que se traduz em 

ação política, consegue manter as forças conflitantes e heterogêneas de tal forma 

articuladas que os antagonismos e os interesses divergentes não culminem numa recusa 

à sua visão de mundo ( Motta.1979:28). 

Ninguém é desorganizado e sem partido, numa perspectiva ampla e não-formal  

de organização e partido. Na multiplicidade da sociedade capitalista, uma ou mais 

posições e interesses prevalecerão relativa ou absolutamente, vindo a constituir-se como 

aparato hegemônico de um grupo social sobre o restante da população, que será a base 

do Estado entendido como aparato governamental-coercivo. 
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A hegemonia nas práticas políticas das classes dominantes de uma formação 

capitalista reveste-se de dois sentidos: indica os interesses políticos destas classes na 

sua relação com o Estado como representativos do interesse geral desse corpo político 

que é o povo-nação e que tem como substrato o efeito de isolamento no econômico; e 

indica a dominação particular de uma das classes ou frações dominantes diante das 

outras de uma formação social capitalista (Poulantzas, 1977,p.136-7). 

***** 

No primeiro capítulo desta dissertação, procuramos contextualizar o 

surgimento e a consolidação das idéias neoliberais no Brasil, identificando suas 

estratégias e formas de divulgação para compreender sua penetração e hegemonia na 

grande imprensa brasileira. 

No segundo capítulo, estudamos a história da Folha de São Paulo  desde a sua 

fundação em 1922, destacando suas linhas editoriais nos diferentes contextos político-

econômicos e setores sociais aos quais procurou representar ao longo de sua existência, 

para que pudéssemos observar sua trajetória política e empresarial desde a sua origem, 

comparando-a com o período 1979-1989. 

No terceiro capítulo, procuramos expor os posicionamentos da FSP com 

relação a temas como o papel do Estado na economia, as políticas de defesa do mercado 

e do patrimônio estatal frente à concorrência externa e as políticas de incentivo à 

produção interna no período citado no parágrafo acima. Buscamos também as críticas 

que o jornal formulou ao governo e aos setores empresariais e bancários, as dirigidas a 

teorias econômicas como o monetarismo e o liberalismo, bem como a organismos como 

o FMI e as empresas multinacionais em sua fase nacional-desenvolvimentista de 1979-

1985. 
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No quarto capítulo, estudamos as posições da linha editorial neoliberal sobre o 

papel do Estado na economia, a defesa da privatização das estatais e da maior 

participação do capital estrangeiro, a desregulamentação e a abertura comercial, além de 

suas críticas ao Congreso Constituinte, aos partidos e candidatos na eleição presidencial 

de 1989. 

No quinto capítulo colocamos nossa visão sobre os motivos que teriam levado 

a Folha a mudar sua linha editorial.  

Utilizaremos como fonte de pesquisa, essencialmente, seus editoriais, como já 

explicamos anteriormente, fazendo algumas referências a artigos, entrevistas e cadernos 

que, em nossa opinião, serviam para reforçar as concepções expostas nos editoriais. 

Buscamos contextualizar a conjuntura em que são emitidas as opiniões e os motivos de 

seu aparecimento, evolução e extinção. Faremos uso também de charges publicadas 

para ilustrar as críticas e posições do jornal aos referidos assuntos . 
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I.1. O FENÔMENO NEOLIBERAL NO MUNDO 

A palavra neoliberalismo começa a se disseminar no Brasil no ano de 1985. 

Até esta data, toda vez que editoriais, reportagens ou artigos referiam-se às idéias de 

desregulamentação do papel do Estado na economia, eram denominadas de liberais. 

Há, inclusive, uma discussão sobre se o neoliberalismo teria algo de novo ou se seria 

uma mera repetição dos dogmas liberais clássicos 2.  

Xavier nos fala de uma diferenciação entre neoliberalismo doutrinário e 

pragmático. Este último estaria ligado às políticas de ajustes estruturais impostas pelos 

credores aos países endividados do terceiro mundo e aos grupos econômicos que 

defenderiam o mercado como solução para a crise econômica. O primeiro seria uma 

visão de mundo, um projeto cooptador de mentes e corações com um arsenal técnico 

posto como solução para resolver todos os problemas econômicos dos países 

subdesenvolvidos. Já o pragmático teria como idéia principal o lucro como a fonte de 

empregos e investimentos. Portanto, a prioridade para resolver crises seria sanear a 

economia, restabelecer o equilíbrio financeiro, investir em política de crescimento e por 

último realizar políticas sociais. Para tanto seriam necessárias medidas como a abertura 

das fronteiras nacionais para a livre circulação de mercadorias e capitais ou diminuição 

das subvenções à indústria e ao setor exportador, a restauração do Estado pela via da 

privatização do setor produtivo e de serviços e a desregulamentação e simplificação dos 

códigos da legislação trabalhista (recuo dos direitos adquiridos), fiscais 

(homogeneização de impostos indiretos) e sociais (reforma da Previdência Social com 

                                                 
2 Para conhecer as idéias principais deste discussão no Brasil recomendamos os artigos de Raymundo Faoro e de 

Oliveiros Ferreira na Revista USP. Dossiê Liberalismo/Neoliberalismo. Março/Abril/Maio 93.  N.º 17; e de Jorge 

Manuel Pereira Nunes. Liberalismo, Brasil e a Década Perdida: manifestações do pensamento liberal no Brasil dos 

anos 1980. São Paulo. Dissertação de Mestrado em História Social. FFLCH-USP.1996. 
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orientação para capitalização dos trabalhadores, transferindo para estes o controle de 

seus fundos de pensão para serem investidos nos processos de privatização) (Xavier, 

1996,p.81). 

Entendemos o neoliberalismo como uma resposta do capitalismo ao processo 

crescente de sincronização internacional do ciclo industrial – verificado depois da 

Segunda Guerra Mundial – de tal forma que os movimentos conjunturais de acumulação 

de capital afetaram indistintamente qualquer país. O desdobramento deste processo 

encontra seu ponto máximo com a mundialização dos circuitos financeiros, que criou 

um mercado único de dinheiro, virtualmente livre de qualquer controle de governos 

nacionais. O neoliberalismo torna-se uma teoria de alcance prático com pretensões 

universais, cuja orientação geral seria fazer do mercado a única instância, a partir de 

onde todos os problemas da humanidade poderiam ser resolvidos (Teixeira.1996:196). 

Acreditamos, entretanto, que o neoliberalismo não seria um corpo teórico 

próprio, original e coerente. Seria mais uma ideologia composta por proposições 

práticas e, conceitualmente, reproduz um conjunto heterogêneo de conceitos e 

argumentos que reinventam o liberalismo e introduzem posições sobre a 

responsabilidade do Estado com a educação, o combate a pobreza, o crescimento 

sustentado, o desenvolvimento de tecnologias e a ampliação da competividade das 

economias nacionais a partir do mercado (Draibe.1993:87).  

Normalmente, os discursos neoliberais tomam emprestadas as idéias do 

pensamento liberal e as reduzem a afirmações genéricas de liberdade, de  primazia do 

mercado sobre o Estado, do individual sobre o coletivo e do Estado mínimo, não 

interventor no livre jogo do mercado. Seria mais um conjunto de regras práticas para 

reformas do Estado e de suas políticas, embasadas em retórica tecnocratista, movidas, 
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segundo seus defensores, por idéias e valores acima de particularismos, 

corporativismos e populismos. Conforme Draibe (1993.p;89), estas idéias e valores 

compõem um ambiente particular, espécie de ‘cultura da solução de 

problemas’: idealizando a especialização e a competência, a 

ideologia neoliberal projeta uma cultura política ‘despolitizada’ na 

aparência, movida pela busca de soluções ágeis e eficientes. 

Eficiência e eficácia são portanto corolários dessa ideologização da 

ação prática. A aparente desideologização da política se traduz em 

regras de ação que tenderão a substituir, afinal, os argumentos, e 

divulgar esta mentalidade, constituindo, elas sim, a marca de sua 

identificação, repetida quase ventrilocamente em todo o mundo. 

De 1929 a 1979, o liberalismo foi alvo de críticas de quase todos os políticos, 

intelectuais, governantes e economistas do período. Mesmo assim, vários intelectuais 

procuraram manter acesa a causa liberal como Böhm-Bawerk, Carl Menger e Von 

Misses, que na década de 20 criam a Escola Neoliberal Austríaca. Lionel Robbins e 

Friedrich Hayek fundam em 1930 a London School of Economics and Political Science.  

Em 1938, filósofos franceses instituíram o Centre  International d’Etudes pour la 

Renovation du Liberalisme. Em 1946 surge a Foundation for Economic Education. Na 

mesma época existia um grupo visível de simpatizantes neoliberais na Universidade de 

Chicago Herry Simmons, Jacob Viener, Aaron e Milton Friedman ( Xavier.1996; 

p.119).  

Para estes homens o liberalismo não teria sido o responsável pela crise de 

1929, já que seus princípios não tinham sido postos em prática, e sim, a intervenção 

crescente do governo na vida econômica, que levou não só à Grande Depressão como 

também ao nazismo, fascismo e duas Guerras mundiais. Hayek , por exemplo, 
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acreditava que formas de intervenção como o socialismo e o keynesianismo 

significavam a condução da humanidade para uma brutal servidão. 

A Escola de Chicago, por sua vez, durante os anos 50, faz acordos de 

cooperação com a Universidade Católica do Chile, iniciando uma metódica e bem-

sucedida operação demiúrgica, treinando economistas que viriam a ser os quadros 

dirigentes da Ditadura Pinochet a partir de 1973 - o primeiro grande experimento 

neoliberal - antecipando na prática política efetiva procedimentos que iriam ganhar 

relevância mundial nos anos 80 com os governos Reagan e Thatcher 

(Moraes.1996;p.121). 

Magalhães Filho, em artigo da revista Plural, nos fornece dados interessantes 

sobre a construção da hegemonia neoliberal no mundo. Fala que nos EUA a ascensão 

neoliberal e conservadora ocorreu com a desilusão do desempenho da economia 

americana nos fins dos anos 60, enfraquecendo a posição dos economistas keynesianos 

que conseguiam reduzir a inflação mas já não eram capazes de diminuir o desemprego. 

Outra explicação para o domínio neoliberal foi o fato de que do período de 1968-1979 

em quase todos os países capitalistas os indicadores econômicos concluíram que o 

capital foi o menos beneficiado na luta relativa à distribuição. Isto explicaria a atração 

do capital pelo neoliberalismo, que lhe permitiria reconquistar um território político e 

econômico. Para a América Latina, entretanto, tal argumento não seria válido já que em 

países como o Brasil, Argentina e Uruguai, mesmo em fases de expansão da economia e 

do emprego, a concentração de renda aumentou assim como a participação do capital 

em relação ao trabalho. Neste caso, o neoliberalismo só poderia assegurar novos 

aumentos ao território do capital, pois não haveria o que reconquistar.  

Além da atração burguesa, outro motivo seria a "liquidez internacional": a 

grande massa de capital-dinheiro aplicada especulativamente em ações, títulos e outros 
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papéis financeiros que estaria em torno atualmente em 20 trilhões de dólares. Para dar a 

idéia da rapidez de crescimento desta liquidez, informa que em 1970 o valor das 

transações de títulos com estrangeiros equivalia a 3% do PNB dos EUA e da República 

Federal da Alemanha e de 2% do Japão em 1975. Em 1990, 93%, 58% e 119% 

respectivamente. No mesmo ano na Grã-Bretanha este percentual era de 690% 

(Magalhães,1998, p.99-127).  

A ascensão das propostas neoliberais como medidas viáveis para contornar as 

crises do Welfare State ocorre concomitante a crise do petróleo de 1973, o crescimento 

econômico do Japão que, não utilizando políticas de bem estar social, invade os 

mercados europeus e americanos com produtos tecnológicos de ponta mais baratos e 

levando empresas do primeiro mundo à dificuldades financeiras, já agravadas pela crise 

fiscal social-democrata. 

              A partir da década de 80 com a subida de Tatcher e Reagan ao poder, 

ocorre uma pressão orquestrada pelo G-7 e por organismos internacionais sobre os 

países dependentes dos financiamentos externos para que estes últimos cumprissem 

medidas de reestruturação econômica baseada numa rígida política de 

desregulamentação e desestatização. Visando resolver os problemas de crise fiscal por 

que passavam, os países centrais exigiam um redimensionamento das relações 

econômicas com os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos com o intuito de 

recapitalizar os recursos empregados no sistema financeiro (Cano.s/d;p.133). 

Na América Latina, até a década de oitenta, o capital financeiro transnacional 

coexistiu com outras formas de capital vinculadas a uma acumulação nacional. Mas, 

após a citada década, ocorre uma pressão dos grupos empresariais e financeiros 

internacionais e de governos como o norte-americano para modificar os Estados latino-

americanos e adequá-los ao novo processo econômico (Oliver.1995;p.119). 
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I.2. O NEOLIBERALISMO NO BRASIL 

A idéia neoliberal no Brasil, ao contrário do caso austríaco e de Chicago, 

com Hayek e Friedman, não foi precedida de um movimento intelectual de peso. O 

único nome lembrado na defesa do neoliberalismo é de Eugênio Gudin, principalmente 

no seu embate com as idéias desenvolvimentistas, porém utilizando reproduções fiéis da 

escola neoliberal austríaca (Xavier, 1995,p.84) . 

Eugênio Gudin representava os setores ligados ao decadente sistema 

agroexportador, que caminhavam na direção oposta da maioria de economistas e 

políticos que viam no quadro internacional pós-guerra uma oportunidade de 

desenvolvimento do mercado interno pela alta demanda de produtos num mundo 

comercialmente aquecido. 

As idéias desenvolvimentistas foram hegemônicas de 1950 a 1973, quando 

começam a entrar em crise juntamente com o Milagre Econômico. O 

desenvolvimentismo manteve-se como uma orientação política de um ideal nacionalista 

que ganhava relevância e sedimentava-se no imaginário da opinião pública. O Instituto 

Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) - criado em 1955 - constituiu-se em um destes 

focos de irradiação do nacional-desenvolvimentismo. 

Depois de 1964, o regime militar, com o argumento de restaurar o mercado 

em sua plena capacidade, aprofundou o processo de intervenção do Estado na economia 

não apenas sobre a produção direta e ampliação da infra-estrututa básica, como também 

regulando transações comerciais, práticas de preços, salários, tributação etc. 

 No período do governo Geisel,  entre 1974-1976, deu-se uma campanha 

anti-estatização da economia. Esta campanha não surge nos meios empresariais, mas 
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em alguns orgãos da grande imprensa com posições marcadamente conservadoras. Nem 

todos os jornais mais importantes participaram da iniciativa (como foi o caso da Folha 

de São Paulo) e foi sintomática a oposição que a campanha encontrou num veículo 

dirigido especificamente ao público empresarial, a Gazeta Mercantil. 

Os setores financeiro, comercial e industrial apoiaram com mais ou mesmo 

ênfase. Agropecuária e construção pesada demonstraram indiferença:  indústria de bens 

de capital, parte dos grupos nacionais que operavam nos demais setores definidos como 

prioritários na estratégia governamental e grupos regionais ficaram contra a campanha. 

O apoio do capital estrangeiro à campanha não foi homogêneo, pois: 

Embora pareçam inegáveis as afinidades entre a campanha antiestatizante e a 

defesa de uma política genericamente mais favorável ao capital estrangeiro no 

país, devemos recusar afirmações simples e globais a respeito da atitude do 

capital internacional frente ao discurso antiestatista. A complexidade das 

relações entre diferentes frações do capital financeiro internacional, de um 

lado, e, de outro, a intervenção do Estado num país como o Brasil desautoriza 

a formulação de generalizações fáceis. Em alguns casos, a ação estatal – e, 

mais precisamente, a empresa pública – terá sido olhada com hostilidade e é 

provável que esta tenha se traduzido em apoio à campanha; mas em outros, 

ela terá sido vista como sumamente benéfica, grata... A diversidade de 

situações é imensa, e apenas pesquisas ulteriores permitiriam avançar 

proposições simultaneamente válidas e menos abstratas. (Nunes, 1996, p.27). 

 A partir de 1979 um grupo de empresários passou a manifestar-se de forma 

mais incisiva pela liberalização do regime no aspecto político e na descentralização das 

decisões em matéria de política econômica, defendendo uma redefinição do papel do 

Estado, com ênfase nos princípios de economia de mercado e da livre empresa. 
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Esse grupo compunha o chamado Fórum da Gazeta Mercantil e repudiava 

em 1980 a estratégia recessiva do governo federal para combater a inflação. Uma das 

principais lideranças do grupo, Luis Eulálio Bueno Vidigal, vence as eleições da FIESP 

no mesmo ano, derrotando Theobaldo de Nigris, no poder desde 1966 com uma postura 

colaboracionista com o regime militar. Este movimento, apesar de componentes 

neoliberais em suas críticas ao Estado, combinava idéias desenvolvimentistas e 

nacionalistas com posições de defesa da livre iniciativa, desregulamentação da 

economia e defesa de uma abertura democrática. 

A partir de 1983 foi fundado o Instituto Liberal, no Rio de Janeiro, que 

propaga as idéias neoliberais realizando cursos, simpósios e seminários para líderes 

empresariais, políticos e acadêmicos. Surgiram a partir de então outros movimentos 

congêneres como o partido Liberal (1985), o Movimento Democrático Urbano (1987) e 

o Movimento de Convergência Democrática (1989). 

As atividades dos Institutos Liberais incluíam também programas de rádio, 

reciclagem de professores e programas de ensino básico voltados para a disseminação e 

radicação do ideário liberal. Era um projeto organizado e consistente de construção da 

hegemonia neoliberal no Brasil (Nunes, 1997, p. 147 ).  

Estes movimentos de defesa das idéias neoliberais até sua chegada ao poder, 

passaram pela redefinição de uma anterior correlação de forças, estabelecida em 1964, 

quando os militares assumiram o comando da política econômica em comum acordo 

com a burguesia nacional e estrangeira a partir do binômio segurança e 

desenvolvimento.  

A derrubada do governo Goulart, articulada por importantes setores 

industriais e financeiros, tinha como objetivo uma política de desenvolvimento que 

permitisse inversões externas e marginalizasse os setores populares do sistema de 
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decisões como condição básica para acelerar a formação interna de capitais e assegurar 

seu controle através de grandes unidades produtivas monopólicas: estrangeiras, 

nacionais e eventualmente estatais (Motta.1979:113).  

Os problemas do sistema capitalista na década de 70 redimensionaram as 

relações econômicas internacionais e provocaram a elevação das taxas de juros e do 

valor da dívida externa brasileira. O milagre econômico entrou em colapso, e com ele as 

boas relações dos militares com os empresários locais e estrangeiros.  

A correlação de forças políticas implantada pós-64 já não atendia aos interesses 

de uma classe empresarial diversa em quantidade e em especialidade da que apoiou o 

Golpe. Mesmo o capital estrangeiro não se satisfazia com seu papel coadjuvante nas 

definições das políticas públicas do Estado brasileiro. A distensão lenta, gradual e 

segura de Geisel e Figueredo vinha a atender esta necessidade de redimensionamento 

do espaço político brasileiro. Fortalece-se no empresariado a proposta da 

democratização, ainda que muitas vezes de forma contraditória e tímida . 

A luta pela democratização do país unifica as mais diversas classes e frações 

de classe. As discussões sobre o modelo econômico ideal para o país são secundarizadas 

pelas do modelo político a ser implantado com o fim do regime militar. A unidade se 

desfaz no início do governo Sarney, quando os setores empresariais nacionais e 

estrangeiros mais influentes discordam do Plano Cruzado e travam no Congresso 

Constituinte uma batalha contra os setores políticos nacionalistas na definição da 

relação do Estado brasileiro com a economia. O fim do Plano Cruzado I marca uma 

volta da política econômica desenvolvida pelo ministro Delfim Neto no governo 

anterior e uma reaproximação do governo Sarney com seus antigos críticos. 
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A tradição nacionalista e a eclosão de movimentos populares e sindicais 

combativos retardaram a implantação das idéias neoliberais até 1990, quando Collor 

vence as eleições presidenciais do ano anterior.  

A reversão desta correlação de forças envolveu, além do jogo político pela 

tomada do poder estatal,  uma insistente, contínua e bem montada ação de 

convencimento ideológico a partir dos meios de comunicação de massa. 

O fenômeno neoliberal no Brasil pode ser explicado tanto pela atuação de 

agentes sociais ganhando terreno sobre sucessivos fracassos dos planos heterodoxos, 

como pelas transformações econômicas da sociedade brasileira e do capitalismo 

mundial. Concordando com Nunes, acreditamos que: 

A hegemonia só pode ser alcançada se existirem condições objetivas 

para isso, ou seja, se uma dada conformação da sociedade civil, em 

sentido marxiano, abrir possibilidades para tanto; mas ela 

(hegemonia) só é , de fato, conquistada, na sociedade civil em sentido 

gramsciano – momento superestrutural -, onde se disputa o consenso 

ideológico  e onde o peso da ação  consciente prevalece (Nunes, 1997, 

p.157). 

Como um instrumento de interesses e intervenção na vida social, a Folha de 

São Paulo foi um desses agentes. O estudo de seus editoriais e artigos nos possibilitará 

captar o movimento vivo de idéias e personagens que circularam por suas páginas neste 

processo político de construção de um projeto econômico liberal. 
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II.1 A FOLHA DE OLIVAL COSTA A NABANTINO RAMOS 

 

A semente da Folha de São Paulo foi o jornal Folha da Noite, fundado em 1922 

por Olival Costa e Pedro Cunha. A causa imediata do seu surgimento foi a extinção, 

depois da Primeira Guerra, do jornal conhecido como Estadinho, que era editado como 

vespertino pelo O Estado de S.Paulo e que permitia aos jornalistas que eram 

empregados do Estadão um complemento de seus salários. Para continuar com o 

recurso extra, os funcionários que editavam o Estadinho tiveram a iniciativa de fundar 

um outro jornal para substituir o que desaparecera. Como não tinham capital, Olival 

Costa propôs a Armando Sales de Oliveira, superintendente do OESP, a impressão de 

um novo jornal denominado Folha da Noite nas oficinas do OESP durante um mês. Se 

o jornal "pegasse" seriam pagas as despesas daquele mês e continuaria sua confecção. 

Caso contrário, acabaria-se o periódico e as dívidas seriam descontadas parceladamente 

nos seus salários e de Pedro Cunha ( o outro sócio do empreendimento e também 

funcionário do OESP ). 

Sales aceitou a proposta e ao fim da primeira semana, com o jornal 

demonstrando boa aceitação, os jornalistas já foram convidados pelo OESP a cobrir o 

"déficit", que foi pago e o jornal continuou saindo com um bom lucro (Goldenstein, 

1986, p.13-14). 

Da fundação, algumas informações destacadas por Goldenstein permitiriam 

caracterizar a particularidade da Folha. Primeiro, ela surge com o objetivo de angariar 

lucros e organizada enquanto empresa, num período em que a imprensa era vista como 

atividade defensora de interesses públicos e porta-voz de grupos políticos. Segundo, a 

curiosidade de dois jornais, independentes um do outro, serem produzidos pelas mesmas 
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equipes e com o apoio financeiro e material inicial da direção do OESP, mantendo ainda 

toda a equipe como empregada regular, além do artigo de apresentação da Folha da 

Noite ter sido escrito por Júlio de Mesquita Filho, proprietário do OESP.  

A autora destaca a particularidade do periódico, desde a sua fundação, de ser 

marcado pela intenção do lucro e baseado em princípios mercadológicos raros para a 

década de 20. Mesmo que a fundação tenha se caracterizado com tal objetivo, sua 

posição política irá causar-lhe problema, como se percebe já em 1924.  Neste ano a 

Folha da Noite foi proibida de circular devido apoio ao movimento tenentista de 

Isodoro Dias Lopes. Para burlar a proibição no dia seguinte o jornal sai com o título 

Folha da Tarde, que posteriormente torna-se de fato um jornal. 

 Em 1925, com uma receita que permitia sua manutenção e um lucro 

considerável, foi criado a Folha da Manhã visando complementar o Folha da Noite que 

era matutino, atendendo um segmento do mercado menos popular. As Folhas, que 

inicialmente eram simpáticas ao movimento tenentista,  tornam-se opositoras da Aliança 

Liberal nas eleições de 30. Com a vitória do movimento são empasteladas, têm a sua 

circulação suspensa e são vendidas a Octaviano Alves de Lima em 20 de janeiro de 

1931. Seu nome foi alterado para Empresa Folha da Manhã Ltda. 

A principal característica das Folhas, nesta primeira fase que se encerra em 

1930, é seu caráter de transição. Seu produto é uma mercadoria, envergonhada de sua 

condição. Era uma empresa, mas nascida de modo aventureiro, precário, com patrões 

sem capital e assalariados sem salário. Não defendiam uma causa específica, mas a idéia 

da missão da imprensa estava presente em seus artigos. Seus anúncios pesavam menos 

do que a venda aos leitores nas suas receitas.  

Trouxe também contribuições importantes para o surgimento de uma imprensa 

de indústria cultural no Brasil ao procurar atingir um público de composição social 
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heterogênea, ao publicar mais de um título pela mesma empresa, ao buscar uma feição 

mais leve e digestiva para a mensagem das Folhas, ao criar a seção de esportes e a 

feminina e ao dar um tratamento novelesco a alguns fatos (Goldenstein, 1986, p.34-35). 

Com os novos proprietários, as Folhas ganharam uma personalidade distinta. 

Sua linha editorial passou a ter uma perspectiva agrarista anti-industrializante, anti-

protecionista e contra a intervenção do Estado na economia. Assumiram-se anti-

comunistas, anti-populistas, anti-populares, com um liberalismo oligárquico excludente 

e autoritário. Estiveram à direita do OESP pós-30, que aceitou a participação desses 

setores em seu componente urbano na cena política, mesmo que subordinados. 

 A principal preocupação das Folhas nesta nova fase, como evidenciava-se nos 

seus editoriais, foi a tentativa de restaurar a hegemonia perdida pelo setor cafeeiro. O 

próprio dono do jornal, Alves de Lima, era um fazendeiro ligado ao comércio exterior 

de café e buscava articular os interesses dos "lavradores". Ou seja, nesta fase, as Folhas 

se definiram como um jornal de causa, a serviço dos interesses dos fazendeiros 

paulistas. 

Em 1945, o jornal é vendido para uma sociedade composta pelos jornalistas 

Clóvis Queiroga, José Nabantino Ramos e Alcides Ribeiro Meireles. José Queiroga 

representava Francisco Matarazzo Júnior, que comprou 30% das Folhas para tentar 

combater Assis Chateaubriand, que constantemente usava das páginas de seus jornais 

em São Paulo - Diário da Noite e Diário de São Paulo - para atacá-lo, já que se 

recusava a fazer anúncios publicitários nestes. Francisco Matarazzo comprou novas 

máquinas e nova sede e contratou da Itália o editor do principal jornal daquele país: 

Giannino Carta do Il Secolo Decimononno, pai de Mino Carta, que se tornará um dos 

mais importantes jornalistas do país. Como forma de tentar levar Chateaubriand à 

falência, determina a baixa do preço das Folhas de Cr$ 0,50 para Cr$ 0,30. Tal 
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estratégia demonstrou-se equivocada, pois o dumping enfureceu não só seu desafeto, 

como toda a imprensa paulista, que começou a atacar também as indústrias Matarazzo. 

Percebendo-se isolado e vendo que somente ele investia dinheiro no jornal, Matarazzo 

resolve desistir e Nabantino passa a se destacar na administração (Morais, 1994, p.445-

448). 

A fase Nabantino foi caracterizada pelo crescimento do capital da Empresa 

Folha da Manhã, pela transferência da sede para a rua Barão de Limeira, onde localiza-

se até hoje, pelo lançamento de mais um título, Folha da Tarde, em 1949, e pela compra 

de uma gráfica a IMPRES. As Folhas deixaram de ser o porta-voz de um setor de classe 

específico e tornaram-se porta-voz da classe dominante em seu conjunto. Nos anos 50 

foram desenvolvimentistas, favoráveis ao capital estrangeiro; simpatizantes da UDN, 

anti-comunistas, mas legalistas e de forte preocupação com o social; e defensores da 

educação e da instrução como antídoto contra o comunismo (Goldenstein, 1986,p.79). 

Em 1960, os três jornais da empresa são unificados no título Folha de São 

Paulo. O motivo do nome, segundo o próprio Nabantino, deveu-se ao fato de que era 

assim que os jornais da empresa eram conhecidos no interior do Estado. A unificação 

foi explicada por não haver fatos novos em quantidade suficiente para alimentar três 

jornais autônomos na feitura, mas que sairiam como edições do mesmo jornal: 1ª, 2ª, 3ª 

edição da Folha de São Paulo, com características menores do que de títulos 

independentes. Em 1962, Nabantino desistiu das três edições, ficando com duas edições 

em janeiro: A Folha de São Paulo e a Folha da Noite. Posteriormente, em data que não 

conseguimos localizar, a Folha da Noite foi extinta, mantendo-se apenas o primeiro 

título (Goldenstein, 1986, p.86). 

Após a greve dos jornalistas de 1961, evidenciaram-se as limitações de 

Nabantino no trato com as questões financeiras e com as relações de trabalho na 
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empresa cujos funcionários queixavam-se de estarem em situação salarial "horrorosa". 

Sua condição de advogado intelectual, no sentido tradicional do termo, explicava sua 

timidez editorial e empresarial num momento histórico em que o capitalismo 

desenvolvimentistas emergia. Em 13 de agosto de 1962, decepcionado com a atividade 

jornalística, principalmente devido à greve de 1961, Nabantino vendeu as Folhas a 

Otávio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho (Mota e Capelato, 1981, p.187).  

 

II.2 A FASE FRIAS-CALDEIRA 

 

Frias era ligado ao capital financeiro e já estivera vinculado às Folhas em 1948, 

quando fora escolhido chefe de sua Divisão Comercial.  Caldeira era um engenheiro da 

construção civil. O jornal estava em má situação financeira-administrativa, agudizada 

pela greve dos jornalistas no ano anterior e pelas dificuldades de vendagens.  

Esta fase será o início da formação do grande complexo empresarial de 

indústria cultural em que se transformou a Folha de São Paulo. Goldenstein ressalta, 

entretanto, que tal crescimento inicia-se sobre a estrutura e a lógica empresarial já 

montada por Nabantino, pela disponibilidade de recursos e habilidade de tirar proveito 

do novo quadro que se esboçava. 

A Folha apoiou o Golpe de 64 e chegou até mesmo a ceder seus carros para a 

Operação Bandeirantes 3. Segundo declaração de Boris Casoy, o jornal foi atrelado ao 

governo militar até determinado momento por motivos econômicos e financeiros 

(Goldenstein, 1986, p.153 ). 

                                                 
3 Grupo paramilitar, financiado por empresários,  para combater os grupos de esquerda que realizavam ações armadas,  atuando do 

período de 1968-1973. 
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Este atrelamento contribuiu para o crescimento da Folha de São Paulo e da 

indústria cultural do país como um todo, devido às políticas econômicas da ditadura que 

levaram o país a uma etapa monopolista, com grandes inversões de capitais estatais para 

a indústria de base e de bens de capital, promovendo uma ascensão econômica da classe 

média (leitores em potencial ) em detrimento dos setores operários. 

Esta fase monopolista abriu espaços para o desenvolvimento do mercado 

publicitário, tanto por servir como elemento agilizador do processo de acumulação e 

rotação do capital, como por ser técnica privilegiada de competição entre as grandes 

empresas. No período de 1962-1983, a participação dos jornais na distribuição dos 

investimentos publicitários pulou de 18% para 30% respectivamente, ficando apenas 

atrás da televisão. Os maiores anunciantes estavam no setor da indústria automobilística 

e suas concessionárias, de bancos, sociedades imobiliárias, lojas de departamento, 

agências de viagens, lojas de material de construção e outros "médias" como rádio e 

televisão. ( Goldenstein, 1986, p.138-9 ). 

Outro grande anunciador neste período é o Estado. Fazendo propaganda 

institucional ou de serviços de suas estatais, de campanhas como Brasil: ame-o ou 

deixei-o, Ninguém segura este país; de campanhas como o Mobral, de datas 

comemorativas  como a do Sete de Setembro, do 31 de março, de realizações como a da 

Ponte Rio-Niterói, de cadernos regionais de Estados etc., forneciam receitas 

consideráveis para as agências de publicidade e os veículos de comunicação. 

Além disto, o governo desenvolveu o parque gráfico e editorial brasileiro 

através da constituição do Grupo Executivo da Indústria de Papel e Artes Gráficas 

(GEIPAG), que aprovava a importação de equipamentos para aprimorar a qualidade 

técnica do setor. A ação deste orgão recuperou um atraso de meio século da imprensa 
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brasileira, dobrou a capacidade instalada desta indústria e promoveu um processo de 

concentração de empresas.  

Frias Oliveira não só beneficiou-se com o GEIPAG,, como recebeu por parte 

do governo Estadual paulista em 1962 a concessão de administração da Estação 

Rodoviária da Luz ( que era a estação de desembarque dos ônibus interestaduais e 

intermunicipais, antes da construção da Estação do Tieté ) e a nomeação de Carlos 

Caldeira para prefeito de Santos em 1979 no governo de Paulo Maluf. 

Em compensação, tais indústrias ficavam sob o tacame da face autoritária do 

regime, calando-se "espontaneamente" frente à perseguição e ao silenciamento das 

vozes dissonantes ou pela imposição de leis cada vez mais draconianas na restrição da 

liberdade de expressão, tornando a grande imprensa uma mera repassadora de notícias 

oficiais. Havia ainda a instalação de censores nas redações dos jornais poucos 

confiáveis, como o caso do OESP. A Folha, entretanto, não tinha censores, por motivos 

que o próprio Octávio Frias Filho expõe: 

 No anos 60 e 70, a Folha se dedicou á recuperação empresarial e 

financeira e não tinha condições de interferir na cena pública com uma 

atitude que não fosse relativamente anódina. No período Costa e Silva 

e Médici, a Folha teve uma posição bastante anódina, em termos a não 

interferir opinativamente; inclusive não fez face à censura oficial, ao 

contrário do Estado, Veja e JB. A Folha simplesmente não enfrentou a 

censura, não moveu nenhuma oposição e não se dispôs a assumir papel 

político ( Ribeiro, 1994, p. 48 ). 

Além da Folha de São Paulo, Frias e Caldeira iniciaram um processo de 

aquisição de outros títulos em crise, mas que tinham uma boa receptividade no mercado, 

o que levou a Empresa Folha da Manhã a controlar 50% das vendas de jornais no 
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Estado de São Paulo na década de 70. A primeira aquisição foram os jornais Última 

Hora de São Paulo e Notícias Populares, em 1964. Relançaram a Folha da Tarde e 

criaram um novo título A Cidade de Santos, além de ter sob seu controle a Fundação 

Cásper Líbero, que editava dois jornais, A gazeta e A Gazeta Esportiva. 

A compra de empresas em má situação fazia parte de uma estratégia de 

controlar um bloco de capital que permitisse à Folha da Manhã operar em escalas e 

oportunidades mais amplas que um jornal isolado. Segundo Goldenstein: 

Frias e Caldeira trabalhavam com o binômio centralização 

operacional e diversificação de produtos. Entre as razões possíveis 

desta opção, sugeriríamos que o grupo decidiu manter diversos 

títulos de jornais, na medida em que através da centralização da 

produção, distribuição, vendas, etc., o custo marginal de cada 

jornal, além do principal, possivelmente fosse pequeno em relação à 

receita marginal que poderia proporcionar, a qual dificilmente seria 

obtida com o mesmo investimento no jornal principal. A razão desta 

hipótese é simples. Para ter um único jornal seria necessário dispor, 

de qualquer maneira, instalações físicas, equipamentos, pessoal, 

sistema de distribuição. Com um pequeno custo adicional (o de 

parte da redação) se poderia ter mais um jornal ou até vários, 

dependendo da capacidade restante instalada ou por instalar em 

função de outras considerações. Na medida em que os jornais 

adicionais não concorressem entre si nem com o principal, 

poderiam ter acesso a públicos não atingidos por este e assim trazer 

receitas adicionais. Os custos por sua vez seriam em grande parte 
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diluídos, pois se otimizaria a utilização da escala escolhida (1986, 

p.210). 

Outra explicação da expansão do grupo era a utilização da conjuntura política e 

econômica como fator de cálculo. No início dos anos sessenta formaram o 

conglomerado; no período do Milagre, dos incentivos fiscais e da escalada do 

autoritarismo, investiram na renovação de equipamentos; na Abertura, voltaram-se mais 

para as Redações; na recessão dos anos 80, começaram a cuidar melhor do marketing e 

da publicidade. 

Concomitante à expansão, ocorrerá a racionalização do processo de produção 

da notícia para torná-la mais barata e eficiente. Com tal objetivo criou-se em 1967 a 

Agência Folha, para centralizar a produção de notícias e reduzir substancialmente os 

custos de pessoal, de instalações físicas, veículos e outros materiais de trabalho. Assim, 

todos os jornais do grupo teriam da Agência o material jornalístico  para ser adaptado ao 

segmento de mercado a que pertenciam. Dispensava-se, desta forma, a necessidade de 

cada jornal ter uma equipe de reportagem independente. Em 1981, a Agência foi 

ampliada com a transferência de todos os repórteres da Folha de São Paulo, ao qual era 

anteriormente subordinada. 

Criou-se ainda uma forma de controle e avaliação do desempenho de cada 

jornalista através do acompanhamento do fluxo de cada matéria e edição, detectando-se 

erros , e fiscalizando o número de fotos, mapas, gráficos, tabelas, textos-legendas e  o 

super-ego4.  

Na reprodução do jornal houve uma modernização tecnológica com a 

introdução do sistema de impressão conhecido por Offset em 1967 e em 1971 pela 

fotocomposição. Tal mudança permitiu a dispensa de trabalhadores gráficos, muito 

                                                 
4 avaliação individual de cada redator a partir de erros cometidos na editoria e mecanismos de congratulações e advertências. 

 



41 

 

fortes sindicalmente, que passaram a ser substituídos por um conjunto de datilógrafos e 

paste ups5. 

Foram determinadas quotas de papel para as várias editorias definidas após a 

utilização da publicidade e em função da importância relativa de cada matéria no 

conjunto das existentes. Se o editor chefe excedesse esta quota teria que justificar-se 

para conseguir mais papel. A distribuição passou a ser feita por frota própria e foram 

ampliadas as linhas de distribuição que garantiam sua chegada às bancas mais cedo. Nos 

anos 80 os caminhões foram vendidos para os motoristas, que passaram a receber 

comissão sobre as vendas dos jornais com base no preço de capa. Assim, economizaram 

encargos sociais e liberava-se capital imobilizado nos veículos. Desenvolveu-se um 

sistema de apoio aos jornais e às suas vendas e uma agressiva política de captação de 

anunciantes, com tabelas progressivas de descontos em relação ao número de jornais em 

que se anunciava, ao número de inserções por semana etc. 

Na parte de renovação da organização de produção da notícia, em 1965 é 

contratado Cláudio Abramo, que faz uma série de reformulações que passavam pela 

reestruturação de secções e pela demissão de jornalistas "não-profissionais". Neste 

momento a FSP passou a dar maior cobertura à cidade de São Paulo e ao movimento 

estudantil que voltou a manifestar-se em 1967 ( Abramo, 1988, p 86 ).  

Por ser um esquerdista conhecido, Abramo montou uma redação insuspeita 

para os militares num sistema de contrapesos em que opostos deveriam se anular. Ao 

mesmo tempo em que se contratava pessoas mal vistas pelo regime, como Perseu 

Abramo (líder da greve dos jornalista de 1961 ), contratava-se pessoas de confiança da 

ditadura como Alexandre Von Baumgarten e Boris Casoy. Eram gestos comedidos e 

dentro de limites impostos, mas que procuravam alcançar a sociedade. Na época da 

                                                 
5 Trabalhadores menos qualificados que recortavam um pedaço de filme e colocava-o no diagrama de página do jornal, fotografado 

logo a seguir para se proceder à impressão. 
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decretação do AI-5, a empresa Folha da Manhã se retraiu e entregou a direção da Folha 

da Tarde a um núcelo policial, tornando-o porta-voz dos orgãos de repressão. 

A FSP, com Abramo à frente, já buscava um modelo editorial que a conjuntura 

política, a partir de 1974, vai beneficiar e consolidar. A partir de 1974 o governo Geisel 

buscou firmar o projeto de distensão política com os objetivos de: 

...arbitrar os conflitos entre as classes dominantes, reprimir os 

movimentos de massa e o proletariado, garantindo ao mesmo 

tempo às Forças Armadas o seu papel decisivo, adaptando a 

Doutrina de Segurança Nacional aos novos níveis da luta de 

classes. Mas ele tinha sobretudo o objetivo de evitar que uma 

rebelião social pudesse explodir sem a presença de 

interlocutores políticos válidos, isto é, reconhecidos como tais 

pelo sistema político dominante ( Rouquié, 1980, p.125 ). 

Para a consolidação deste projeto, a liberação progressiva da imprensa era 

fundamental. Era necessário controlar os aparelhos repressivos que, representando os 

interesses  da linha dura, teimavam em praticar tortura, morte e desaparecimento de 

presos políticos. Geisel, entretanto,  assinalava para estes setores e para a imprensa a 

tese de que os militares não deveriam ser julgados por excessos cometidos no combate 

à guerrilha. 

 Antes de sua posse, Geisel designou Golbery para conversar com os 

proprietários de jornais e jornalistas, para notificá-los da sua intenção de suspender a 

censura e buscar apoio para seu projeto de distensão.  Octávio Frias de Oliveira ouviu 

do próprio Golbery que seria interessante que houvesse mais de um jornal em São 
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Paulo propagando informação e que a Folha avançasse na direção de uma disputa mais 

efetiva com OESP na irradiação e na ascendência da opinião pública 6. 

O problema da concentração de influência em um único orgão era o poder 

deste jornal em tornar o governo mais vulnerável aos interesses deste grupo e la falta de 

canais de comunicação com os outros setores da sociedade. Como nos fala Melo: 

No caso da FSP de 1974, a tarefa consistiu em abrir espaço à 

sociedade civil que se consolidava, atingir um segmento de mercado, 

e, no contexto da crítica ao Estado autoritário, evidenciar que a 

solução para aqueles conflitos da sociedade e do governo deveria se 

dar dentro da ordem e do respeito às instituições. Um papel 

iluminista, em relação à situação obscura de então, e racional, do 

ponto de vista empresarial. Além disso uma confluência de interesses 

de diferentes atores políticos (Melo, 1996, p.119). 

Otávio Frias inicia, a partir do sinal verde de Golbery e da estrutura financeira 

saudável do jornal, um rompimento com a subserviência ao regime que tinha tornado as 

posições políticas da FSP anódinas, ambíguas e oportunistas. 

Em 1975 começa sua mudança política editorial com a criação das páginas 2 e 3, 

que se tornaram um painel de opiniões da oposição à ditadura e das visões político-

ideológicas dos setores até então excluídos da vida pública, como Fernando Henrique 

Cardoso, Eduardo Suplicy, Rogério César Cerqueira Leite, José Álvaro Moisés, 

lideranças estudantis, sindicais etc. Contrata alguns jornalistas opositores como Alberto 

Dines, Mino Carta, Samuel Wainer, Paulo Francis, Tarso de Castro etc. Adota uma 

atitude mais agressiva quando da morte de Wladimir Herzog e de Manuel Fiel Filho nos 

                                                 
6 Entrevista de Otávio Frias Filho à Carlos Furtado de Melo, 1996, p.115. 
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porões do DOI-COD, além de dar na parte internacional um grande destaque à queda de 

ditaduras, como o salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha, e às eleições 

importantes na Europa. 

Tal projeto de modificação da linha política editorial, sofreu uma interrupção em 

1977 devido ao Caso Diaféria. 

Luciano Diaféria tinha uma coluna de comentários e registros de fatos 

cotidianos.  Ao comentar sobre o ato heróico de um sargento, que deu a própria vida 

para salvar uma criança de ser atacada por ariranhas do zoológico de Brasília e, 

envolvido pelo calor do acontecimento, escreveu: 

Todavia eu digo com todas as letras: prefiro esse sargento herói ao 

duque de Caxias. O duque de Caxias é um homem a cavalo reduzido a 

uma estátua. Aquela espada que o duque ergue ao ar  aqui na praça 

Princesa Isabel - onde se reúnem os ciganos e as pombas ao 

entardecer - oxidou-se no coração do povo. O povo está cansado de 

espadas e de cavalos. O povo urina nos heróis de pedestal. Ao povo 

desgosta o herói de bronze, irretocável e irretoquível, como as 

enfadonhas lições repetidas por cansadas professoras que não 

acreditam no que mandam decorar ( Melo, 1996, p.141).  

Diaféria foi preso e o jornal publicou sua coluna em branco no dia seguinte . 

Para Cláudio Abramo, Diaféria teria escrito a coluna à sua revelia, e caso houvesse lido, 

não a teria publicado, por ver no jornalista um provocador com limites no manejo das 

palavras e da língua portuguesa.  

O caso Diaféria causou, além da prisão do jornalista, o afastamento de 

Cláudio Abramo, a entrada de Boris Casoy no cargo de editor-chefe, a retirada do nome 

de Frias dos expedientes dos jornais do grupo (Folha de São Paulo, Folha da Tarde, 
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Notícias Populares, Última Hora, A Gazeta, A Gazeta Esportiva e Cidade de Santos)  e 

a suspensão dos editoriais até o ano de 1979. 

A escolha de Boris Casoy era explicada por ser mais palatável à ditadura do 

que Abramo, que era confessadamente  “marxista desde menino, autoritário mas 

também disciplinado, e que tem acessos de raiva, como todo secretário de redação, pois 

vivemos sob tensão” ( Abramo, 1988, p. 83 ). Casoy já havia trabalhado como editor-

chefe por um breve período na Folha. Assessorou o secretário de Agricultura de São 

Paulo nas gestões Herbert Levy e Antônio Rodrigues Filho, o ministro da Agricultura 

Cirne Lima e o prefeito paulistano Figueredo Ferraz. Era conhecido como homem duro 

e que sabia enfrentar os dilemas e as desarmonias entre as esferas do capital e do 

trabalho ao nível da empresa. Em termos da produção da mercadoria notícia, a forma 

encontrada por Casoy para resolver o problema criado pelo caso Diaféria e com a 

suspensão dos editoriais, foi dar o destaque mais objetivo possível às notícias. Como ele 

mesmo declarou:  

“Mesmo sem os editoriais, tentei manter o possível das características. 

Meu medo era ser entendido como interventor. Como a pressão externa 

era muita, não sobrou opção, senão a de aperfeiçoar o noticiário e 

melhorar o texto, visto que a opinião não era tolerada ( Mota e 

Capelato, 1981, p.236). 

Naquele momento, a redação da FSP  era hegemonizada por setores de 

esquerda como Perseu Abramo, José Trajano, Eduardo Suplicy, Alípio Freire, Flávio 

Rangel, Newton Carlos. A queda de Sílvio Frota, ministro do Exército, vinte e cinco 

dias depois da saída de Cláudio Abramo, contribui para a manutenção deste quadro, 

mesmo sob a direção de Casoy. A greve dos jornalistas de 1979, no entanto, irá mudar 

tal correlação. Boa parte das lideranças são demitidas, além de editores que possuíam 
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cargos de confiança como Perseu Abramo e Alípio Freire. A greve também evidenciou 

à Folha sua vulnerabilidade diante de tais paralisações e sua dependência de jornalistas 

de forte personalidade e liderança.  

Tais fatos contribuíram para a reformulação da prática e do fazer jornalístico 

da empresa. Em maio de 1978, surgiu o Conselho Editorial da FSP. Um colegiado 

formado por jornalistas e não-jornalistas, de caráter consultivo, que se reuniam 

mensalmente para analisar a conjuntura política e econômica do país, criticar o 

desempenho jornalístico da Folha e recomendar linhas de ação editorial futura. Seus 

componentes eram indicados pela Empresa Folha da Manhã S/A. Os diretores de 

redação tinham direito a lugar e voz. Além disto, uma nova geração de jornalistas 

oriundos do movimento estudantil dá uma nova coloração ao jornal, capitaneados por 

Octávio Frias Filho. Era o início do Projeto Folha. 

 

II.3. O PROJETO FOLHA 

 

A partir de 1978, a Folha inicia a política de referenciar sua prática jornalística 

em linhas editoriais firmadas em documentos, onde expunha sua visão de conjuntura 

nacional e internacional, explicitava seu posicionamento político frente a esta e 

determinava diretrizes que deveriam ser seguidas por todo corpo editorial e jornalístico .  

O documento de 1978, o primeiro deles, na verdade era uma relação das 

reivindicações que fariam parte dos editoriais e artigos do jornal, como:  

melhores condições de vida - saúde, educação, trabalho, alimentação 

e habitação - para a maioria da população; organização de um 

regime democrático que assegurasse a estrita observação dos direitos 

do homem e do cidadão por meio da participação política de todos os 
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setores da sociedade e tendências de opinião; liberdade de 

informação, compreendida como direito de todos terem acesso ao 

conhecimento dos fatos e das idéias; fortalecimento dos organismos 

da sociedade civil; distribuição mais eqüitativa da renda nacional, 

prioritariamente por via tributária; apoio à livre iniciativa 

econômica; prioridade do capital nacional (privado ou estatal) sobre 

o capital estrangeiro; submissão de toda a economia ao interesse 

social, por meio de fiscalização por parte do Estado democrático e 

preservação da identidade cultural brasileira7  ( Mota e Capelato, 

1981, p.241 ). 

O documento de 1981 dá início ao chamado projeto Folha, em que se tem 

uma maior preocupação com a própria organização do jornal e com fórmulas para 

solucionar as dificuldades técnico-jornalísticas. Este documento surge depois da greve 

dos jornalistas de 1979 e exigia como pré-requisito para os cargos de chefia aceitar as 

regras propostas, que visam elevar a qualidade técnica e informativa do jornal. Sua 

posição política mostra-se menos explícita neste documento, com referências bastante 

genéricas a sua condição de : 

...órgão liberal-progressista, ou seja e numa só frase: partidário dos 

princípios e métodos legados pelo liberalismo político e preocupado 

com a necessidade de introduzirmos reformas políticas profundas no 

capitalismo brasileiro, destinado a solucionar os problemas essenciais 

mais graves e criar uma convivência social estimável para a maioria e 

aceitável para as minorias ( Kreinz, 1990, p.222). 

                                                 
7 grifo nosso. 
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O segundo documento é publicado no dia 26/03/1982, intitulado: “A Folha 

em busca do apartidarismo”. Formulado para servir de referencial de atuação na 

cobertura das eleições daquele ano, define como independência a “desvinculação com 

qualquer tipo de interesse, seja de natureza política ou econômica”, embora 

reconhecesse a impossibilidade de neutralidade visto que: 
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                                FSP 28/06/81. A crítica do jornal ao voto vinculado. 

...o destaque da matéria, o número de linhas, a seqüência das 

informações que contém - tudo isto implica opções que não são 
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neutras (...) ainda assim é preciso reconhecer que há tratamentos 

jornalísticos mais parciais do que outros (Kreinz, 1990, p.88).  

O ano de 1984 foi, talvez, o ápice desta política de aproximação com a 

sociedade civil organizada. A FSP apoiou o movimento das Diretas-já, a tal ponto que 

chegou a ser considerada o porta-voz da campanha pelos setores conservadores e de 

esquerda. A defesa da Folha no que diz respeito à eleição direta como forma de 

legitimação do processo de democratização foi tão radical que, mesmo às vésperas da 

eleição indireta de Tancredo no Colégio Eleitoral, defendia a sua realização imediata.  

Em 1984, Frias Filho assume a secretária da redação (espécie de editor 

chefe) e logo depois apresenta o projeto de 1984, que será o divisor do trato da questão 

jornalística, agora comparada a uma indústria vendedora de uma mercadoria (notícia) e 

que deveria adaptar-se às exigências deste mercado sob pena de sucumbir. A situação 

financeira do jornal, principalmente após a campanha das diretas-já, tinha lhe 

assegurado uma autonomia financeira que seria a base de sua contundência editorial. 

Para manter-se nesta condição, mudanças na forma de produzir e de encarar a produção 

desta mercadoria seriam imprescindíveis. A racionalização da produção deu-se pela 

demissão dos menos aptos à nova proposta de um jornalismo crítico, pluralista, 

apartidário e moderno. 

Esta concepção do fazer jornalístico, segundo seus próprios realizadores, 

baseava-se na lógica do mercado, já que seu público leitor era composto de pessoas com 

diferentes visões de mundo, que deveriam ser representadas nos noticiários sem 

discriminação. Segundo um dos seus idealizadores e executores, Carlos Eduardo Lins 

Silva: 
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FSP 26/01/84. A caracterização do grau de isolamento de Figueredo 
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FSP 03/09/84. A manutenção da proposta de Diretas-já e contrária à ida ao 
Colégio Eleitoral 
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A lógica não é ética nem política. É apenas mercadológica. O jornal 

não pretende falar em nome de toda a sociedade ou da ‘opinião 

pública’ mas somente falar a todos os grupos que constituem seu 

leitorado. Se, em decorrência isso, a sociedade melhorar, tanto 

melhor para todos (Silva, 1987, p.102 ). 

Neste momento, a direção de redação assume o papel de liderança na condução 

e teorização do projeto, antes compartilhado com o Conselho Editorial. 

A explicação para este maior controle sobre a produção jornalística da FSP, 

segundo seus executores, estaria no aumento do prestígio e da responsabilidade do 

jornal pelo que produzia. Antes vigorava um sistema de laissez-faire , que teria sido um 

dos responsáveis pelo sucesso do jornal, mas que com a evidência adquirida, tornou-se 

necessário exercer mais controle sobre a redação. Pois, depois das Diretas-já, cada 

jornalista queria construir a sua própria campanha em cima do tema de sua 

especialidade. Segundo Eduardo Lins, isto seria perigoso, já que o empresariado olhava 

para o jornal com mais reservas do que qualquer outro dos grandes veículos de 

comunicação do país e, portanto, poderia ser expelido do sistema de mercado. Além do 

mais, a Folha não seria um orgão opositor do establisment (Silva, 1987, p.170) . 

Até porque, continua Silva, se durante os anos 70 era possível sobreviver no 

espaço jornalístico ignorando o fato de que se estava no mercado,  nos anos 80, porém, 

havia-se tornado impossível, frente às normas e padrões de uma sociedade de mercado 

e numa cidade como São Paulo. O documento de 1984 significava uma pá de cal no 

jornalismo laissez-faire. Mas tais mudanças precisavam ocorrer de forma paulatina, não 

chocando o leitor e sim conseguindo sua adesão. Pela exigüidade de tempo, os que não 

se enquadrassem no Projeto seriam demitidos e substituídos. Os que ficassem seriam 
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melhor remunerados. Tal política atritou significativamente a relação entre o jornal e o 

sindicato dos jornalistas de São Paulo, o que abordaremos mais à frente. 

No mesmo ano de 1984, foi lançado o Manual Geral da Folha, que tinha como 

objetivo uniformizar os critérios técnicos e editoriais. Alguns críticos do Manual 

acusaram-no de ser inconsistente por dogmatismo: 

...relaciona-se indevidamente a liberdade de informar e opinar da 

empresa jornalística, que existe de direito e de fato, com a liberdade do 

leitor de ter acesso às informações e opiniões, que só existe de direito. 

Relação indevida pois no verbete se pretende fundamentar a primeira 

pela segunda, fazendo-se decorrer o que de fato existe ( a liberdade da 

empresa ) do que de fato não existe ( a liberdade do leitor ). Em 

sociedades onde prevalecem os monopólios na indústria de informação 

é difícil conceber o exercício da liberdade do leitor. Como no Brasil, 

onde o leitor não tem alternativas para obter informações de fontes que 

lhe pareçam mais confiáveis (Kreinz, 1990, p.99 ).  

Houve uma reação por parte dos jornalistas que trabalhavam na Folha ao 

Projeto Folha. Fizeram um abaixo assinado criticando o projeto e propondo uma 

discussão de toda a estrutura operacional que separava tarefas de reportagem e de 

redação que deveriam ser realizadas em conjunto. Queriam a rediscussão do processo 

de avaliação do desempenho, com o estabelecimento de uma política global de recursos 

humanos e um plano de carreira claro e explícito; a definição de uma política salarial 

com prioridade aos que já trabalhavam na empresa, levando em conta progressos 

obtidos e observados por um sistema de avaliação democrático e criterioso; a revisão do 

Manual entre todos os jornalistas, resultando num novo conjunto de normas e regras 

que não funcionasse como um AI-5 (Silva, 1987, anexo ). 
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O documento foi assinado por 155 jornalistas que representavam 65% do total 

das redações da FSP e da Agência, com grande parte dos repórteres especiais - tidos 

como elites da redação - incluídos.  

Como retaliação da direção, os signatários do documento que ocupavam 

cargos de editor e editor-assistente foram afastados de suas funções. Clóvis Rossi, que 

integrava o conselho editorial, foi posto à parte do mesmo e quatro jornalistas que 

ocupavam cargos de confiança foram demitidos. Os que criticaram o Manual ou se 

enquadraram ou saíram do jornal. 

Segundo um ex-funcionário: 

Passou a reinar um inédito clima de terror, que afetava tanto a massa 

como as próprias chefias, conforme era voz corrente no seio da 

categoria e pude verificar pessoalmente no cotidiano da redação. Um 

mês após a posse de Otávio, foram demitidos 27 jornalistas sob 

alegação de “insuficiência técnica”. Ao todo, entre maio de 1984 e 

fevereiro de 1987, registraram-se 474 demissões, numa redação de 360 

profissionais – em média, uma demissão a cada 2,1 dias. Se 

computarmos os jornalistas que preencheram as vagas, resulta um 

total de 948 saídas e entradas na FSP – quase uma por dia ( Ribeiro, 

1994, p.65 ). 

Antes destas demissões, nos anos de 1982-1983 ocorrem outras causadas pela 

informatização da redação, onde  400 datilógrafos foram substituídos por 12 

digitadores, além da dispensa dos revisores. 

Vencidas as resistências, Octávio Frias Filho selecionou um grupo jovem, à 

sua imagem e semelhança, que lhe eram extremamente fiel e que a ácida gíria da 

redação apelidou de menudos. Passou-se a exigir dos jornalistas uma adesão quase que 
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religiosa ao projeto, estribada num forte sentido de hierarquia. Uma pauta deveria ser 

cumprida sem discussão. Isto provocava situações em que jornalistas sacrificavam 

desnecessariamente suas férias, chefes telefonavam para os redatores durante a folga 

para resolver questões de trabalho e repórteres por engano iam trabalhar quando a 

redação estava fechada.  

Tal situação se refletia até numa mistificação que a imagem de Octávio Frias 

Filho passou a ter. O hábito deste de jogar uma caneta girando para o alto e apanhá-la 

com habilidade, mesmo que estivesse olhando em outra direção, passou a ser alvo de 

comentários e de tentativas de imitação com maior e menor sucesso por pessoas que 

pertenciam ao círculo mais próximo do editor-chefe. O próprio jeito de se vestir do 

mesmo, meio dark, sombrio, do intelectual introspectivo, contido e triste passou a ser 

cultivado (Ribeiro, 1994, p. 137-138 ). 

O projeto de 1985 afirmava que o desenvolvimento da FSP dependia muito 

mais da forma como ela tratava o mundo e o incorporava à existência pessoal do leitor, 

do que de sua posição em relação ao mesmo. Não devia-se buscar as unanimidades ( 

como havia ocorrido nas diretas-já ) mas o reconhecimento da identidade pela diferença 

( como ocorreu durante a cobertura da doença do presidente Tancredo Neves 8) e pela 

prática de um jornalismo crítico, apartidário, moderno e pluralista. 

Defendia a prática de uma crítica substantiva, baseada na revelação de fatos 

documentados e incontestáveis, em opiniões travestidas ou não de interpretação contra 

                                                 
8 Neste episódio, segundo Otávio Frias Filho em entrevista ao autor: 

... havia toda uma expectativa de que a doença dele fosse algo de superável, e havia mesmo uma torcida 

mesmo por parte da opinião pública, uma grande credulidade das informações oficiais a respeito do estado 

clínico de Tancredo. Como a Folha teve acesso a uma informação no sentido diferente - no sentido de que ele 

tinha uma doença muito mais grave, que o estado dele a partir de determinado momento era irreversível - a 

Folha sofreu uma certa hostilização nessa época. A gente tinha consciência de que estávamos afrontando o 

ponto de vista, ou a expectativa de maior parte do leitorado. Infelizmente pra Folha, infelizmente pro Tancredo 

e infelizmente pro país também, os fatos vieram a confirmar que a informação da Folha estava correta. 

 



57 

 

tudo e contra todos. Tal radicalidade seria possível pelo apartidarismo e o compromisso 

com o seu leitorado - heterogêneo na inserção da economia, expectativas, mentalidades 

e preferências. 

O Projeto de 1985 exigia das editorias um grau de didatismo que partisse do 

pressuposto de que o leitor não estivesse familiarizado e nunca houvesse lido o assunto. 

Tudo deveria ser explicado, esclarecido e detalhado de forma concisa e exata, numa 

linguagem coloquial e direta. Tudo que pudesse ser dito sob a forma de quadro, mapa, 

gráfico ou tabela não deveria ser dito sob a forma de texto. 

Afirmava ainda que era necessário ratificar a fisionomia radical-liberal do 

jornal, tornando mais clara a sua opção por reformas estruturais praticáveis e concretas, 

capazes de contribuir para uma sociedade menos injusta, mais organizada e 

desenvolvida. Fiscalizar o exercício da política para elevar sua qualidade e clareza, 

tornando mais crítica e irreverente a linguagem dos textos. Na economia, os temas 

deveriam ser tratados com sofisticação técnica, evitando jargões e linguagem cifrada, 

além de ouvir os lados envolvidos no conflito capital e trabalho (Silva, 1987, anexo). 

O projeto de 1986/1987 centrava sua preocupação na busca de informações 

exclusivas comprovadas e exatas, diferenciando o jornal pela sua excelência. Para 

comprovar como o jornal estava dando passos firmes neste sentido, enumera várias 

ações executadas: a incorporação do Manual aos hábitos do trabalho jornalístico, 

desaparecimento da distância funcional entre reportagem e edição, diminuição da 

rotatividade dos profissionais que havia caracterizado a primeira fase do projeto, 

valorização salarial com base em avaliações e desempenho profissional, contratações 

por concurso público e exame de banca e funcionamento do programa de seminários 

internos para melhorar a capacidade técnica das equipes. Contudo, era necessário evitar 

que tais desenvolvimentos não culminassem numa burocratização do trabalho 
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jornalístico. Finaliza dando orientação para a cobertura do Congresso Constituinte: 

revelar ao leitor os interesses corporativos que seriam mascarados em propostas com 

retóricas de defesa da sociedade como um todo e evitar o tom técnico-jurídico9 .  

O documento de 1988/1989 iniciava-se numa visão triunfalista de que os 

pressupostos e métodos do Projeto Editorial estavam incorporados no fazer jornalístico 

brasileiro e adjetivava-o de patrimônio coletivo do jornalismo brasileiro. Anunciava a 

reforma gráfica a ser realizada e que possibilitaria identificar plasticamente os vários 

tipos de texto (factual, de apoio, de interpretação, comentário etc.) e colocava a 

necessidade de romper com o jornalismo declaratório e de fontes governamentais, para 

as eleições de 1988 e 1989.  

Neste período de 1979-1989, aliado às transformações financeiras e 

organizativas, a FSP sofreu uma mudança em sua posição editorial no enfoque sobre o 

papel do Estado na economia. Sua prática de promover modernização na forma de 

produzir a notícia alcançou seu referencial político sobre as formas de administração do 

modelo econômico brasileiro. Nossa preocupação será a de perceber a forma como 

operou-se esta mudança editorial, buscando-a no momento em que aparece com mais 

insistência, ou seja, no ano de 1979, até o momento em que tal proposta política é 

vitoriosa na eleição presidencial de 1989. Tal mudança é que estudaremos nos capítulos 

III e IV. 

 

 

 
 
 
 

                                                 
9 Tal orientação poderia ser dada também ao leitores da Folha com relação aos seus editoriais, artigos e reportagens realizadas 

naquele período como veremos nos capítulos III e IV. 
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III. 1 
A DEFESA DAS ESTATAIS 

 
 

Nosso estudo começa pelos editoriais de 1979, por ser neste ano que as 

discussões sobre o redimensionamento do papel do Estado na economia se impõem com 

maior clareza, reforçados por fatos como a posse e o discurso de abertura democrática 

propugnado pelo governo Figueredo, a crise do Milagre Econômico devido à conjuntura 

internacional desfavorável à manutenção de política de desenvolvimento a partir de 

crédito estrangeiro etc.  

 A FSP, nesta fase, não expõe uma concepção pronta e acabada do papel do 

Estado na economia. Poucos editoriais podem ser caracterizados como expositores de 

uma posição sobre o assunto. Entretanto, a partir de editoriais sobre temas correlatos ao 

papel do Estado na economia, vislumbram-se defesas da política econômica 

desenvolvida pela ditadura e questionamentos das propostas de mudanças, quando 

emitidas por alguma autoridade governamental ou por setores do empresariado nacional 

e estrangeiro. No entanto, defende uma desestatização com critérios e preservando 

estatais estratégicas. 

Em Critérios da privatização, por exemplo, ao comentar sobre uma lista de 

empresas a serem privatizadas elaborada por Delfim Neto, Ernane Galvêas e Hélio 

Beltrão, defende melhores critérios para escolha das estatais, já que toda medida que 

visasse conter o gigantismo estatal seria bem vinda, desde que discutida abertamente. A 

transferência de estatais não poderia ocorrer com a mesma agilidade das medidas de 

eliminação dos entraves burocráticos inúteis, como se dava no ministério da 

Desburocratização na gestão de Beltrão (17/07/81,p.2). 
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Já no editorial  Sem o Estado,  questionava as intenções do governo federal de 

participar da distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP) nas regiões norte e 

nordeste do país, quando era mais do que "notória" a eficiência do setor privado neste 

mercado. Admirava-se que tal intenção ocorresse em um momento em que se procurava 

conter os excessos da estatização desnecessária e nociva (30/01/82,p.2). 

Este será o padrão da posição da FSP no debate. Colocava-se no campo dos 

defensores da desestatização da economia brasileira, com uma série de ressalvas como o 

papel estratégico de algumas estatais e a necessidade de um Estado forte numa 

conjuntura adversa no plano local e internacional, como era aquele momento econômico 

. 

Exemplo disto podemos ver no editorial Controlar a Estatização . A partir de 

um comentário do presidente Figueredo e de lideranças empresariais, o texto afirmava 

que a presença do Estado na economia deveria ser meramente suplementar, 

responsabilizando-se por empreendimentos superiores à capacidade da iniciativa 

privada ou nos casos de interesses de segurança nacional. Fazia um histórico do 

surgimento das estatais desde 1930 e, de como nos anos 80, o país chegou a ter 560 

empresas. Falava dos casos de intervenções estatais como no do Japão, Alemanha e 

Inglaterra, que ocorreram de froma intensa em quadros de crise político-econômico e 

que naquele momento estavam bem limitadas. Concluiu afirmando a impossibilidade de 

não reconhecer o papel altamente positivo que o Estado brasileiro exerceu na 

industrialização do país, mas que era hora de examinar de forma séria a questão, de 

conter o expansionismo estatal e de discutir o controle das empresas públicas pelos 

poderes legislativos federal e estaduais (10/04/82 , p.2 ).  

Entretanto, em Público, porém eficiente, fazia elogios ao desempenho da 

TELESP na passagem do seu nono aniversário. Ressaltava a ampliação do número de 
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telefones que era de 800.000 e que naquele período estava em 3 milhões, além da 

presença em 531 dos 571 municípios paulistas e de ser a sexta empresa no ranking das 

500 maiores do país. Lamentava contudo, que tal desempenho estivesse ameaçado pelos 

cortes de recursos que  vinha sofrendo com o desvio do Fundo Nacional de 

Telecomunicações para outros fins. Alertava que isto poderia provocar um retrocesso e 

a volta à situação em que o aparelho mudo era o testemunho de serviço caro e inútil 

(13/04/82, p.2).  

Tal opinião evidenciava a visão da Folha sobre a importância da ação estatal 

para o desenvolvimento de uma área estratégica, como a da telefonia, pela completa 

ineficiência do setor privado em atender plenamente as necessidades de expansão do 

sistema e do desenvolvimento econômico do país. Estatais do setor de telecomunicações 

e energia deveriam permanecer públicas mas sob o controle da sociedade representada 

na figura dos legislativos, de forma a serem eficientes e infensas ao clientelismo 

político.  Até mesmo bancos estatais como o Banespa eram considerados como não-

privatizáveis.( O Caso Banespa. 04/07/82). 

Isto não significava, entretanto, uma posição favorável à estatização do sistema 

bancário. No editorial A Estatização dos Bancos, demonstrava estranheza com o projeto 

de lei apresentado pelo deputado Nilson Gibson (PDS-PE) de estatização dos bancos 

nacionais e estrangeiros. Como o referido deputado era um fiel seguidor da orientação 

do governo, caracterizou a sua atitude como uma tentativa do governo de "assustar" o 

setor financeiro, forçando uma baixa na taxa de juros. Qualificava o ato como perigoso - 

já que o Congresso estava renovado e portanto sob pouco controle do executivo - e que 

a idéia poderia tornar-se atraente para deputados que não compreendessem que a culpa 

das altas taxas de juros seria dos déficits públicos do Estado e das taxas internacionais, e 

não dos bancos (07/05/82, p.2). 
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No mesmo editorial, aproveitava a oportunidade para criticar o sistema 

financeiro nacional, que estaria altamente concentrado em grandes conglomerados, 

dificultando a concorrência inter-bancária e provocando uma elevação dos juros sob o 

disfarce de reciprocidade em termos de depósitos e aquisição de serviços, quando o 

ideal seria ganhos sobre a diferença entre captação e aplicação. 

A FSP  de 1979-1984, tinha uma atitute extremamente cautelosa nas críticas ao 

poder executivo. Expunha seus questionamentos sutilmente, embasada em dados 

estatísticos, criticando governo e o outro lado envolvido na questão. Outras vezes, 

quando formulava propostas que gerassem o descontentamento de autoridades federais e 

estaduais, apresentavam-nas de forma implícita ao longo de uma análise que 

forçosamente levava ao reconhecimento da inevitabilidade de sua adoção.  

Vasp em Questão exemplifica tal prática. Após fazer um quadro da difícil 

situação da VASP (Companhia aérea estatal paulista), propunha aproveitar os cinqüenta 

anos da empresa para um reexame consciencioso de sua situação, de seus propósitos e 

de sua apropriada destinação (04/11/83,p.2). Ou seja, falava de privatização de forma 

sub-reptícia talvez para não se indispor com Paulo Maluf, a quem deviam dentre muitos 

favores a prefeitura de Santos dada a um dos sócios da Folha - o sr. Caldeira - e o 

arrendamento da administração da estação rodoviária da Luz, que até a construção da 

estação do Tieté, era o principal ponto de embarque e desembarque das linhas 

interestaduais.  

Esta posição meio anódina gradativamente é substituída por outras mais firmes 

em questões como a administração das empresas estatais. Em Quem não manda nas 

estatais, após fazer menções a índices que, na sua opinião,  constatavam o descontrole 

dos gastos das estatais, propunha a criação de outra definição para elas, já que estatais 

dificilmente seriam, já que o Estado não conseguia administrá-las, entregues que 
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estavam a grupos políticos que as gerenciavam autonomamente. Finalizava propondo 

que : 

Enquanto se aguarda um governo com representatividade 

democrática, competência e vontade para enfrentar esses 

problemas, seria interessante que os estudiosos das estatais se 

voltassem para saber quem de fato as controla, ou seja, os 

interesses a que servem em cada caso específico. Quem não manda 

já sabemos.  

Em Presença do Estado na economia, aproveitando a mudança de governo que 

ocorreria no ano seguinte (1985), faz uma análise histórica da intervenção do Estado 

brasileiro na economia para  propor uma redefinição do seu papel. Como considerava  

que o capitalismo contemporâneo estava longe dos tempos clássicos, a interferência 

estatal era importante para promover um equilíbrio na divisão internacional do trabalho 

e resguardar os cidadãos num mercado concentrado e no desenvolvimento dos setores 

imprescindíveis de investimentos elevados. Sustentava tal Estado numa realidade como 

a do Brasil e opunha-se à privatização em setores estratégicos, reclamando maior 

atuação nas áreas de educação, saneamento, saúde e bem-estar social (14/11/84, p.2). 

Ás vésperas da posse de Tancredo, em O Controle das Estatais, faz uma defesa 

intransigente do parque estatal brasileiro, refutando cada uma das teses contrárias à 

presença destas em mãos oficiais, incluindo aquelas usadas pelo próprio jornal em 

outros momentos: 

Portanto não cabe crítica de que essas empresas fugiram do total 

controle da SEST (secretaria de controle de empresas estatais). É 

igualmente injustificada a alegação de que essas empresas, nos últimos 

anos, drenaram recursos em demasia do Tesouro. 
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Sem cair na retórica liberal, é preciso encontrar meios de controlar 

essas empresas. Não há porque, dada a escassez de capital privado 

nacional, desestatizá-las a qualquer custo. Note-se que que o índice de 

estatização nos principais países europeus é igual ou superior ao do 

Brasil (26/02/85,p.2).  

O problema das estatais considerado pela FSP passava pelo poder exagerado 

de seus administradores em fazer empréstimos por conta própria e gastar além do 

permitido no Orçamento da União. A solução estaria novamente na fiscalização pelo 

parlamento e não em sua privatização. Tal proposta era uma forma de apresentar ao 

governo uma postura flexível, que lhe permitia simpatia do campo oficial e privado. Era 

contrário à privatização de  estatais e à estatização desenfreada de setores privados. 

Em Dilema da Estatização aproveitava o caso do socorro oficial ao Banco 

Sulbrasileiro para impedir sua falência para combater as idéias de estatização do setor 

bancário e de desestatização sem critérios. Idéias - segundo o jornal- puramente 

emocionais e ideológicas, causadas pela incompreensão do significado da presença 

estatal na estrutura produtiva e financeira nacional. Era contra a proposta de estatização 

por diminuir o raio de manobra estatal para a promoção de políticas 

desenvolvimentistas ativas, atolando-o no emaranhado financeiro e contra a tese da 

privatização que tentava vender a imagem de um estímulo à promoção do bem-estar dos 

indivíduos, quando na verdade encobria os interesses privados como interesses sociais: 

A condução do Estado, mediada pelos parlamentares e por outras 

instituições da sociedade civil, deveria evitar a referência a princípios 

abstratos que na prática encobrem a autodefesa de grupos organizados 

((02/05/85,p.2). 
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Nesta linha de caracterização crítica dos interesses ligados à campanha pela 

desestatização, irá saudar no editorial Defesa da Livre Iniciativa o movimento de 

mesmo nome organizado por lideranças empresariais que objetivava reforçar nos jovens 

e na população o espírito de livre iniciativa prejudicado pelo excessivo estatismo e pela 

posição socialistas da maioria de professores, principalmente universitários. 

Definindo-o como produto benéfico da redemocratização, expõe expectativas de que tal 

movimento trouxesse contribuições positivas no controle e agilização da estrutura de 

mercado: 

Pois se há um componente ideológico em falta no cenário político 

contemporâneo, trata-se inegavelmente de definições arrojadas quanto 

ao significado preciso de um liberalismo renovado (10/06/85,p.2). 

             Em Chega de Atraso, fazia uma veemente crítica aos movimentos a favor da 

livre iniciativa, que estariam confundindo a defesa desta com resistência a qualquer 

mudança e aperfeiçoamento da ordem econômica e política. Estes estariam se 

caracterizando como movimentos de elogio do retrocesso e de defesa da preservação 

de desigualdades intoleráveis. O grande avanço a ser feito no Brasil seria a associação 

de defesa do sistema de mercado à idéia do progresso social e não de uma aguerrida 

preservação de privilégios gerados por mecanismos repletos de distorções e 

excludências. A legitimação do movimento pela livre iniciativa dar-se-ia na 

demonstração de sua capacidade de conviver com uma política distribuidora de ganhos, 

de tributação socialmente orientada e de uma atuação estatal que corrigisse 

desigualdades, ao invés de agravá-las (07/07/85,p.2). 

Como se evidencia na análise destes editoriais, a FSP entre 1979 a 1984 

assumia uma posição de defesa da desestatização da economia numa mesma cadência 

do governo - de forma lenta, gradual e segura - excluindo as estratégicas para os 
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interesses nacionais, num ritmo que mantivesse o governo no controle da economia 

nacional. Depois de 1984, a Folha vai aderindo aos setores empresariais e políticos que 

passam a reivindicar para si o controle destas empresas, diferenciando-se na defesa de 

privatizações com regras que preservassem os interesses públicos e a manutenção das 

estatais estratégicas como empresas públicas, mas sob um rígido controle da sociedade 

via parlamento. 

Outra característica destes editoriais era o papel fundamental dado ao 

parlamento para a discussão e aprovação de questões econômicas e sociais polêmicas, 

de forma a serem legitimadas pela sociedade civil. Havia uma preocupação em respeitar 

os limites da abertura na  transição para a democracia, definidos pelo próprio governo. 

Não há até 1984 um editorial de confronto, de crítica mais ácida. 

Em O Saneamento das Estatais , marca-se o momento em que a Folha 

promove esse desvio de orientação editorial para um discurso mais liberal. Defende a 

privatização gradual das estatais, depois que o governo encampasse suas dívidas, para 

posteriormente negociar em bloco com os credores, além da reavaliação dos ativos para 

expurgar o inflacionamento de suas contas.  

A mudança editorial foi justificada pela compreensão de que as dívidas das 

estatais transferidas para o governo e conseqüentemente para o mercado financeiro 

diminuíam a liquidez do mercado de capitais, aumentavam o déficit público e geravam 

inflação (25/07/85,p.2). A entrega destas para a iniciativa privada era a única solução 

para resolver a grave crise inflacionária que atravessava o país, já que o controle 

governamental se mostrava incompetente e perdulário. 
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                                     III.2 A DEFESA DO PROTECIONISMO 

A FSP em vários editoriais do período 1979-1984 apoiou medidas de defesa da 

indústria nacional como reserva de mercado, subsídios, protecionismo etc. 

Em Se For Para Melhor,  defendeu a obrigatoriedade às salas de exibição de 

uma quantidade mínima de dias para apresentação de filmes nacionais, pois, práticas 

protecionistas anteriores haviam funcionado em diferentes setores da economia e o 

cinema nacional  - apesar das censuras e das pornochanchadas - já produzia filmes 

aplaudidos pela crítica especializada. A garantia da preservação e melhoria destes 

últimos tipos de filmes justificava a medida (14/01/79,p.2). 

Além da indústria cinematográfica, a Folha levantou uma  campanha pela 

defesa da indústria nacional de bens de capital. Este era um setor cheio de incertezas 

quanto ao seu futuro, devido ao aumento das importações e da capacidade ociosa de 

suas fábricas que estavam em torno de 30% a 40%. Culpava seus empresários por no 

passado explicitarem uma atitude anti-protecionista - que levou o governo a intensificar 

as importações - e que suas reclamações por medidas protetoras configurava-se numa 

auto-crítica de suas incoerências (03/07/79, p.2). 

Afirmava a importância estratégica desta indústria em Bens de Capital, onde a 

partir dos estudos de técnicos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - sobre o grau de insuficiência tecnológica da indústria de bens de capital 

brasileira - defendia uma política protecionista para o setor por ser determinante no 

custo, no investimento e na acumulação de capitais. Identificava como empecilhos ao 

desenvolvimento do setor a falta de encomendas governamentais e os empréstimos 

vinculados às exportações. O primeiro problema seria causado pelas facilidades de 
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licenciamento às importações e pela falta de um programa de investimento de médio e 

longo prazos pelo governo, o que garantia um fluxo previsível e contínuo de 

encomendas.  O segundo era fruto das obrigações impostas pelos países credores de 

vincular liberação de empréstimos à compra de equipamentos produzidos por eles, 

exportando empregos e atrasando o desenvolvimento de nossa indústria. 

Fazia ainda uma proclamação à sociedade para que compreendesse tal 

reivindicação como algo maior: 

As mudanças das políticas que se relacionam com o setor de bens de 

capital, propostas pelos especialistas convidados pelo CNPq, não 

interessam apenas aos empresários do setor. Ao contrário, têm a ver 

de perto com os interesses do desenvolvimento brasileiro, cujo vigor 

e autonomia serão inviáveis a longo prazo sem uma indústria 

poderosa de máquinas e equipamentos, capaz de criar e recriar 

tecnologia, apoiar o crescimento das exportações industriais e 

sustentar um vigoroso processo de acumulação. Não são apenas o 

bom senso ou a análise econômica que respaldam essa tese. Há 

também a experiência histórica de outros países, como é o caso 

eloquente do Japão (01/12/1981,p.2).  

A Folha retomava esta problemática no editorial  Dívida e Bens de Capital do 

dia 26/02/82, com a mesma ênfase de denúncia do caráter desnacionalizador dos 

acordos de compras de equipamentos e máquinas dos países credores.  

Além da indústria de bens de capital, a FSP  fazia uma defesa da indústria 

nacional como um todo no editorial Desnacionalização.  A partir das declarações do 

ministro interino da Fazenda, Márcio Fortes (sobre estudos de uma política mais liberal 

de remessa de lucros para atrair mais investimentos estrangeiros),  e de Antônio Ermírio 
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de Moraes (que em duas semanas havia sido cortejado por uma dezena de empresas 

estrangeiras para associar-se), denunciava um processo eminente de desnacionalização 

da indústria nacional e reivindicava do Congresso uma lei para manter o que ainda 

restava de empreendimento brasileiro (01/10/79,p.2).  

Sua cruzada pela preservação da indústria local foi levada também para o 

caderno Folhetim de 02/03/80, cujo tema central foi a Política industrial, com artigos, 

entrevistas e debates de caráter francamente favoráveis a medidas protecionistas. 

Citaremos alguns destes, a título de exemplificação: O empresário nacional é antes de 

tudo um forte, artigo de Ruy Lopes (empresário e analista econômico); O coronel dos 

coronéis, artigo de Maurício Segall (escritor), que contava a história de Delmiro 

Gouveia pela luta da industrialização do sertão e seus embates com as multinacionais; 

Acabou o ôba-ôba, ficou a miséria, depoimento de João de Barros (político do PTB); O 

que o povo brasileiro quer para seu futuro, mesa-redonda com três nacionalistas 

conhecidos: Rogério Cerqueira Leite, Severo Gomes e Laerte Setúbal Filho 

(empresários); Uma indústria sem fôlego, artigo de Rubens F. Marujo (jornalista da 

Folha); Brasileiro não tem vez, depoimento de Alencar Furtado (político do PMDB); A 

indústria nacional não dura mais cinco anos, entrevista com Juvenal Osório Gomes 

(economista e funcionário do BNDE); além de charges sobre o tema. 

Outro aspecto que virou bandeira de luta do jornal foi a proteção do monopólio 

estatal de petróleo. Em Risco e Monopólio, comenta sobre a questão dos contratos de 

risco na extração de petróleo, aprovados pelo governo federal, que abriam espaço para a 

atuação de empresas estrangeiras. Embora apoiasse os contratos de riscos, não abria 

mão do monopólio estatal. Reconhecia a urgência dos problemas de fornecimento de 

petróleo como justificativa da necessidade de buscar parcerias para extração. Entretanto, 

condicionava tal abertura ao controle da compra e venda do petróleo conseguido pelas 
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firmas particulares e pela Petrobrás, para impedir que o interesse nacional fosse atingido 

pela ação indubitavelmente predatória das empresas multinacionais. A prerrogativa de 

fiscalização destes contratos não deveria ser exclusividade do poder executivo, mas 

compartilhada também  pelo Congresso Nacional e pela imprensa, que para tanto teriam 

o acesso a todas as informações sobre referidos contratos (28/12/79 ,p.2). 

FSP 05/07/81 - Caderno Folhetim . Crítica ao tratamento diferenciado do capital 
estrangeiro frente ao nacional 

 

 

Dentro ainda do problema energético e da necessidade de preservar os 

interesses nacionais, fez acusações veladas em O Proálcool e a Verdade  ao ministro da 

Indústria e comércio do governo Figueredo, Camilo Pena. Afirmava que contrariamente 

às declarações do Ministro, havia empresários brasileiros querendo investir no 

Proálcool. Tal declaração demonstrava na verdade a predileção do Ministro pelos 

investimentos estrangeiros, por acreditar que trariam maiores vantagens para o país, 

como a diminuição do déficit da balança comercial, a atração de divisas e a liberação de 

empréstimos no exterior. Afirmava, entretanto, que tal opção significava o 
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comprometimento da autonomia econômica do país em uma área importante como a 

energética (17/02/80, p.2). 

Em Crédito inoportuno, fez uma crítica aos termos da proposta de 

financiamento do Banco Mundial para o Proalcóol, que vinculava a liberação dos 

recursos a uma concorrência internacional para a compra de máquinas e equipamentos 

para o projeto. Colocou-se contrário porque acreditava que a indústria de bens de capital 

do país já tinha tecnologia suficiente para atender as necessidades do empreendimento e 

por ver nesta importação uma elevação da dívida e dos juros a serem amortizados, além 

do aumento da capacidade ociosa das indústrias nacionais e do comprometimento da 

poupança interna (20/09/80,p.2). 

Defensora da política desenvolvimentista de substituição das importações, a 

FSP levantou objeções às políticas de incentivos ao capital estrangeiro como forma de 

desenvolvimento. Em Os Reclamos da Multis, afirmou que o caso brasileiro, desde 

Juscelino, nunca havia sido falta de incentivo ao capital externo e nem tal pretensa 

carência explicava os problemas de balança de pagamentos, de inflação e o declínio de 

crescimento que o país atravessava. O desestímulo do capital estrangeiro para aplicar no 

Brasil era explicado pela retração da economia e pelo recrudescimento da inflação, 

geradores de incertezas, além da diminuição das oportunidades de lucro.  

O aumento das facilidades a partir de mudanças na legislação, como sugeria o 

Conselho empresarial Brasil-Eua (CEBEU), baseado nos exemplos de Argentina, 

México e Chile, são qualificados como péssimos referenciais. Além de serem 

economias menos dinâmicas que a brasileira, a aplicação destas políticas seriam 

adversas na balança de pagamentos e provocariam a desnacionalização do mercado 

brasileiro (03/07/81,p.2). 
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Dois dias depois deste editorial, a Folha publicava no seu caderno político-

cultural Folhetim uma discussão sobre as multinacionais, com artigos questionadores 

sobre a atuação destas no desenvolvimento nacional. Citemos alguns deles. 

Rogério Cerqueira Leite, membro do conselho editorial da FSP, em artigo 

intitulado Multinacionais: o âmago da questão, afirmava que a principal mercadoria do 

comércio internacional era o conhecimento, a tecnologia. Esta mercadoria garantia 

superávits comerciais aos países centrais em relação aos subdesenvolvidos, mesmo 

dependentes em até 80% dos produtos primários importados destes mercados. Uma 

independência tecnológica dos países do terceiro mundo, ameaçaria a sobrevivência das 

nações industrializadas e da ordem econômica que lhes beneficiava. Por isto colocavam 

empecilhos na transferência e no financiamento de tecnologias. 

 A estratégia para contornar tal problema estaria na organização dos países 

produtores de matérias-primas nos moldes da OPEP e  na implantação de políticas de 

regulamentação do investimento estrangeiro com bases no interesse nacional. Concluía 

afirmando que: 

A proficiência tecnológica está, portanto, intimamente ligada ao 

capital nacional e somente uma política de reserva de mercado interno 

para o empreendimento nacional justificaria um esforço maior no setor 

tecnológico. (Folhetim. 05/07/1981,p.09). 

                                     Décio Garcia Munhoz, professor da UnB¸ em outro artigo, 

afirmava que embora o capital estrangeiro pudesse trazer contribuições positivas para o 

desenvolvimento econômico, tal crescimento dependeria muito mais das políticas 

definidas pelos países receptores que da vontade das multinacionais. Tais políticas 

deveriam impedir que juntamente com investimentos que interessassem, viessem outros 

em atividades que pouca ou nenhuma contribuição trariam, ou que ingressassem em 
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setores já atendidos pelas empresas nacionais ou que pudesssem vir a sê-los. Colocava 

como inevitável o estabelecimento de regras de convivência mais justas entre interesse 

nacional e investimento estrangeiro e alertava para a tática das multinacionais e dos 

conselhos que as agregavam de atacar para se defender, recriminando 

pseudodiscriminações sempre que a nação hóspede se dispunha a estabelecer tais regras 

(Folhetim. 05/07/1981,p.11). 

 

Continuando suas análises na ótica nacional-desenvolvimentista, em editorial 

intitulado Crise e Desnacionalização,  evidenciou os conflitos entre a comunidade 

econômica européia e os EUA por causas de políticas protecionistas adotadas por este 

bloco no contexto de crise econômica internacional e de disputa de mercado. Desta 

constatação, mostrava-se espantado com as declarações feitas em São Paulo por 

presidentes de multinacionais dos setores automobilístico, informática, mineração, 

agroindústria e transporte, defendendo maior abertura ao capital estrangeiro, redução da 

intervenção estatal, liberação de importações e condições favoráveis ao livre 

funcionamento do mercado.  

Idéias de um liberalismo oitocentista, que procuravam ocultar a crise 

que o grande capital internacional passava e suas intenções de 

desguarnecer as defesas econômicas do país, num momento propício 

para uma renegociação política de nossas dívidas com o sistema 

financeiro internacional (25/05/84,p.2). 

A Folha manteve em toda essa fase nacionalista (1979-1984) um só discurso de 

defesa para a indústria como um todo e para o setor de bens de capital. No trato da 

questão da informática, entretanto, os editoriais expõem diferentes posições nesta 

mesma fase. 
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Numa perspectiva mais afinada com a retórica protecionista, escreve em 

09/05/83 editorial intitulado Zona Proibida, onde usa os exemplos de países como a 

França (que não fez reserva de mercado e atrasou-se nesta área) e o Japão (que criou 

medidas protecionistas e disputava com os EUA a hegemonia deste mercado) para 

defender uma reserva para a indústria de micros brasileiros como instrumento 

fundamental na busca da autonomia tecnológica. Critica a proposta de formação de 

empresas híbridas apresentada pela FIESP porque, se posta em prática, promoveria uma 

absorção da pequenas empresas nacionais pelas de maior porte econômico e capacidade 

tecnológica. 

Em Desenlace na Informática, aproveitando os debates entre simpatizantes e 

contrários aos projetos de proteção em tramitação no Congresso, colocava-se favorável 

por ver na reserva a forma adequada para incentivar a capacitação,  a produção e o 

desenvolvimento tecnológico da indústria de informática. A expansão desta, que estava 

ocorrendo no país desde 1979, colocava a necessidade da institucionalização de uma 

política para o setor que fornecesse aos seus empresários condições  de investimentos 

em projetos de alto risco e longa duração, que seria a principal característica deste 

segmento (28/05/84.p.2). 

Em 1984, entretanto, ocorre uma mudança de postura editorial do jornal. De 

um nacionalismo-desenvolvimentista passa a uma aceitação de elementos liberais que 

vão se incorporando gradativamente em quantidades maiores e tem como ponto inicial 

o editorial de 02/09/84, intitulado Alto risco na informática.  

Neste, fazia objeções ao projeto de lei apresentado no Congresso pela 

Secretaria Especial de Informática, por centralizar no poder executivo e na comunidade 

de informações a regulamentação e funcionamento do setor (o que poderia produzir 

uma estrutura produtiva ineficiente atrelada a favores e privilégios). Qualificava o 
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projeto de isolacionista, já que só seriam admitidas no país empresas com capitais 

votantes integralmente nacionais e com autonomia e independência de fontes externas 

de tecnologia. Isto, segundo o jornal, dificultaria a transferência de know-how , 

componente essencial para a criação de um setor de ponta dinâmico tecnologicamente. 

A compra de tecnologia divorciada da associação de capitais transformaria o país num 

repositório de produtos e métodos ultrapassados e descartados nos países de origem. 

Concluía considerando que:  

A política extremada proposta pelo governo é preferível à abertura 

indiscriminada de nossos mercados. Sem dúvida, resultará em alguma 

capacitação tecnológica na indústria de informática, mas corre-se o 

risco de criar-se um setor irremediavelmente defasado com relação aos 

principais países produtores (02/09/84,p.2). 

A Folha utilizava-se de argumentos liberais que normalmente combatia 

quando os setores em questão eram o bancário e o publicitário. Além das objeções à 

estatização do sistema bancário10 (como já comentamos neste capítulo), ela combateu 

um projeto de lei do deputado J.G. de Araújo Jorge (PDT-RJ), aprovado pelo 

Congresso Nacional, que proibia a exibição de materiais publicitários produzidos por 

empresas estrangeiras.  

No editorial Publicidade e Xenofobia acusava a proposta de intervir na 

liberdade do mercado de propaganda e sugeria o veto presidencial. Para o jornal a 

publicidade brasileira não precisava de reserva de mercado por já ter alcançado um alto 

grau de desenvolvimento e competir em condições de igualdade com empresas 

estrangeiras. Denominava o projeto  de xenófobo, retrógrado e insensível à 

modernização deste ramo da economia (12/12/84,p.2). Tal lei, se efetivada, significaria 

                                                 
10 

Otávio Frias era banqueiro quando da aquisição da empresa Folha da Manhã em 1962. Não conseguimos 

informação sobre quando deixou tal atividade
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um prejuízo para a Folha,  que tinha uma significativa clientela nas agências 

publicitárias estrangeiras.  

 

 

 

                      

III.3 

CRÍTICAS AO NEOLIBERALISMO 

 No começo dos anos 80,  o debate econômico estava dividido entre dois 

grupos: os que defendiam a continuação de uma política desenvolvimentista sob forte 

intervenção estatal, e os liberais (ou neoliberais como começaram a ser denominados), 

que propunham a desegulamentação, a abertura da economia e a privatização das 

estatais. A Folha de 1979-1985 aliava-se no primeiro time e criticava em seus editoriais 

os cânones do liberalismo, seus modelos e idéias. 

Como modelos econômicos que deviam ser seguidos pelo Brasil, os 

neoliberais apontavam o Chile e a Argentina. A contraposição a estes exemplos será 

uma persistente preocupação de editoriais como A Experiência argentina. A ditadura 

portenha, segundo o periódico, apesar da total liberdade de implantar a política 

econômica liberal ( através do impedimento das mobilizações de forças oposicionistas e 

entidades de classe que discordassem da política) não conseguiu níveis de crescimento 

satisfatórios para empresários e trabalhadores.  

Ocorreu, continuava o jornal, uma diminuição no PIB, uma drástica 

compressão dos salários reais e um enfraquecimento das empresas nacionais - causados 

pelo arrefecimento da demanda, pelo encarecimento do crédito e pela concorrência dos 
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importados, mais baratos devido à eliminação de tarifas e à sistemática sobrevalorização 

do peso. 

Os únicos beneficiários do sistema estavam localizados no setor financeiro, 

monopólios e filiais de corporações multinacionais. A queda da inflação de 335% anual 

em 1975 para 90% era relativizada pelo elevado custo social que representou. Frente a 

estas considerações, afirmava que o exemplo argentino: 

Mostra que, para lograr-se um desenvolvimento econômico-social 

rápido, prolongado e harmônico, não basta dispor de recursos 

humanos e naturais, de confiança e otimismo. É preciso, também, 

lucidez para perceber novas realidades e a obsolência de 

instrumentos de política concebidos para outras épocas e 

circunstâncias11 (FSP, 14/12/80, p.02). 

As idéias neoliberais são, portanto, caracterizadas como obsoletas, fora da 

realidade do capitalismo contemporâneo e os indicadores sociais considerados como a 

comprovação de sua incapacidade de garantir concomitantemente desenvolvimento 

social e econômico. 

Com este objetivo, destacava uma entrevista do economista argentino 

Roberto Frenkel, que através de um histórico da crise argentina naquela atualidade, 

culpava a implantação à risca,  pelo ministro Martinez de Hoz, das teorias monetaristas 

surgidas na Escola de Chicago. O resultado teria sido a falência de 40 instituições 

financeiras em um ano e a vantagem de mostrar a países como o Brasil os caminhos que 

deveriam ser evitados (Folhetim, 12/04/81, p.11-12). 

                                                 
11 grifo nosso 
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Outro referencial de política liberal criticado foram os EUA. Serão um dos 

preferidos no desdenhamento dos paradigmas superficiais, incoerentes e cínicos do 

neoliberalismo. 

Em Sonhos heróicos, comentava o discurso de posse de Ronald Reagan na 

presidência dos EUA e denominava de simplista (mais lembrava o capitalismo do 

tempo dos fundadores daquela República) a intenção presidencial de inverter a 

tendência dos Estados Unidos de terem governos demais e excessivamente caros.  

(Reagan)...ao invés de considerar função do Estado intervir para 

promover o bem-estar social dos menos favorecidos, exigindo mais dos 

privilegiados, considera, ao contrário, privilegiados os pobres, os 

desempregados e as minorias étnicas que se beneficiam de programas 

governamentais. (22/01/81,p.02) 

Interpretava as idéias liberais de Reagan como reforçadoras de um 

individualismo extremado e que buscava restaurar um sentimento usado anteriomente 

para conquistar uma posição imperial no mundo. Já em Desafios americanos, 

questionava a viabilidade do discurso liberal de Reagan no combate ao Welfare State e 

ao o welfare capitalism, ou seja, eximir-se de assistir tanto empresas mal geridas como 

o seguro social generalizado, pois, argumentava o jornal, uma das características do 

Estado capitalista era a de intervir para socorrer empresas e setores econômicos 

açoitados pelo mercado. A crença liberal clássica européia - corrente que acreditava 

fazer parte Reagan - com seu anti-intervencionismo radical já havia fracassado no 

passado em 1929 e dado origem ao New Deal (O welfare state americano, 26/01/81, 

p.02). 
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Outra contradição apontada nas propostas de Reagan era a possibilidade de 

melhorar a eficiência do gasto público e frear a inflação, ao mesmo tempo em que 

pretendia-se elevar as despesas militares.  

Como saber que a diminuição de impostos além de mais produção 

não geraria mais consumo? Como aprovar no Congresso cortes 

sociais numa democracia com a mobilização dos setores atingidos 

contra tais propostas? ( O Pacote de Reagan, 20/02/81, p.02). 

Dois meses depois, em Incentivo e represália, o jornal indicava, como 

prenúncio dos problemas que teríamos nas relações comerciais com os EUA, a 

sobretaxação de uma série de produtos  brasileiros devido a subsídios dados a estes pelo 

governo . O jornal alegava que a ação americana era irregular, porque seria necessário 

um processo de investigação - realizado pelo GATT (General Agreement of Tarifs and 

Trade) - para comprovar prejuízos e posteriormente implementar sanções. Os EUA 

haviam condenado o Brasil sumariamente, sem oportunidade de defesa. 

Seria perfeitamente compreendida tal atitude, diz a FSP, pelo histórico 

americano de sempre defender  sua indústria da concorrência externa - o que lhe 

permitiu tornar-se uma potência industrial. As medidas adotadas contra o Brasil, seriam 

explicadas pela nossa pouca influência nas exportações americanas, pois, para o Japão, 

o tratamento era de negociação.  

Ainda segundo o jornal, as represálias americanas expunham a incoerência do 

liberalismo de Reagan e de suas ideologias livre-cambistas, caracterizadas como meras 

propagandeadoras das vantagens da divisão internacional do trabalho, perpetradoras da 

separação de desenvolvidos e subdesenvolvidos, que em termos práticos traduziam-se 

em pressões antiindustrializantes das agências financeiras internacionais. Afirmava, 

ainda, que caso o Brasil tivesse cedido a tais pressões - reforçadas por economistas 
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como Eugênio Gudin - até hoje seríamos uma economia de base eminentemente 

agrícola (FSP, 28/04/81, p.02). 

 Eugênio Gudin, inclusive, foi também duramente criticado em editorial de 

17/08/80, intitulado Hora Certa. Era apresentado como a contra-prova da crença 

corrente de que as pessoas ao passar dos anos amadureciam, serenizavam-se, tornavam-

se mais ponderadas e menos propensas a juízos precipitados ou a afirmações 

descabidas, como teria feito em almoço em sua homenagem promovido pela Associação 

dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. As declarações eram apresentadas como 

reveladoras do seu ranço autoritário, elitista, reacionário e pró-capital financeiro 

internacional (FSP, 17/08/80, p. 02). 

Alguns editoriais propõem-se até mesmo a orientar a atuação dos 

representantes brasileiros nos fóruns dos organismos financeiros internacionais, como 

percebe-se do editorial O Elefante e as formigas. Com a proximidade de uma reunião do 

GATT, a realizar-se em Genebra, propunha às autoridades brasileiras, a defesa, naquele 

organismo, da tese da inaceitabilidade de um tratamento igual para países desiguais.  

Justificava a proposta a partir da interpretação de que a onda protecionista de 

países como os EUA era produto da recessão no comércio internacional, nas economias 

nacionais e em países como o Brasil. Portanto, era injusto impor livre cambismo de 

produtos e serviços a realidades tão díspares. Encerrava com uma interessante 

representação das relações comerciais no comércio internacional: 

Ao propor o livre-cambismo no mundo de hoje, o governo dos Estados 

Unidos reaviva a imagem criada no século passado por Dickens: no 

grande baile do "laissez-faire", os elefantes dançam com as formigas - 
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e não é difícil imaginar as consequências de uma tal associação (FSP, 

de 20/11/82, p.02). 

Além de modelos econômicos, de países, de autoridades e de organismos 

financeiros, a Folha procura desmistificar também a figura de intelectuais que eram 

considerados papas do movimento neoliberal. No dia 10/05/81 é publicada uma 

entrevista com Friedrich Hayek - prêmio Nobel de economia em 1974 e grande nome da 

Escola neoliberal austríaca. Pelas perguntas formuladas pelo repórter, percebemos uma 

orientação questionadora muito forte do jornal às idéias deste intelectual: 

 

- No Chile, o senhor observa que houve de fato uma queda na 

inflação do 300% ao ano para algo em torno de 45%. Mas isso 

não aconteceu a custa do desemprego e da marginalização de 

20% da população economicamente ativa e de uma forte 

interferência do governo na vida dos cidadãos? 

- ... o preço pago pelo Chile não foi o desemprego? Todos os países 

com inflação galopante devem se submeter a esse preço? 

- Há mais justiça social hoje no Chile que no tempo de Allende? 

- Há mais liberdade hoje no Chile do que no tempo de Allende? 

O que nos interessa aqui não são as respostas de Hayek, mas a conotação da 

linha editorial por trás da pergunta do repórter. Entretanto, para termos uma noção da 

filosofia neoliberal de Hayek, transcrevemos a resposta da última pergunta: 
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Um governo que me diz o que não devo fazer, me dá liberdade total de 

planejar. Agora, se ele permite a algumas pessoas fazer certas coisas 

que outras não têm permissão para fazer, ele dá ordens a algumas 

pessoas para fazerem certas coisas que outras não têm ordem para 

fazer. Isso aí não é liberdade. Portanto, no planejamento econômico 

não pode haver liberdade, ou talvez pouca liberdade. Se o governo se 

limita a colocar em vigor leis que são iguais para todos, então 

evidentemente você está livre para escolher aquilo que você quer fazer. 

Qualquer governo ilimitado destrói a liberdade individual. O 

importante é que exista liberdade de ação. 

Folha- Essa liberdade de ação não é limitada aos detentores do 

capital? 

Hayek - De forma nenhuma. É ridículo dizer que a liberdade significa 

possessão. O que existe, no Chile, é uma sucessão de oportunidades de 

se ganhar dinheiro muito maior do que na época de Allende 12.  

Em 06/09/81, o Folhetim publica um caderno sobre o pensamento liberal 

político e econômico. Na parte política, o jornal defende-o como uma conquista da 

humanidade e aproveita para fazer críticas ao pensamento autoritário da esquerda. 

Destacam-se a entrevista concedida por Celso Lafer, um artigo de Gerard Lebrum sobre  

O Retorno do Liberalismo  e um artigo de Otávio Frias Filho, Rosa e a Pele da 

serpente. Na parte econômica, a visão anti-liberal do jornal fica explícita com um artigo 

de três páginas de Raul Prebisch - ex-presidente e fundador da CEPAL - intitulado 

Porque Milton Friedman não dá Certo -  em que simula um debate com os adeptos do 

                                                 
12 

Folha de São Paulo, 10/05/81, 4º caderno, p.01
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citado autor neoliberal -  e depoimento de página inteira de Prebisch intitulado Os Erros 

de Von Hayek . A mensagem destacada é a inviabilidade da teoria liberal no capitalismo 

moderno e numa realidade como a brasileira. 

A FSP evidenciava em suas análises uma influência de autores como Keynes 

e Celso Furtado. Em Irrealismo econômico, a empresa faz uma espécie de profissão de 

fé nos paradigmas keynesianos, mesmo reconhecendo a crise pela qual estavam 

passando no mundo por não conseguirem explicar a existência conjunta, numa mesma 

economia, de inflação alta com  baixo crescimento da produção e altos índices de 

desemprego.  

Observava como o monetarismo identificava a inflação como produto do 

déficit governamental e as dificuldades do crescimento com a interferência do Estado na 

economia e suas propostas de solucionar os problemas no corte de despesas públicas e 

na suspensão do controle de preços das mercadorias e do comércio exterior. 

Enfatizava porém, que o problema das propostas monetaristas não estaria em 

suas intenções - estabilizar preços, fortalecer a iniciativa privada e melhorar a eficiência 

do sistema econômico - mas no irrealismo de suas suposições. O capitalismo não seria 

mais do tipo concorrencial, os mercados não seriam homogêneos e transparentes, nem o 

sistema econômico deixado à deriva geraria necessariamente pleno emprego e correção 

das desigualdades sociais. Este liberalismo não tinha como demonstrar nenhum tipo de 

exemplo de desenvolvimento em que pudesse se orgulhar, ao contrário do 

keynesianismo que, bem ou mal, associou-se a 25 anos de crescimento acelerado das 

economias capitalistas juntamente com democratização da vida social e política. 

 Onde chegou ao poder, principalmente nos anos 70, o monetarismo produziu 

fracassos no fortalecimento econômico e regimes autoritários conservadores. E citava os 

exemplos de Argentina, Chile, Inglaterra, Israel e Estados Unidos. 
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Embora reconhecesse a obsolescência de alguns aspectos das teorias 

keynesianas, não considerava um retorno ao que chamava liberalismo manchesteriano 

algo viável para a época. A proposta do periódico para resolver os problemas 

econômicos daquele momento demonstrava uma certa generalidade, pois orientava aos 

governantes um desapego a esquemas doutrinários superados e  coragem para 

produzir-se atitudes novas e heterodoxas ( FSP, 24/11/81, p.02). 

A generalidade de suas proposições no combate à inflação e ao desemprego 

evidenciava-se também  nos editoriais de crítica às políticas econômicas recessivas do 

governo federal, embasados no modelo nacional-desenvolvimentista, que àquela altura 

já fazia água por todos seus compartimentos. Evidenciava-se, entretanto, uma postura 

firmemente anti-recessiva e anti-monetarista. 

 

  

III.4 CRÍTICAS AO GOVERNO 

Em 1980, a FSP criticou a adoção por parte das autoridades econômicas 

federais de uma política monetarista, recessiva e de restrição salarial. Denunciou que tal 

escolha significava um descaso com a questão social, um provável acordo com o FMI e 

o crescimento da influência de Delfim Neto no governo. 
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FSP 19/01/1980. Satiriza a importância de Delfim Neto no governo 

 

 Como nos relata Skidmore, o país havia aprendido a conviver com inflação 

alta, conciliando sua neutralização e crescimento econômico com base nos mecanismos 

de preservação da renda, como a indexação e as minidesvalorizações cambiais. No 

período de 1968-1979, a taxa média anual de inflação foi de 32%. Em 1979, entretanto, 

alcançou os 77% e provocou problemas em vários setores da economia. A 

semestralidade para o reajuste salarial foi combatida por um movimento sindical em 

ascensão, que forçou as grandes empresas a conceder a trimestralidade à revelia do 

Ministério do Trabalho. Discrepâncias nas taxas de indexação (salários e prestações da 

casa própria, por exemplo) agravaram-se quando a inflação chegou a 200%. O governo 
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federal foi obrigado, para financiar seu déficit público e para manter recursos no país, a 

emitir títulos que asseguravam maior retorno do que qualquer outro instrumento 

financeiro, atraindo grandes poupanças privadas e reduzindo o capital disponível para 

investimentos produtivos (1988,p.532). 

Quando o governo ainda possuía um modelo de desenvolvimento, a Folha 

criticava-o pelo seu conteúdo pouco sensível aos problemas de distribuição da riqueza, 

como demonstrava o editorial O Outro lado, que não concordava com a tese que o 

desenvolvimento provocava necessariamente uma pobreza relativa, ampliação das 

distâncias sociais ou mesmo inflação e desequilíbrio externo. Na opinião do editorial, a 

complexidade e a variedade das experiências históricas de países capitalistas não 

permitiam afirmações de cunho simplistas. Embora reconheça que a compatibilização 

de dinamismo econômico com justiça social, menores desequilíbrios de preços e 

balança de pagamentos fossem difíceis, apostava na resolução deste desafio partindo de 

duas premissas básicas:  

no reconhecimento de que o livre jogo das forças de mercado não 

resolveria nem atenuaria estes problemas e na participação efetiva 

dos setores da população - até ali excluídos dos frutos do 

desenvolvimento - na vida política e social do país (19/07/79, p.02). 
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FSP 07/11/81. Crítica à falta de atenção à questão social e ao valor do salário mínimo 

 

Em Economia e Angústia, aprofundou a formulação de propostas para 

solucionar os problemas econômicos do país e para produzir um desenvolvimento sem 

inflação e desequilíbrio externo. A primeira alternativa apontada foi pelo crescimento 

em lugar da recessão, garantindo aumento de emprego e disponibilidade de bens e 

serviços para investimento e consumo. A segunda foi perceber a impossibilidade, frente 

às restrições externas, de manter a economia com elevado coeficiente de abertura 

comercial. Por último foi proposto a continuação do processo de democratização, para 

conferir maior legitimidade ao governo na formulação e na implementação da política 

econômica (21/10/79,p.02). 

No tocante à inflação, a Folha de São Paulo defendia que as suas causas não 

poderiam ser imputadas exclusivamente ao setor financeiro. Sua explicação para o 

fenômeno inflacionário podiam ser percebidas nas seguintes propostas: eliminação da 
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escassez de alimentos, atenuação do impacto da inflação internacional, elevação da 

produtividade, limitação das práticas comerciais monopolistas, reversão das 

expectativas e reforma profunda do sistema financeiro (Inflação e finanças, 04/11/79, 

p.02). 

 

FSP 26/06/80. Critica manipulação dos índices inflacionários por Delfim. 
 
 

Percebe-se que as proposições antiinflacionárias da Folha de São Paulo são 

genéricas, como denota o seu editorial Enfrentando a crise, onde o jornal afirmava a 

gravidade do processo inflacionário com o índice de 107% anuais, ressaltava a 

perplexidade da população devido ao elevado índice e a impotência governamental para 

combatê-lo. Embora também não soubesse como, propunha pontos para reflexão de 

como encontrar saídas: evitar ou minimizar perdas para a grande massa trabalhadora, 

desconfiar dos que prometiam soluções rápidas e indolores, aprofundamento do 

processo democrático para um desenvolvimento do debate sobre a crise e suas soluções, 

tratamento político cauteloso e democrático na administração dos problemas.  
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O jornal reforçava a viabilidade de suas pretensas propostas ilustrando com os 

exemplos históricos da Crise de 1929 e da década de 50, quando mesmo com o mundo 

capitalista passando por sérios problemas, o país conseguiu desenvolver-se através de 

mudanças estruturais que lhe permitiu ser a décima economia mundial. Concluia 

expressando sua convicção de que  mesmo com as especificidades do contexto mundial 

e brasileiro e das condições objetivas da economia nacional, seria possível contornar de 

modo favorável as adversidades internas e externas ( 10/08/80, p.02). 

Estas proposições tinham o objetivo de convencer o governo a não enveredar 

pelo receituário monetarista e recessivo, que instituições como o FMI, economistas e 

jornais conservadores propunham para resolver os problemas inflacionários que o país 

atravessava. Embora não possuidor de uma proposta para resolver o problema, firmava 

posição sobre por onde não achava ideal caminhar o governo. Ademais as proposições 

do jornal, o governo adotou as referidas medidas em novembro de 1980. 

                                
                                                     FSP 10/12/81 
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Pode-se perceber a visão que o jornal tinha sobre tal receituário e a 

possibilidade do governo ir ao FMI, com a charge acima. A lenda dizia que um vampiro 

só entrava na casa da vítima quando convidado. Da mesma forma seria o FMI. Só 

entraria no país para sugar nosso "sangue" se o governo requisitasse tal "favor". 

A condenação do diário paulista à nova política econômica é preocupação 

também de Rumos incertos. Acusava-na de seguir orientações de Roberto Campos e 

Octávio Gouvéia Bulhões ( ex-ministros da área econômica no governo Castelo Branco) 

que provocaram forte recessão em suas gestões como ministros e de ser semelhante às 

orientações do FMI com a única exceção da liberalização das importações e a revogação 

da lei de reajuste salarial, ainda não adotadas. Avaliava que a mudança político-

econômica explicava-se pelas dificuldades de financiamento para rolagem da dívida 

externa, pela pressão dos banqueiros internacionais por uma política "austera e realista" 

supervisionada pelo FMI e pela pressão interna dos representantes das empresas 

multinacionais nos contatos com os altos escalões do governo (06/11/80, p.02). 

Aqui há uma caracterização dos setores que estariam impondo e se 

beneficiando com tal política: os representantes de interesses financeiros nacionais e 

internacionais e das multinacionais bem relacionados com autoridades do Estado. 

Percebe-se por parte da Folha uma assunção de representante e porta-voz dos setores do 

empresariado nacional-produtivo que seriam prejudicados com as medidas restritivas e 

recessivas anunciadas. E em nome destes formulava as críticas mais enfáticas ao 

modelo imposto.  

Em Explicação necessária , por exemplo, cobrou justificativas ao governo 

federal, sobre o motivo das mudanças da política econômica para termos muito 
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semelhantes aos defendidos por Mário Henrique Simonsen 13, já que afrouxava o 

controle de juros -acreditando como o ex-ministro de serem fator inibidor da inflação ao 

conter a demanda - e reiniciara uma emissão massiva de Letras do Tesouro Nacional 

com razoável taxa de remuneração, fechando assim o circuito de ciranda financeira que 

caracterizou a política do ex-ministro. Esta política foi condenada e desmontada por 

Delfim no seu primeiro período no ministério do Planejamento, por apontá-la como 

principal responsável pela inflação e inibição da produção. Portanto: 

O mínimo que se pode esperar das autoridades governamentais, 

especialmente do sr. Delfim Neto ( pois o sr. Langoni nunca pensou 

diferente do ministro Simonsen e o ministro Galvêas não parece 

contar muito) é que venham a público dizer exatamente o porquê das 

mudanças realizadas, explicando ao país de que modo esquemas de 

política econômica que no passado fracassaram, poderiam agora ser 

bem sucedidas. A situação da economia é demasiado grave e tem 

implicações sobre o processo político demasiado importantes para 

que as explicações responsáveis sejam substituídas por blagues e 

argumentos vazios, como aquele de que a poupança externa seria 

agora substituída pela poupança interna ( 09/11/80, p.02). 

Constata-se portanto a acidez das críticas implícitas nas análises sobre o 

modelo monetarista implantado pelo governo Figueredo. Uma das adjetivações dadas 

intitularia um editorial: Irracionalidade. Seria irracional, segundo o jornal, porque 

baseava-se numa torcida pelo diminuição do crescimento do PIB para conter a demanda 

por importações e consumo interno visando gerar excedentes de produtos exportáveis. 
                                                 
13 

Ex-ministro do planejamento de 1974-1979. Simonsen respondia às críticas de sua política de juros altos afirmando 

que as taxas de juros seriam conseqüências e não causas da inflação. O descontamento dos setores empresariais 

acostumados ao Milagre Econômico provocou sua substituição por Delfim Neto (ex-ministro de Médici  e no 

governo Figueredo desempenhava as funções de ministro da agricultura).
 



93 

 

Afirmava que esta lógica era equivocada, porque  cada percentagem a menos do PIB 

significaria uma perda de 2,8 bilhões de dólares da produção interna e a pretensa 

economia com as importações logo seria gasta com aumentos dos juros internacionais e 

do preço do petróleo que a conjuntura internacional prenunciava (11/01/81, p.02) . 

Incoerência é outra adjetivação que vira título de editorial, ao comentar 

campanha lançada por Delfim de lema Produzir Mais e Poupar. Objetava com o 

argumento de que aumento de produção seria contrário a recessão - produzida pela 

política do ministro - e poupança significaria maiores investimentos para crescimentos 

futuros - não abstenção de consumo como insinuava o referido. Propunha ao governo 

então, dar exemplo de poupança e cortar os gastos com projetos antieconômicos como o 

programa nuclear brasileiro, que naquele ano consumiria 108 bilhões de cruzeiros. 

Acrescenta ainda que tal campanha era desnecessária, pois, as famílias já gastariam 

menos naquele ano devido a recessão, ao desemprego, ao achatamento salarial e ao 

encarecimento do crédito para compras de bem de consumo( 14/01/81,p.02). 

Gradativamente o jornal vai conseguindo formular uma proposta para se 

contrapor as políticas recessivas do governo. Em Desemprego, inflação e salários, 

afirmava que a boa teoria econômica, baseada nas obras de Keynes e Kalecki mostrava 

a falácia da prescrição ortodoxa de reduzir salários reais para diminuir os altos índices 

de desemprego. O caso das demissões no Brasil não seria culpa da política salarial de 

reajustes semestrais de acordo com o custo de vida do período, mas do declínio da 

demanda que comprometia as vendas e nível de produção. E a responsabilidade desta 

queda  era das medidas contencionistas do governo dentro de sua discutível estratégia 

de combater a inflação e o desequilíbrio no balanço de pagamentos mediante a recessão 

da atividade econômica. 
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FSP 09/11/80. Crítica ao modelo econômico de Delfim e sua arrogância 

                                            

Propunha como lenitivo para o problema do desemprego a redução da 

jornada de trabalho, sem entretanto, explicitar com ou sem redução de salários, para que  

operários preservassem seus empregos e  empresários uma mão-de-obra já treinada, 

além de melhorar sua imagem junto à opinião pública (12/04/81, p.02). 

Esta discussão do papel dos salários sobre o aumento da inflação,  inseria-se 

nos debates sobre a aprovação de uma lei que revogasse os reajustes semestrais visando 

diminuir os salários reais, que era um dos pontos exigidos pelo FMI para a aprovação 

de empréstimos. Em 1983, a tentativa de aprovação desta medida no Congresso, que 

recebeu o número 2045, resultou em uma derrota do governo e a saída de Carlos 

Langoni do Banco Central. 
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FSP 03/09/83. Renúncia de Langoni do BC e as dificuldades de Delfim no convencimento de 
deputados do PDS em aprovar o 2045 

 

 

Não obstante as críticas da Folha, de setores empresariais e operários, a 

política delfiniana radicalizou o combate inflacionário pela recessão e criou retração de 

produção, consumo e investimento. Como se quisesse denunciar a falta de coerência e 

compromisso do governo com uma política de desenvolvimento, o editorial Plano 

Necessário, recordou o 3º PND formulado nos primeiros meses da gestão de Delfim 

Neto no Planejamento, que preconizava o combate à inflação pelo crescimento e pela 

dinamização da agricultura, energia e exportações. 

Este editorial evidencia a preocupação do diário paulista com a falta de um 

projeto de desenvolvimento. O que significava, segundo sua opinião, deixar a política 
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econômica nas garras do curto prazo, dos objetivos monetários e do balanço de 

pagamentos;  de desnortear investimentos pela carência de sinais claros e estáveis sobre 

onde aplicar recursos; de criar problemas na balança de pagamentos ao inibir 

investimentos externos de riscos e empréstimos externos por empresários locais devido 

a falta de planos de expansão. Tudo isto provava como a falta de um plano de 

desenvolvimento comprometia o futuro econômico e transtornava os resultados da 

própria política de curto prazo, como bem exemplificava os casos chilenos e argentinos 

(28/03/82, p.02). 

No editorial Volta impossível, os dois países novamente são citados como 

exemplos de políticas de desenvolvimento equivocadas por apostarem na produção de 

produtos primários ao invés de indústrias. O título é uma consideração do jornal frente 

às declarações do presidente do Banco Central, Carlos Langoni, de que o país deveria 

deslocar seu eixo de crescimento para os setores agrícolas e minerais no lugar do 

industrial. Citando dados, a Folha demonstrava a pequena participação destes setores 

no PIB e a impossibilidade de representarem num futuro, mesmo distante, um 

sustentáculo da expansão econômica ao país. A solução não estaria no retorno ao 

passado, mas no desenvolvimento de nosso parque industrial, sacrificado pela falta de 

demanda, da importação de produtos competitivos e do congelamento tecnológico ( 

21/07/82, p.02). 

Outra crítica à política econômica do governo, centrava-se na prioridade 

dadas às exportações como fator de desenvolvimento. Em O Déficit dos EUA e o 

Brasil, chamava a atenção das pressões que os Estados Unidos estavam sentindo por 

parte do seu empresariado e banqueiros, para subir suas taxas de juros ou diminuir suas 

importações frente ao seu alto déficit comercial. Como o Brasil dependia em até 40% 

do seu superávit comercial ao mercado americano, advertia sobre o perigo eminente que 
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tal dependência representaria para a economia brasileira e propunha uma rediscussão do 

papel do mercado externo na retomada do crescimento econômico. Os superávits 

deveriam ser utilizados como importantes componentes no processo de superação do 

estrangulamento externo e reaquecimento do nível de atividade produtiva interna, sem 

contudo ser o único ponto de apoio a uma estratégia de retomada do desenvolvimento. 

Tal papel só poderia ser desempenhado pela criação de uma efetiva base de sustentação, 

alicerçada no potencial consumidor do mercado interno (02/06/84,p.02). 

Três dias depois, o jornal radicalizava a proposta de rever nossa dependência 

ao mercado externo e defende uma moratória em O Ajuste e a dívida. Sua tese era de 

que o país havia reduzido sua vulnerabilidade à contenção das importações devido a 

políticas de ajustes efetuadas desde 1973, quando da crise do petróleo, em que ficou 

evidenciado nossa dependência a matérias-primas importadas. No momento em que 

escrevia o editorial, o país estava quase auto-suficiente e até exportando alguns destes 

produtos.  

Ressaltava  que tais ajustes foram feitos com extremos sacrifícios, não 

reconhecidos pelas autoridades monetárias internacionais. Portanto, o país poderia 

aproveitar esta independência para ficar menos submisso às exigências dos credores nas 

negociações sobre a dívida. Uma eventual moratória, ainda nos exigiria uma economia 

de guerra que nossa estrutura tornaria menos vulnerável. Embora reconhecesse na 

moratória uma atitude cheia de riscos, defendia-a mais como uma reação necessária 

diante da irresponsabilidade dos nossos credores (evidenciado nos constantes aumentos 

das taxas de juros ) do que pela vontade brasileira (05/06/84,p.02). 
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III.5 

A DEFESA DOS INCENTIVOS, SUBSÍDIOS E CONTROLE DE 

PREÇOS E TARIFAS 

Em sua fase nacional-desenvolvimentista a Folha de São Paulo assumiu 

também a defesa de uma política de incentivos e subsídios para a indústria nacional e o 

controle de preços e tarifas pelo Estado. No editorial Inflação e Subsídios, ao comentar 

um documento da FGV e do Instituto Brasileiro de Economia sobre o diagnóstico e a 

estratégia de combate à inflação, opinava de que tal combate não se daria com medidas 

de curto prazo. Não se eliminaria o déficit público com cortes nas despesas públicas de 

bens e serviços, mas pelo combate à especulação financeira, pela mudanças da política 

de endividamento externo e pela ampliação do giro da dívida pública. O déficit seria 

culpa de uma política monetarista desavisada que procurava absorver a emissão de 

cruzeiros decorrente do endividamento externo das empresas e pelo respaldo do 

processo de especulação financeira e não por investimentos ou consumo do Estado.  

Também seria errado suspender bruscamente subsídios, porque nem todos 

eram irracionais e inflacionários e o impacto de curto prazo sobre os preços  fortaleceria 

a crença do seu descontrole para a população. Considerava pertinente, entretanto, a 

necessidade de revisão dos subsídios para uma supressão gradual e seletiva daqueles 

que apenas transferiam rendas e fomentavam a especulação e a inflação (29/09/79,p.2). 

Na questão do controle de preços, o editorial defendia uma política 

fiscalizadora dos abusos de uma espiral inflacionária provocada por espectativas de 

inflação futura, pela carência de alimentos e pela especulação financeira. Caracterizava 

os regulamentos e critérios do CIP rigorosos mas necessários, para a fiscalização de 

aproximadamente 30% do PIB, que correspondia aos setores oligopolizados da 
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economia brasileira. Tal política beneficiaria os seus principais críticos: os empresários 

(que teriam os custos de sua produção diminuídos) e as produtoras ou comercializadoras 

de bens de consumo, que se favoreceriam da limitação do custo de vida e pela redução 

das percentagens de reajustes salariais (Preços na Berlinda, 20/10/79,p.2). 

Neste mesmo contexto, em Discutir o controle, propunha uma maior 

abrangência da intervenção estatal no mercado para controle dos preços pela limitação 

de exportações, aumento de importações e de incentivos à produção de produtos. Tal 

política justificava-se pela existência de enormes conglomerados econômicos privados 

cujas ações tinham repercussões sociais significativas e que precisavam ser controlados 

em nome da sociedade. O problema estaria, entretanto, na ausência de uma legislação 

específica que fixasse princípios que garantissem a predominância do social sobre os 

interesses das grandes empresas, ao mesmo tempo que desse garantias de defesa para as 

empresas que sofressem diferentes tipos de intervenção. Pois até aquele momento, 

A ação governamental, nesses casos, tende a basear-se em expedientes 

no mais das vezes casuísticos e arbitrários. Pior ainda, são hoje 

medidas que provêm de um governo autoritário, sem legitimidade 

eleitoral e que não se encontra submetido, de fato, a nenhuma forma de 

controle democrático (26/01/80,p.2). 

Em Intervenção na economia, exemplifica esses tipos de intervenção arbitrária. 

A siderúrgica Santo Amaro do Grupo Votorantim, foi punida pelo governo federal com 

o corte de crédito em estabelecimentos oficiais por pratica de preços acima do 

estabelecido pela tabela do CIP. A justificativa de Antônio Ermírio de Moraes foi de 

que seus preços estavam fora de realidade do mercado, visto que suas fábricas de aços 

não-planos estavam com os preços mais baixos que os de aço plano das siderúrgicas 

estatais. Na ocasião, a Folha denominou a atitude do CIP como inibidora da iniciativa 
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privada e sem preocupação com o acompanhamento da evolução dos preços e das 

condições de funcionamento e sobrevivência da empresa (11/02/80,p.2). 

Este caso, entretanto, não significou a adesão do jornal às teses anti-

intervencionistas. No mesmo editorial, utilizava a falência do consórcio Almeida 

Prado14 como prova de que a fiscalização estatal estava falha e não abusiva e 

desnecessária. Como solução de problemas como aqueles, propunha a limitação do 

poder dos técnicos do CIP, pela criação de mecanismos públicos de controle do orgão, 

de forma a salvaguardar os interesses da população (no combate aos aumentos dos 

preços) e dos empresários ( na defesa de excessos cometidos pelo Conselho). 

Dois dias depois em A Carne é fraca, tomando como gancho o boicote da 

carne bovina15 questionava a efetividade de ações populares como esta, quando o 

governo controlava salários - que não seriam os maiores responsáveis pelo aumento de 

preços - e deixava os juros bancários livres, para fazer a mesma proposição: 

Enquanto a sociedade não encontrar livremente os meios para 

estabelecer os mecanismos e  os limites das relações entre o Estado e a 

economia privada, ditados pelo interesse público democraticamente 

expresso, a intervenção estatal continuará balançando entre dois pesos 

e duas medidas. (13/02/80,p.2) 

Ou seja, o problema não seria a intervenção estatal em si, mas a falta de 

controle dos organismos de fiscalização pela sociedade a favor de um pretenso 

"interesse público" apresentado como algo genérico e abstrato. 

A discussão sobre controle de preços ficou esquecida pelo jornal até o dia 

05/07/83, onde no editorial O CIP e a Indústria, fez críticas mais pesadas ao controle de 
                                                 
14 

O consórcio chegou a ter 149 grupos além do máximo permitido - autorizados pelo Banco Central. Com a sua falência, o Banco 

Central arcou com o prejuízo e financiou os bens com juros subsidiados aos consorciados lesados. 

 
15 

A campanha foi puxada pelas donas de casa do Rio de Janeiro para forçar uma baixa do preço do produto no ano de 1980
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preços, acusando-o de extremamente rígido, sem compreensão da realidade do setor 

industrial e realizado por burocratas míopes ou incompetentes na criação de 

mecanismos alternativos. A imposição de mesmas regras para diferentes ramos da 

atividade industrial, que utilizavam diferentes componentes e custos, evidenciava esta 

limitação da entidade.  

Até aqui, entretanto, a Folha não condenava de forma explícita o controle de 

preços, mas já não se percebia uma justificação de sua existência como ocorria em 

outros editoriais. 

Já em As novas regras do CIP, comentando a nova postura de fiscalização  do 

órgão, que substituia a política de reajustes automáticos pelo de reajustes justificados 

para conter a espiral inflacionária via desindexação parcial, criticou o governo por  não 

aplicar sobre si a mesma orientação, já que os preços de tarifas das estatais estavam 

sendo reajustadas além da ORTN (o que era proibida à iniciativa privada). Tal fato 

tornava questionável a autoridade e a respeitabilidade do Estado em impor uma 

desindexação que ele mesmo não praticava. Entretanto o jornal ainda justificava a 

necessidade do monitoramento de preços numa economia oligopolizada e sem 

concorrência estrangeira como a brasileira (24/02/84,p.2).  

Seu discurso tornou-se menos ácido em Retorno do CIP, quando após um 

período de cinco meses de liberdade de preços, o governo retomou o controle sobre a 

indústria automobilística que havia majorado seus preços acima da inflação. Embora o 

jornal explicasse os motivos dos aumentos  como descompasso entre custos de 

produção e controle prolongado dos preços, pelos diferentes impactos que a inflação 

teria sobre produtos distintos,  justificava a adoção da medida  com a tese da 

oligopolização da economia e pelo caráter psicológico da inflação nacional. O 

tabelamento não poderia, entretanto, tornar-se uma política antiinflacionária 
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permanente, mas um ganho de tempo até a implementação de uma política indutora de 

uma maior competitividade industrial, que seria a solução para uma inflação por 

escassez de consumo como a brasileira (11/01/85,p.2). 

Este editorial marcará a última defesa da Folha no controle de preços pelo 

governo federal. Em editorial de 15/06/85, Controle de Preços, ela já afirmava que a 

fiscalização de preços era prejudicial à economia pois somente o empresário teria 

condições de saber a defasagem entre preço e custos de produção do seu setor e da 

indústria, se estava operando com prejuízo ou não. A inflação seria causada por déficits 

públicos e só através de cortes nas despesas do governo domar-se-ia os preços. 

O ano de 1985, será o ano dessa virada editorial da FSP no tocante à função 

estatal no desenvolvimento econômico do país. Vamos no próximo capítulo analisar as 

características destas novas idéias, buscando compreendê-las juntamente com as 

mudanças de ordem político-institucional que o país estava passando com o fim do 

regime militar em 1985, com o Congresso Constituinte de 1988 e com a eleição 

presidencial de 1989. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103

 

 

 



104

 

 

IV.1 

A DEFESA DA PRIVATIZAÇÃO E DO CAPITAL ESTRANGEIRO  

Entre 1985 e 1989, a Folha de São Paulo tornou mais evidente as suas idéias 

sobre o papel do Estado na economia, o que não ocorreu na sua fase nacionalista. Como 

já assinalamos anteriormente, as mudanças de postura do jornal deram-se 

gradativamente e foram justificadas pelas constatações de que o descontrole das estatais 

estariam provocando o aumento do déficit público e, consequentemente, do processo 

inflacionário.  

A defesa dos referenciais neoliberais, entretanto, não ocorreu de forma integral, 

já que preservou algumas propostas nacionalistas em seus editoriais até o ano de 1988. 

Como exemplo podemos citar o que foi publicado em 07/08/85, com o título Estatais 

em Julgamento. Tomando como gancho a autorização concedida pelo presidente Sarney 

ao ministro Roberto Gusmão, da Indústria e Comércio, para desativar o Instituto 

Brasileiro do Café, o Instituto do Açúcar e do Álcool e a Empresa Brasileira de 

Turismo,  defendia:  

 

a restrição das ações governamentais na área econômica a funções 

normativas, fiscalizadoras e de planejamento, abstendo-se de 

qualquer ação executiva e produtiva que poderia ser assumida pelo 

setor privado, e que deveria restringir-se às áreas sociais clássicas 

como saúde, saneamento, educação e bem-estar sócio-econômico.  

 

A Folha reconhecia entretanto, que o processo de privatização brasileiro 

precisava levar em consideração peculiaridades, como os muitos setores de ponta que 
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exigiam investimentos volumosos, que no passado só o Estado tinha condições de 

bancar. Naquele momento, entretanto, a burguesia nacional havia se capitalizado 

suficientemente para participar mais ativamente em áreas que se encontravam nas mãos 

de empresas públicas. 

No dia seguinte a este editorial, a manchete de capa da Folha foi Dornelles 

quer privatização de todas as estatais. Destaque que evidenciava a nova orientação da 

linha editorial. O aliado do jornal entretanto, logo depois foi substituído por Dilson 

Funaro, devido a divergências com os rumos da política econômica que a maioria do 

PMDB queria adotar para o governo, mais voltada para o desenvolvimento que para 

uma reestruturação da máquina estatal(08/08/85,p.01). 

Um dia depois, o editorial Desestatização urgente, aprofundava a nova visão 

do jornal sobre o participação do Estado na economia, defendendo a privatização como 

forma de dar agilidade à máquina estatal, através da desvinculação de suas funções 

empresariais tendo com consequência uma maior eficiência na execução de suas 

políticas econômicas. A autonomia das estatais era apresentada como responsável pelos 

efeitos deletérios no desenvolvimento do país por ter jogado nas costas de toda a 

sociedade o ônus de sua ineficiência. A desestatização, entretanto, não poderia ser 

confundida com a promoção indiscriminada de cortes recessivos nos gastos públicos, 

visando um ajuste de curto prazo para a contração de demanda interna, mas um 

processo de desativação seletiva e cronologicamente planejada de empresas públicas. 

 A Folha ressaltava ainda, que a intervenção estatal não era o único fator de 

empecilho para o desenvolvimento econômico. Os oligopólios, assim como as estatais, 

seriam responsáveis também por problemas como o controle de mercados, a 

especulação financeira e a concentração econômica que representariam obstáculos à 

livre iniciativa. A solução que apresentava era a recriação do mercado pelo surgimento 
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de empresários dinâmicos, não dependentes do poder público ou de oligopólios 

(09/08/85p.02). 

A formação desta economia e de empresários dinâmicos ocorreria pela 

desregulamentação da economia, pela retirada do Estado das áreas produtivas e pela 

privatização. Esta desestatização, por sua vez, teria que ocorrer de forma criteriosa, 

paulatina, devido ao alto endividamento da estatais e pela limitação do capital nacional, 

que não permitiria privatizá-las rapidamente. Em Condições para a privatização, o 

jornal defendia um processo de alienação do patrimônio público a partir do seu 

saneamento financeiro, pela  transferência de suas dívidas para o Tesouro e de sua 

conversão em títulos públicos a serem vendidos no mercado (11/08/85, p.02). 

 Em Condições para privatizar, o periódico realizava um balanço de todo o 

quadro das estatais dividindo-as em três grupos: produtivo estatal,  previdência social e 

o setor dos bancos oficiais representados por catorze instituições. O único setor passível 

de privatização seria o primeiro, já que o setor bancário oficial seria instrumento 

importante para políticas setoriais e regionais. 

Dentro do grupo das estatais privatizáveis, haveriam empresas que precisariam 

ser ainda mais estatizadas para depois serem vendidas, devido a geração insuficiente 

das mesmas de gerar recursos próprios para cobrir seus custos e investimentos. O 

Estado teria de financiá-las até tornarem-se auto-sustentáveis, assumindo suas dívidas e 

vendendo-as posteriormente. Incluía-se neste grupo a Rede Ferroviária, Itaipu, a 

Siderbrás e a Eletrobrás. 

Haveria, entretanto, um conjunto de empresas lucrativas que poderiam ser 

privatizadas imediatamente, como a Petrobrás, a Vale e a Telebrás, se não fosse pelo 

seus tamanhos e suas funções estratégicas  (22/10/85,p.02). Até aqui, portanto, a Folha 
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ainda colocava questionamentos à privatização de algumas estatais, por considerá-las 

importantes para o desenvolvimento nacional . 

 

Enquanto não fosse possível fazer uma transferência rápida de empresas 

públicas para a iniciativa privada nacional, o jornal apresentava algumas ações que 

poderiam ser feitas para melhorar os serviços de algumas como explicita no editorial 

Mais telefones. Neste, não há uma proposta de privatização da Telebrás, mas de uma 

forma de regular o mercado de telefones, como bolsas ou leilões  para conhecer melhor 

os preços de mercado (já que os da estatal eram muito baixos) ou mesmo a criação de 

uma taxa de transferência que lhe permitisse apropriar-se da diferença entre o que era 

pago pelo intermediário e o consumidor final (29/09/86,p.02). 

Como uma das preocupações do jornal era permitir uma transferência das 

estatais para as empresas brasileiras que eram limitadas financeiramente, defendia uma 

privatização inicial de 49% das ações à iniciativa privada nacional, concomitante à 

reformulação de seus mecanismos e práticas administrativas que as tornassem mais 

próximas das características de uma empresa privada, que não contava com a proteção 

do governo nas intempéries naturais do mercado. Caso isto não ocorresse, a venda das 

ações destas empresas na bolsa de valores produziria distorções no mercado acionário, 

já que drenaria grandes recursos para as estatais (Privilégio das estatais, 10/04/86, p.02) 

. 

A versão neoliberal da Folha, acreditava que o processo econômico moderno 

podia prescindir do Estado empresário, mas não do Estado regulador e fiscalizador que 

impedisse práticas oligopolistas e predatórias que prejudicasse o consumidor e 

inviabilizasse o processo concorrencial. A privatização, portanto, deveria ocorrer 
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paralelamente ao aperfeiçoamento e ao fortalecimento de uma legislação antitruste 

moralizadora das práticas empresariais (No Rumo da privatização, 06/01/87, p.A2). 

Este discurso neoliberal que podemos chamar de ameno vai sendo substituído 

por outro mais ortodoxo, como percebemos em um editorial que qualificou como 

empecilhos ideológicos e políticos para o pleno desenvolvimento econômico do país, 

idéias como o nacionalismo, que ressuscitava uma tola xenofobia; os direitos 

trabalhistas, que renegavam qualquer princípio de bom senso financeiro; o Estado 

regulador que sacralizava o burocratismo, o desperdício e a incompetência; a reserva de 

mercado que armava uma máquina de privilégios para a pirataria e a obsolescência; e os 

subsídios que eram um pretexto para um conjunto de isenções e casuísmos fiscais como 

fraudes,  ineficiências e  proteção ao mais esperto. 

Tudo isto, segundo o periódico, era a prova do atraso do capitalismo brasileiro 

na realização de uma revolução econômica via reformas estruturais postergadas por 

irresponsabilidade e preconceito. Embora não especificasse neste editorial quais as 

reformas, deixava claro os setores a serem atingidos: o sistema tributário, as estatais, a 

política pública financeira, as reservas de mercados e os empecilhos ao investimento 

estrangeiro. 

Encontramos aqui, pela primeira vez, uma defesa incondicional do papel 

imprescindível do capital estrangeiro no desenvolvimento de um país tão carente de 

recursos como o Brasil. As políticas protecionistas afastavam os investimentos, que 

priorizavam países com menores restrições e fazia um proselitismo que caracterizou boa 

parte de seus editoriais neste período: 
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O Brasil caminhará rumo a uma verdadeira tragédia econômica e 

social, se este ambiente de obscurantismo e desvario permanecer por 

mais tempo (A Estagnação do Brasil, 13/09/87,p.A2). 

Os editoriais posteriores transformaram em bandeira de luta, a defesa de um 

tratamento igualitário entre capital nacional e estrangeiro. Quando da aprovação do 

projeto que definiu as diferenças entre os dois capitais,  na Comissão de Sistematização 

da Constituinte, dando tratamento diferenciado para o primeiro, qualificou-o como 

revelador dos preconceitos desestimuladores à entrada de capitais externos 

imprescindíveis ao país (Capital Necessário, 27/10/87, p.A2). 

O combate às discriminações ao capital externo, deu-se também, através das 

representações e posturas nacionalistas, criticando a reação pseudonacionalista de 

torcedores da seleção brasileira de futebol, contrários à presença do logotipo da Coca-

Cola nas camisas do time. Para a Folha, atitudes como estas demonstravam o 

desconhecimento de algumas pessoas sobre a importância da publicidade numa 

administração lucrativa do esporte profissional moderno, que teria como característica 

um limite fronteiriço com o Show Bussines. Encarar a publicidade pela lado do 

moralismo xenófobo era um equívoco grosseiro, já que definitivamente a seleção não 

seria a pátria de chuteiras  (Pátria de chuteiras, 11/12/87, p.A2).  

A preocupação em desmistificar representações nacionalistas será uma 

constante em outros editoriais nos mais diferentes assuntos. A boa imagem das 

empresas públicas, por exemplo. Foram em vários momentos execradas por contarem 

com a proteção do Tesouro; por serem consideradas ineficientes; por não basearem suas 

ações na lógica do mercado; por se endividarem além das suas capacidades, por serem 

alheias à racionalidade do laissez-faire; por conseguirem lucros apenas pelo instituto do 
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monopólio; e pelo poder de fixar seus preços artificialmente (O Sofisma das estatais, 

28/06/86, p.02). 

Entre os vários editoriais desta campanha anti-estatal promovida pela Folha, 

um deles nos chamou a atenção pelo destoamento: Cartórios públicos. Era uma 

condenação ao caráter privado dos cartórios, que para o jornal paulista, tinham a função 

essencialmente pública, mas que estavam funcionando como uma estrutura ineficiente e 

cheia de privilégios. Qualificava a rede notarial brasileira de: 

 necrosada, sem racionalidade administrativa e repleta de entraves 

burocráticos com serviços lentos e ineficientes que algumas vezes 

chegavam a desrespeitar disposições legais como a lavragem gratuita 

de registros de nascimentos às pessoas carentes.  

Finalizava o editorial defendendo a sua estatização pelo Congresso 

Constituinte (30/05/87,p.A2). Não conseguimos durante a pesquisa uma explicação 

para tal proposta. 

Tirando os cartórios, tudo que fosse empresa pública produtiva devia ser 

privatizada. Tal defesa assumiu contornos tão intransigentes, que alguns 

acontecimentos que evidenciavam o fracasso desta estratégia eram subestimados, 

ignorados ou relativizados pelo jornal, para que a propaganda antiestatal não sofresse 

arranhões na sua credibilidade. Quando as privatizações começaram a ocorrer em 1988, 

a maioria delas não resultou em lucros para o erário, desmentindo na prática as teses 

neoliberais de que as vendas das estatais significariam aportes de recursos extras para o 

Estado. A responsabilidade pelo baixo valor conseguido no processo de venda foram 

debitados à própria intervenção estatal, por haver encampado empresas, que por 

incompetência dos seus antigos donos, teriam que ter falido. Em outras palavras, a 
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culpa do insucesso não seria do processo privatista em si, mas da forma como ele foi 

conduzido pelo Estado (Capitalismo Sem risco, 26/08/88, p.A2). 

As argumentações contrárias às privatizações, alegavam que o processo era 

uma mera transferência das estatais para os empresários com a preservação de todos os 

vícios do capitalismo cartorial brasileiro (favorecimentos ilícitos, negociatas obscuras, 

financiamento subsidiado pelo governo). A Folha reconhecia que tais fatos poderiam 

ocorrer, porém, a melhor forma de evitá-los estava na democratização da venda das 

ações em pregões das bolsas, com a participação dos trabalhadores através da gestão 

dos seus fundos compulsórios de poupança como o FGTS, PIS-PASEP  e os fundos 

privados de pensão. Estas medidas impediriam as práticas cartoriais e permitiriam 

encarar o tema da privatização sem uma ótica preconceituosa e envelhecida (Porque 

privatizar, 19/02/89,p.A2). 

Como o governo Sarney, visando uma boa relação com a imprensa liberal, 

passou a defender a desestatização em seus discursos, a Folha iniciou uma fiscalização 

sobre os atos do governo denunciados aqueles considerados incoerentes com a opção 

privatizacionista. Em Desestatização Revisitada, por exemplo, elogiava a manutenção 

da Comissão Especial para a Desestatização, criada na época do governo Figueiredo, e 

ao mesmo tempo demonstrava cepticismo nas intenções do presidente de efetivá-las 

(30/09/85,p.02). Em A Anedota da Privatização, ironizava a proposta de criação da 

Secretaria Especial de Privatização, qualificando-a de insignificante, risível e ilusória e 

questionava a possibilidade de um governo sem base política de realizá-la (28/10/87, 

p.A2), pois era extremamente volúvel a pressões política e interesses de grupos, 

responsáveis pelo atraso do nosso capitalismo cartorial e corporativo. 
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Quando o governo assumiu o controle administrativo da Transbrasil16,  em 

abril de 1988, a Folha utilizou o fato como prova do discurso contraditório e incoerente 

do presidente em defender privatizações enquanto executava mais intervenções. (O Vôo 

da Transbrasil, 16/04/88,p.A2). Em Privatização no Papel, fazia o mesmo 

questionamento, já que o projeto de lei enviado ao Congresso, do seu ponto de vista, 

possuía sérias limitações ao processo desestatizador, como a exigência de controle 

acionário pelo capital nacional e a não privatização de empresas estratégicas (12/12/87, 

p.A2). 

Além de criticar a incoerência do governo, a Folha protestava contra suas 

demoras e vacilações. No editorial Desmontar a máquina, o jornal denunciava a 

letargia do Estado em eliminar a drenagem de recursos públicos para o sustento do 

enorme aparato produtivo governamental, que impedia a retomada dos investimentos 

fundamentais na geração de infra-estrutura e na oferta de insumos básicos para o parque 

produtivo nacional.  

Algumas vezes entretanto, o jornal responsabilizava não só o governo pela 

demora nas privatizações, como também políticos, funcionários públicos e empresários 

beneficiários do modelo de capitalismo cartorial que era combatido pela maioria da 

sociedade. Com a finalidade de denunciar estes setores e de exemplificar as 

dificuldades que vinham sendo encontradas pelo governo no desmonte e no 

redimensionamento da máquina estatal, aproveitava para informar ao seu leitorado a 

publicação de uma série de reportagens denominadas Estado Velho, no seu caderno de 

economia (07/03/89,p.A2).  

                                                 
16As justificativas oficiais foram de que a intervenção visava garantir o retorno dos empréstimos oficiais dados à empresa que 

passava por problemas financeiros.
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Em 01/10/89, um mês e quinze dias antes das eleições, a Folha de São Paulo 

iniciou uma outra série de reportagens denominada Menos governo, menos miséria. A 

finalidade, explicitada em editorial com a mesma data e título da série, era de discutir 

com profundidade a reversão completa do papel do Estado na economia e confrontar 

com o discurso sempre vago e descompromissado dos candidatos à presidência. 

Quixotescamente declarava que o momento era de luta, com o máximo vigor, contra as 

desigualdades sociais de uma estrutura econômica que estava entre as mais injustas de 

todo o planeta e de 

... fazer uma revolução completa no sistema cartorial, ineficiente, 

burocrático, injusto e perverso construído no país. A campanha 

sucessória parece ignorá-lo; recua diante do debate, aberto e livre 

deste problema. Cumpre iniciá-lo de imediato (01/10/89,p.A 01). 

Até o dia 20 de outubro de 1989, além da série de reportagens indicadas, os 

editoriais reforçaram o discurso anti-estatizante como o polarizador ideal para as 

discussões da campanha presidencial, fato que segundo os seus colaboradores, não 

estava ocorrendo entre os candidatos e os eleitores.  

As reportagens enfocavam também a crise do Sistema Financeiro da 

Habitação; a burocracia na regulamentação das empresas e da atividade econômica; o 

sistema de saúde; problemas da educação; gastos com estatais; crise da Previdência 

Social; a concentração da renda; transportes públicos etc. Além desses assuntos, 

tratados em 17 reportagens, foram editados materiais oriundos do noticiário 

internacional sobre a onda de privatizações no mundo. 

Estas reportagens faziam parte de uma estratégia da Folha, bem como da 

grande imprensa brasileira, de centrar as discussões da campanha presidencial na 
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polarização Estado versus mercado. Tal preocupação era explicada pela 

desconsideração e pelo pouco caso dado ao assunto pelos políticos, intelectuais e 

mesmo empresários que não o consideravam como o divisor de águas da eleição 

(Aguiar,1993,p. 192-210). Portanto, seria necessário, através de uma emissão constante 

de reportagens, entrevistas, editoriais, discursos e debates, impor esta temática como 

ponto polarizador e definidor das candidaturas, como foi conseguido no segundo turno 

da votação. 

Os editoriais publicados até o dia 20 de outubro de 1989, reforçavam as 

mensagens anti-estatizantes das reportagens publicadas. Desperdício e Carência 

(02/10/89,p.A2), por exemplo, falava das diferenças dos valores necessários para 

combater as carências sociais existentes no Brasil e para manter o patrimônio 

gigantesco de uma estrutura estatal imobilizada na ineficiência e na irracionalidade 

econômica.  Miséria de uma campanha (30/10/89,p.A2) apontava as opiniões 

inconsistentes das candidaturas para fazer frente às distorções causadas pela atuação do 

Estado na economia,  como o alto número de funcionários públicos e os baixos índices 

sociais. O Tabu da Petrobrás (04/10/89,p.A2), criticava a manutenção do caráter estatal 

da empresa, por considerá-lo desnecessário e por impedir o pleno desenvolvimento da 

empresa, sensível que ficava a questões políticas e burocráticas. Atrás do Líbano 

(05/10/89,p.A2) qualificava o modelo econômico brasileiro de injusto tanto quanto os 

dos países em guerras civis, que de fato possuíam melhores índices sociais.  Inimigos 

da Perestroika (06/10/89, p.A2) criticava a esquerda brasileira por defender uma 

estrutura estatal que atrapalhava o pleno desenvolvimento das forças produtivas, que 

até na Rússia se percebia a necessidade de mudá-la. A Perestroika e o Brasil 

(19/10/89,p.A2), com a mesma conotação do editorial anterior, enfocava a resistência 

de liberais, progressistas e conservadores à desestatização da economia.  Governo e 
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Miséria (20/10/89,pA2) defendia uma revisão global do modelo econômico vigente no 

país. 

No dia de 21 de outubro de 1989, a Folha de São Paulo publicou uma pesquisa 

realizada pelo seu instituto de opinião - o Datafolha - em que constatava que a maioria 

das 1799 pessoas entrevistadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, nos dias 19 e 20 

daquele mês, aprovavam a gestão das empresas estatais e preferiam que elas 

continuassem públicas. Em suas avaliações, a maioria dos consultados aprovavam a 

eficiência do Banco do Brasil (61%), da Caixa Econômica Federal (73%) e da Petrobrás 

(65%). Na estatal menos aprovada em eficiência - Rede Ferroviária (28%) - a grande 

parte dos entrevistados (59%) achavam que ela deveria permanecer estatal e 43% 

defendiam a completa estatização da economia (21/10/89, Caderno Diretas-89, p.B 8-

9). 

Os resultados da supracitada pesquisa derrubaram as pretensões da Folha de 

São Paulo de falar em nome da opinião pública, que o jornal até então arrogava-se 

porta-voz. O editorial O Tabu da privatização qualificou o resultado como a prova de 

que mentalidade da maioria da população brasileira estava oposta à ação da maioria das 

nações do mundo - da URSS à  Argentina - e explicava tal mentalidade estatizadora 

como produto de uma forte inércia ideológica, consequência de um desenvolvimento 

histórico, no qual o papel do Estado foi decisivo para a dinamização da economia 

brasileira ou até mesmo para a criação de uma unidade nacional. Os editores 

finalizavam seu discurso reafirmando sua crença de que o modelo econômico brasileiro 

havia chegado a uma crise sem precedentes e estava inadministrável (22/10/89,p.A2).  
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FSP 10/06/88.  Ironização da proposta de entregar a administração das estatais 
aos seus empregados 

 

 Embora tenham demonstrado-se ineficientes em mudar a opinião da maioria 

da opinião pública em 1989, voltemos um pouco no tempo para perceber como as 

mensagens de editoriais, reportagens e artigos trabalhavam com estratégias de 

convencimento que baseavam-se na tentativa de criar um sentimento de 

consensualidade da maior parte da sociedade brasileira, sobre a imperiosidade da 
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redefinição do papel estatal no desenvolvimento econômico do país, bem como a 

privatização do parque produtivo estatal e a mobilização contra os abusos e 

intromissões do Estado na vida econômica das empresas e cidadãos. 

Podemos citar como exemplo, o editorial de novembro de 1987, que 

comentava a liminar conseguida pela Autolatina que legalizava seu ato de ignorar as 

regulamentações do CIP e aumentar os preços dos seus carros à revelia daquele. Tal 

vitória foi apresentada como um exemplo de resistência à onipotência do Estado, que 

num regime democrático não seria intransponível (A Liminar da Autolatina, 10/10/87, 

p.A2). 

Outro exemplo, foi o editorial Desestatização na prática. A partir de uma 

entrevista realizada pelo próprio jornal com José Serra e Delfim Neto - dois políticos de 

diferentes partidos e concepções ideológicas - os editorialistas ressaltaram a 

concordância de ambos da necessidade de realizar a desestatização. Enfatizaram que tal 

semelhança de opinião era uma prova de que acima das explorações doutrinárias e das 

distintas orientações políticas, a crítica da ineficiência estrutural do poder público estava 

na ordem do dia dos debates políticos e acadêmicos. Consequentemente, a discussão 

saia da seara das especulações e entrava no campo da prática, já que havia um quadro de 

maior maturidade e realismo das forças políticas brasileiras. Impunha-se, portanto, a 

necessidade de encarar o quadro com realismo, reconhecendo os profundos desajustes a 

que a ação empresarial do Estado tinha conduzido o país (17/09/86,p.02). 

Outra estratégia de convencimento, era a exploração dos casos de privatização 

em outros países como prova de nosso isolamento e atraso frente ao resto do mundo. Os 

casos de venda de estatais importantes na França, Inglaterra, Alemanha, Estados 
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Unidos, Japão, Coréia do Sul, México etc.,  expunham o retardo do Brasil na adoção de 

medidas que o mundo moderno estaria executando. 

 

 

                                                            IV.2 

DEFESA DA DESREGULAMENTAÇÃO E ABERTURA DA 

ECONOMIA 

A Folha de São Paulo evidenciou no seus editoriais sobre a reserva de 

mercado da informática, uma mudança da postura nacionalista a partir de 1985. Em 

Reagan e a Informática, ao comentar o anúncio de sanções comerciais dos EUA contra 

o Brasil por causa da política protecionista nacional, enumerou uma série de vantagens e 

desvantagens da posição brasileira. Entre os que defendiam a proteção como forma de 

desenvolver tecnologia própria e dos que a criticavam alegando que a Reserva 

significaria altos preços dos computadores locais frente aos importados, o jornal ficou 

no meio do campo, propondo uma discussão para encontrar uma saída consensual. Não 

negava a importância de uma assistência estatal para o desenvolvimento do setor 

informático brasileiro, mas acreditava ser possível encontrar outras formas de 

desenvolvimento bem menos  prejudiciais, como as barreiras alfandegárias por exemplo 

(11/09/85, p.A2). 

Em O Conto da informática, reafirmou a defesa de uma política protecionista 

via barreiras alfandegárias e uma condenação à proposta de Reserva da Secretaria 

Especial de Informática qualificada de equivocada, cartorial e perniciosa. O projeto, 

segundo o periódico paulista, colocava em risco a competitividade da indústria de 
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computadores e a nacional como um todo, pois criaria uma estrutura produtiva defasada, 

restrita a empresas privilegiadas. Haveria consequentemente, uma prática de imitação 

dos produtos já desenvolvidos externamente, assumindo-se assim uma prática de 

pirataria e a colocação do país numa condição de repositório de produtos e métodos 

produtivos obsoletos  (11/05/86, p.A2). 

Frentes as sanções do governo americano contra os produtos brasileiros, devido 

a reserva da informática. o jornal esquivou-se de uma posição de indignação e lamentou 

tal ação dos EUA, por dar fôlego aos setores nacionalistas no debate sobre a Reserva na 

Constituinte ( As retaliações de Reagan,15/11/87,p.A2). Em O Custo da Retaliação 

(25/11/87,p.A2)  propôs um diálogo entre Brasil e EUA para evitar maiores prejuízos 

para ambos no comércio internacional e em O Custo das Retaliações (13/01/88,p.A2), 

considerou injusto que setores distantes do problema, como Embraer e calçados, 

estivessem sendo sacrificados pela retaliação do Tio Sam. Defendia então uma revisão 

dos princípios da reserva com a utilização dela como trunfo, na obtenção de vantagens 

para a reintegração do Brasil junto à comunidade financeira internacional.                                             
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FSP 28/05/86. Sátira à pressão norte-americana sobre a reserva de mercado da 
informática 

As críticas à reserva foram substituídas por elogios a qualquer sinal, por parte 

do governo em revisá-la . Foi o que ocorreu quando o Conselho Nacional de 

Informática modificou o veto da SEI à comercialização do programa MS-DOS da 

Microsoft. ( O Ajuste na informática, 20/01/88,p.A2); quando da assinatura do decreto 

nº 96.036, que liberava a importação pelo usuário final de cópia única do software sem 

necessidade de cadastramento na SEI (Avanço na informática, 15/05/88, p.A2); e 

quando da declaração do titular da SEI - José Ezil Veiga da Rocha - defendendo a 
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formação de joint-ventures entre empresas nacionais e estrangeiras para atuarem no 

mercado brasileiro (Avanço na Informática, 17/06/89, p.A2).  

Algo que salta aos olhos é a similaridade de títulos dos editoriais, o que 

caracteriza pouca preocupação dos editorialistas em demonstrar originalidade nas 

argumentações. Tornaram-se repetitivos e mudavam apenas os casos utilizados como 

exemplos para fazer sempre as mesmas críticas anti-estatais e apresentar as mesmas 

propostas de desregulamentação e abertura. 

Podemos ter exemplo disto nas críticas dirigidas contra a proposta de criação 

de uma reserva para a área de biotecnologia e química fina, dois temas distintos, cuja 

única argumentação nova era de que tais atos irresponsáveis frentes aos parceiros 

comerciais não ficariam impunes e portanto resultariam no isolamento do país no 

cenário econômico mundial. As Reservas só serviam para beneficiar empresas 

copiadoras de aprimoramentos tecnológicos externos e mais sensato seria a imposição 

de barreiras alfandegárias, estimulação de joint-ventures e a transferência de tecnologia 

para o desenvolvimento do país (Furor Protecionista, 21/05/86.p.A2). 

Além das restrições à Reserva do hardware , da biotecnologia e da química 

fina, o jornal se posicionou  contrário à reserva de softwares (Incentivo à pirataria, 

21/06/86,p.A2);  da profissão jornalística (Questão de competência, 14/05/86, p.A2); e 

da exploração mineral (Mineração e Xenofobia, 16/04/87,p.A2). Em todas estes 

editoriais assumiu a posição de clamar pelo senso de realidade do governo, para 

perceber como as reservas tinham o sentido inverso do esperado, ou seja, produziam 

defasagem da estrutura produtiva de grande parte dos ramos industriais. Acrescentava 

entretanto, uma nova proposta às apresentadas como alternativas ao protecionismo: a 

fixação de percentuais para a participação de capital brasileiro nas multinacionais aqui 
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instaladas. Se a defesa do mercado não seguisse tais orientações, o Brasil não teria como 

reclamar de retaliações que os EUA fizessem contra nossas exportações (Preço da 

reserva, 08/10/86, p.A2). 

Entretanto, os protestos nacionalista vez em quando, ecoavam nos editoriais da 

Folha, como na ocasião em que o embaixador americano no Brasil fez declarações 

intimidatórias para que hovesse uma liberalização de intercâmbio em todas as direções.  

O jornal saiu em defesa do país, alegando que o governo brasileiro tinha procurado 

negociar a reserva de mercado enquanto os EUA se limitavam a retaliações e 

intimidações. A política brasileira para a informática precisava ser revista, não em 

resposta a estas ameaças, mas devido a seus defeitos intrínsecos (Conflito na 

Informática, 23/10/86, p.A2). 

Além da informática e dos outros setores apresentados, o diário paulista na 

questão da exploração de minérios se colocou contrário às restrições da participação do 

capital externo, alegando que a idéia da ameaça de perda de soberania era um atavismo 

do período colonial. Considerou descabida a reação nacionalista à pesquisa realizada 

pelo CNPq, que constatou o controle de 38,1% do setor de mineração do país por 

empresas estrangeiras. A defesa de reservas minerais só era justificada em casos 

particulares como o dos minérios estratégicos, que deveriam ter  legislação mais 

rigorosa, mas sem qualquer caráter discriminatório para com as empresas estrangeiras 

(Mineração e Xenofobia, 16/04/87, p.A2). 

A radicalidade neoliberal da Folha incursionou também pela área cultural. Em 

Cinemas Vazios, condenava o Concine por obrigar a exibição dos curtas e longas 

nacionais em pelo menos 140 dias por ano. Embora a maioria dos meios culturais e da 

população - 72%, segundo pesquisa realizado pelo próprio jornal - apoiassem a medida, 
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a Folha qualificou a lei de xenófoba, equivocada, favorecedora de produtores 

incompetentes, atentadora ao direito de escolha e introdutora de  vícios e favoritismos 

na produção cinematográfica que causaria fechamento de salas de exibição (05/06/87, 

p.A2). Ou seja, mesmo com a maioria da opinião pública desmascarando sua 

mensagem, postava-se na condição de defensor do direito de escolha que estaria 

ameaçada pelas leis protecionistas. 

Na questão da renegociação da dívida externa o orgão noticioso da Barão de 

Limeira, defendeu sua em investimentos produtivos internos, alegando que poderia ser 

uma forma de equacionar o imobilismo da economia - gerado pelo estrangulamento 

externo e pelo decreto da moratória (feita no período). A soberania nacional seria 

preservada com a discussão pública sobre a amplitude e as bases da conversão. Quando 

a Comissão de Sistematização da Constituinte, aprovou lei proibindo esta conversão, 

acusou-a de ver a proposta numa perspectiva dogmática, justificada por discursos 

proféticos e deletérios de desnacionalização da economia ( Dívida e ideologia, 

14/07/87, p.A2). 

Na área da saúde, questionou a serventia da proibição de exploração dos 

serviços de assistência por empresas estrangeiras, que, segundo o jornal, não resultaria 

numa maior soberania do país e ainda impediria o livre acesso da população a serviços 

de melhor qualidade. Tal medida era apresentada como uma bravata, que nada 

acrescentava de proveitoso ao sistema unificado de saúde e expunha o grau de 

discriminações odiosas ao capital estrangeiro de um projeto xenófobo que condenaria 

o país a um atraso tingido de verde-amarelo (17/11/87,p.A2). 

Frente às discriminações praticadas contra o investimento estrangeiro, a FSP 

no final do ano de 1987, fez uma avaliação da situação brasileira frente a comunidade 
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financeira internacional e traçou um quadro muito pessimista. A decretação da 

moratória dos juros da dívida externa aos bancos comerciais, a reserva de mercado na 

informática, as idéias nacionalistas atrasadas demonstradas na Constituinte, insinuavam 

uma tendência retrógrada a um modelo isolacionista de crescimento. Frente ao 

aparecimento de mercados emergentes - como o da Coréia e dos Tigres Asiáticos - tal  

política de confronto, discriminação e subestimação da necessidade do capital 

estrangeiro seria uma aventura que teria como principal consequência uma estagflação 

(A Equação Externa, 28/09/87, p.A2). 

Para a Folha a proteção da indústria nacional, teve papel importante no 

passado. Entretanto, naquele momento, condenava a indústria à ineficiência (face aos 

concorrentes externos mais capacitados) e o consumidor a pagar mais caro por produtos 

de pior qualidade. Era preciso criar novas condições de competividade e eficiência a 

partir de uma maior liberalização da economia.  Sugeria então uma gradativa 

diminuição das alíquotas de importação - prazo de cinco anos - até um nível correto 

para garantir a produção nacional e estimular o empresariado a introduzir modificações 

tecnológicas capazes de colocar o Brasil no rol dos principais exportadores de 

manufaturados (Estímulo à eficiência, 01/06/88, p.A2). 

A vantagem desta proposta, segundo a Folha, ao elevar a oferta interna por 

produtos importados, era um maior controle da inflação e uma pressão sobre a indústria 

local para atingir níveis mais sofisticados de eficiência e reduções de custo. Embora 

concordasse que estas mudanças não poderiam ocorrer de forma brusca, considerava 

impossível negar o nível de diversificação já alcançado pela estrutura industrial 

brasileira e, portanto, capaz de concorrer com produtos estrangeiros. Os que até aquele 

momento não tinham atingido tal nível de competitividade, tinham-se aproveitado do 

protecionismo apenas para esconder sua ineficiência. Era necessário conceder prazos de 
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adaptação mas sem complacência com a incompetência (No Caminho da abertura, 

06/06/88, p.A2). 

Tal caminho, era quase que obrigatório, segundo o noticioso, devido a 

formação dos grandes blocos econômicos - como o NAFTA, a CEE etc. - que ameaçava 

países como o Brasil, de isolamento no comércio internacional. A Carta Magna 

brasileira, entretanto, estava na contra-mão desta tendência mundial e precisava 

abandonar o ideal nacionalista extemporâneo e infantil para integrar-se nos novos 

horizontes da economia mundial, recuperando o potencial de expansão e confiança que 

paulatinamente havia perdido ao longo dos últimos anos ( O Brasil e a CEE, 14/09/88, 

p.A2). 

Juntamente aos ideais nacionalistas ultrapassados, a Folha propugnava o 

abandono da pretensão de controle do mercado por parte do governo. Como prova da 

impossibilidade de tal tarefa utilizava o período inicial do cruzado, quando muitos 

produtores para fugir do congelamento passaram a maquilar seus produtos (fazer 

pequenas mudanças para caracterizá-los como novos e aumentar seus preços). O 

combate a prática como estas era impossível, já que orgãos de fiscalização não eram 

oniscientes e onipresentes. Utilizar o CIP para analisar todos os produtos lançados no 

mercado, era uma ambição desmedida e uma supervalorização do Estado fiscalizador. 

Era uma contraposição a eficiência já comprovada da consciência do consumidor de 

recusar produtos que fugiam ao congelamento e de denunciar as tentativas de fraudá-lo 

(Fiscalização messiânica, 19/05/86, p.A2).                                             
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FSP 11/01/1986. Satiriza as declarações de Sarney de que os empresários que 
desobedeciam o congelamento de preços eram seguidores de Bakunin 

 

Em Menos controle,  a FSP elogiava o esvaziamento da SUNAB e defendia 

uma economia de mercado livre, cabendo ao Estado, a neutralização de práticas de 

mercado abusivas, patrocinar a concorrência, punir os abusos e proporcionar o livre 

funcionamento dos mercados (02/04/87, p.A2).  

Embora o periódico não define-se o que eram práticas de mercado abusivas, 

com certeza elas não estavam na relação capital-trabalho, como se percebe em 

Comércio sem amarras. Neste defendia a abertura do comércio aos domingos, 
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apresentando sua proibição como um excesso de intervenção e regulamentação estatal 

sobre a atividade comercial privada. Embora ressaltasse que a liberação do comércio 

não poderia violar direitos trabalhistas, sua proibição era uma confusão entre a idéia de 

welfare-state com orgia regulamentadora sufocadora do empreendimento particular 

(06/04/87, p.A2). 

Em CIP sob controle, o matutino demonstrava uma tendência mais tolerante 

com o controle de preços desde que sobre oligopólios e monopólios que não seriam 

segmentos competitivos da economia de livre mercado. Fora disto, o CIP era ineficiente 

para o controle inflacionário e um empecilho à desaceleração dos preços nas 

conjunturas de demanda retraída, por servir como um guarda-chuva protetor para 

justificar aumentos (11/03/88, p.A2).  

  Esta visão menos ortodoxa sobre o controle de preços surgia também em O 

Preço do automóvel. A completa liberdade de preços, deveria ser vista com mais cautela 

para setores do mercado muito concentrados, como era o caso das montadoras de 

veículos. Como a potencialidade de práticas comerciais desleais adversas ao 

consumidor eram muito altas neste tipo de indústria, a liberação poderia ocorrer dentro 

de um conjunto de circunstâncias, como o ingresso no mercado de novos concorrentes e 

a retirada gradual dos controles governamentais, mediante uma legislação comercial que 

estabelecesse um limite de preços, acima do qual a possibilidade de importações 

competitivas viria a desativar a majoração indevida dos preços internos 

(07/08/89,p.A2).  

No aspecto subsídios para a agricultura, entretanto, o diário não dispensava o 

mesmo tratamento heterodoxo. Há um apoio aos cortes de subsídios e à liberação de 

empréstimos a taxa de juros de mercado. Justificava tal proposta com a afirmação, sem 
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indicação de nenhuma fonte, que as safras não haviam sofrido com o corte dos 

subsídios. Estavam batendo recordes de produtividade, crescendo nos índices de 

exportações e deixando de se constituir em fontes de pressões inflacionárias. Estes fatos 

comprovavam que políticas mais consoantes com o funcionamento do mercado 

preservavam, expandiam a produção e a produtividade e provavam que o caminho para 

o aumento da eficiência e da redução dos custos agrícolas não passava por condições 

privilegiadas de crédito, mas de uma política de preços mínimos (Corte nos subsídios, 

05/09/89, p.A2). 

 

 

FSP 05/10/1986. Satiriza as declarações de Sarney de punir os agropecuaristas 
que se recusavam a vender  o boi pelo preço de tabela 
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Em alguns editoriais a Folha apresentava todo o seu chauvinismo paulista 

como na caracterização dos financiamentos subsidiados para empresas do Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, como empreendimentos econômicos inviáveis e irracionais 

pelos mecanismos de mercado que só sustentavam-se : 

... graças à máquina infernal de subsídios e favores recebidos de uma 

camada política voltada, ao que tudo indica, para o desrespeito ao 

interesse público, para o desperdício de recursos e para a afronta às 

carências da população (Prémio à ineficiência, 05/09/89, p.A2). 

A aprovação de projetos como este, só eram possíveis devido a força do vasto 

lobby fisiológico-regionalista que atuava no Congresso, que falava em nome dos pobres 

da região mas que beneficiavam na prática apenas ricos. Embora não negasse a 

necessidade de políticas de desenvolvimento para superar desigualdades inter-regionais, 

a Folha de São Paulo só via a possibilidade de redistribuição de renda nos âmbitos 

específicos da função estatal: educação e assistência médica. Tal posição colocava em 

destaque a faceta nauseabunda do neoliberalismo: o abondono pelo Estado do 

enfrentamento das desigualdades espaciais provocados pelo capitalismo. 

Os subsídios de uma forma geral, foram criticados pelo diário paulista, pelas 

irracionalidades que produziam do ponto de vista econômico. Exemplificava sua 

afirmação pelo caso da Eletrobrás, que apesar de seus problemas de falta de recursos 

para ampliação de sua produção de energia e de sua dívida com fornecedores, 

transferiria ao longo de vinte anos, US$ 1 bilhão, para empresas produtoras de alumínio. 

Embora isoladamente tais benefícios pudessem ser justificados, no conjunto, 

significavam uma corrente de ineficiências e de irresponsabilidades que contaminava a 

toda estrutura produtiva do país (Ineficiência e subsídio, 16/10/89, p.A2).
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FSP 23/09/1986. Satiriza hesitação de Sarney em efetivar o confisco dos bois. 

 
IV.3 

CRÍTICA AO CONGRESSO CONSTITUINTE  

 

A Constituinte sofreu uma das mais ácidas e radicais críticas por parte da 

Folha de São Paulo no período 1986-1988. Desde a formação da Comissão Afonso 

Arinos, encarregada de elaborar uma proposta de Constituição para servir de base ao 

Congresso Constituinte, o jornal já fazia questionamentos sobre o caráter que 

assumiriam as discussões das leis que regeriam a vida econômica da sociedade. 
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Em Ilusões constitucionais, acusava  as secções da ordem econômica e social 

da comissão Afonso Arinos de apresentar mais um plano de governo ( inexequível , 

xenófobo, intervencionista) que um projeto constitucional. Para o jornal, a proposta 

intentava resolver a histórica má distribuição de renda por  meia centena de artigos 

constitucionais e pela intervenção do Estado, exposta como panacéia na resolução deste 

problema sem demonstrar a preocupação com a realidade econômica do Estado e as 

fontes de financiamento. Considerava inconseqüente a definição do papel suplementar 

dado ao capital estrangeiro, por compelir proprietários de imóveis urbanos a dar 

utilidade social adequada a suas propriedades e por abrir possibilidades de novas 

reservas de mercado.  

Embora não negasse que o esboço trazia avanços sociais necessários, alegava 

que a proposta sacrificava os princípios de uma moderna economia de mercado de 

regime democrático ( 16/10/86, p.A2). Como prova desta assertiva, citava a proposta da 

Comissão de limitação do pagamento dos encargos externos ao máximo de 3% ao ano 

sobre o saldo da dívida, qualificando-a de bravata pseudonacionalista, sem contato com 

a realidade e com falsa noção de soberania que resultaria numa imediata segregação do 

Brasil na economia internacional (Comissão de xenófobos, 03/11/86,p.A2). 

Quando os relatores das subcomissões do Congresso Constituinte entregaram 

suas propostas em maio de 1987, o jornal declarou-se perplexo pelo desapego à 

economia de mercado e pelas aberrações institucionais que revelavam. Como exemplos 

citava a proposta de limitação da extensão de terras - principalmente para os 

estrangeiros- como algo equivocado, pois a preocupação principal deveria ser com o 

incentivo da produtividade; a definição do mercado interno como patrimônio nacional 

caracterizada como mera justificativa para a criação de reservas de mercado; a 

estabilidade no emprego para todos os trabalhadores brasileiros que, se aplicada, levaria 



132

 

rapidamente o sistema produtivo à falência; a possibilidade de demissão dos diretores 

do Banco Central pelos parlamentares; a fixação do mandatos destes em apenas quatro 

anos e a nacionalização dos bancos.   

Estas propostas, segundo o editorial, atentavam contra os princípios de 

democracia econômica, que amarrariam a evolução da sociedade brasileira, quando o 

papel da Constituinte deveria ser o seu aprimoramento. Até aquele momento a 

Constituinte mostrava o predomínio: 

... de um estatismo incontido. Esquece-se da característica básica do 

regime político-econômico brasileiro, a livre iniciativa; esquece-se que 

alguns poucos artigos constitucionais não irão alterá-la. A menos, é 

claro,  que se queira uma Constituição de fantasias irresponsáveis 

para preencher papel e tentar conter o desenvolvimento do país 

(Estatismo na Constituinte, 16/05/87, p.A2). 
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FSP 18/02/88. Satiriza as declarações de Ulysses contra os críticos do 

Congresso Constituinte 

                                       

 

Quando da aprovação na Comissão de Sistematização da proposta de 

conceituação de empresa nacional - pessoa jurídica constituída e com sede no país, cujo 

controle decisório e de capital estivesse, em caráter permanente, exclusivo e 

incondicional, sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas no 

país ou de entidades de direito público interno - caracterizaram-na como exemplar dos 

preconceitos doutrinários e dos sectarismos ideológicos que marcavam os trabalhos dos 

parlamentares. Para o diário dos Frias, resgatava-se uma xenofobia dos anos 50, 
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ignorando-se a contribuição dada pelo capital estrangeiro, desde aquela década, ao 

desenvolvimento econômico do país. A proposta seria um sonho de autarquização 

econômica e de agressividade aos investimentos externos, sem nenhuma serventia para 

um país com o nível de desenvolvimento já alcançado pelo Brasil. 

 

 

FSP 28/04/88 . Satiriza comemoração dos constituintes nacionalistas pela 
aprovação   do conceito de indústria nacional 

                               

 

Uma empresa deveria ser bem sucedida pela eficácia de seus serviços, pelo 

atendimento às demandas do consumidor, pela remuneração dos seus empregados, pelo 
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respeito ao meio ambiente, pelos investimentos em pesquisa e não exclusivamente pelo 

fato de ser nacional. O jornal defendia, entretanto, como forma de reverter a condição 

de exportador de capitais em que o país tornara-se, a instalação de empresas 

multinacionais com o uso de capitais próprios, sem beneficiar-se dos créditos dos 

bancos públicos (Opção pelo retrocesso, 13/08/87, p.A2). 

Ao dizer que o Brasil já possuía um bom nível de desenvolvimento e não 

precisava comportar-se como uma república de bananas, onde o capital estrangeiro 

fizesse e desfizesse, evidenciou contradições com outras afirmações, como a de que: 

A importância do capital estrangeiro no Brasil - um país que não é 

capaz de gerar internamente todos os recursos necessários ao seu 

pleno desenvolvimento - é indiscutível. 

(...)  Tentativas de discriminar o capital estrangeiro, sejam elas 

simbólicas ou reais, só podem conduzir a um retardamento no ritmo do 

progresso econômico e, por consequência, a uma situação de maior 

fragilidade do país no contexto internacional (A Economia na 

constituição,24/04/88. P.A2). 

Estes editoriais citados colocavam em destaque argumentações contraditórias e 

incoerentes de defesa da abertura do mercado, sem zelar algumas vezes pela articulação 

das idéias apresentadas. Em outros momentos, deixava evidente sua visão elitista e 

discriminadora, como em Apostando no  atraso, onde criticava a manutenção pela 

Constituinte do sistema eleitoral. A Constituinte contrariou os interesses da bancada 

paulista e dos Estados mais ricos que pretendiam incluir o princípio da 

proporcionalidade de habitantes na definição do número de representantes para a 

Câmara Federal, o que significaria um aumento considerável na quantidade de 

deputados destes Estados. A Folha, visivelmente irada com tal derrota, fez uma infeliz 
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comparação ao afirmar que o voto dos habitantes dos Estados mais desenvolvidos, mais 

produtivos, maiores arrecadadores de impostos, mais avançados tecnologicamente e de 

mão-de-obra qualificada, valiam menos que o voto de um morador do Piauí. A 

explicação da manutenção de tal violência política inominável era o apreço desmedido 

ao fisiologismo de um Congresso casuístico. Finalizava afirmando que se a hipótese do 

parlamentarismo fosse aprovada:  

...o governo será constituído por um parlamento ilegítimo17 , que 

desconsidera os brasileiros dos Estados mais populosos, sobretudo os 

de São Paulo - que, de uma forma ou de outra, têm impulsionado a 

modernização do país. É como se tudo não passasse de um acerto 

perverso a favor do atraso (11/11/87, p.A2). 

No mesmo dia, em Monopólio descabido, desancava a Constituinte pela 

aprovação na Comissão de Sistematização do monopólio estatal da distribuição dos 

derivados de petróleo. O texto, qualificado de injustificável, tinha como única 

explicação plausível o espírito nacionalista cego, tacanho e retrógrado que havia 

tomado conta da maioria da Comissão. Concordava com a necessidade de rever a 

exclusividade - que na prática as distribuidoras tinham na comercialização, impedindo 

os donos de postos de atuar de forma mais independente - mas através da abertura do 

sistema para a livre iniciativa. O que havia sido aprovado reforçava um projeto onde o 

Estado continuava a ser grande monopolista, distribuindo privilégios e ignorando as 

vantagens de sistemas econômicos livres e abertos (11/11/87, p.A2). 

O monopólio das telecomunicações também é "festejado" como mais uma 

reserva cartorial do Estado sobre atividades que poderiam ser franquiadas à livre 

iniciativa. A necessidade de um controle para preservar a segurança nacional ou evitar 

                                                 
17 Grifo nosso 
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práticas irregulares de concorrência no mercado, com a qual concordava, não exigiria a 

monopolização ou a participação minoritária da iniciativa privada nestes 

empreendimentos. Mesmo a argumentação de que deveria-se evitar um monopólio 

privado - por ser pior que o estatal, segundos deputados nacionalistas - era qualificada 

de inconsistente, descabida, insustentável e que só serviria para justificar o 

injustificável (Monopólio absurdo, 08/03/88, p.A2). 

 

FSP 05/11/88. Charge desqualificadora dos trabalhos constituintes 

 

Para a Folha, a Constituinte estaria criando um falso dilema entre optar por um 

desenvolvimento nacional-popular ou escolher os caminhos da abertura e da 

modernidade. A realidade contemporânea seria muito mais complexa que esta visão 

simplista dos constituintes "progressistas" (aspas do original) que sequer 

sensibilizavam-se com as transformações que o bloco socialista passava de abertura à 
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livre iniciativa e ao capital estrangeiro. Havia uma grande diferença entre fixar normas 

mínimas para a operação dos investimentos estrangeiros e levantar empecilhos a que o 

Brasil tomasse parte da internacionalização econômica do mundo contemporâneo (A 

Opção pelo atraso, 26/04/88, p.A2). 

Quando o texto sobre o capital nacional foi aprovado, o editorial Atraso na 

Constituinte lamentava a deliberação de tal protecionismo que evidenciava o nível de 

xenofobia, o medo da concorrência, o nacionalismo estreito dos que acreditavam 

garantir o crescimento econômico e a competitividade do país dispensando, a 

participação do concurso do investidor estrangeiro: 

O caminho para a discriminação e para o atraso está, entretanto, 

claramente delineado. Numa reverência a uma mentalidade que o 

ritmo do desenvolvimento brasileiro já tornou ultrapassada e 

descabida18 , aposta-se numa estratégia que, em última análise, apenas 

serve para desencorajar o investidor externo, num momento em que, 

mais do que nunca, sua presença é necessária para o país( 

28/04/88,p.A2). 

Ou seja, o Brasil já estava perfeitamente desenvolvido para competir de igual 

para igual com os investimentos externos, mas não podia prescindir destes para o seu 

desenvolvimento. Como já dissemos anteriormente, uma contradição que parecia não 

incomodar ao jornal, já que isto foi repetido em várias outras situações. O aprovado na 

Constituinte, segundo o periódico, evidenciava a visão fantasmagórica e caricata das 

multinacionais como espoliadoras do país que ainda campeava no imaginário 

ideológico da opinião pública brasileira. Expunha também o atraso frente a países como 

                                                 
18 Grifo nosso. 
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a China na libertação dos preconceitos doutrinários e na abertura para o crescimento e a 

competição econômica.  

Perdida a batalha da definição do conceito de empresa nacional, era hora de 

voltar às divisões e os armamentos  na votação do sistema de saúde. A crítica principal, 

já indicada anteriormente neste trabalho, estava na proposta de proibição da 

participação do capital estrangeiro no sistema único de saúde. Aliada a esta questão, 

outra crítica era a compulsoriedade da contribuição direta de todos os cidadãos - e 

pessoas jurídicas - para financiar o sistema de saúde oficial. Sua proposta era de que as 

pessoas e empresas que desejassem substituir o pagamento ao Estado por uma 

contribuição a programas privados de assistência médica ficassem livres da 

obrigatoriedade de financiar uma organização de cujos benefícios não pretendessem 

participar. O financiamento aos programas públicos de assistência médica deveriam ser 

financiados pelos seus usuários e pela contribuição direta do governo - que poderia 

através de uma tributação justa tirar mais de quem podia e assim destinar recursos à 

saúde. A contribuição compulsória só serviria para proteger o sistema público da 

concorrência com o setor privado( A Saúde na constituição,01/05/88, p.A2).  

Uma das mais renhidas críticas da Folha à Constituinte ocorreu quando da 

aprovação no primeiro turno da fixação em 12% como limite para as taxas de juros 

bancárias. Recebeu as adjetivações de grosseira, inusitada, irrealista, desinformada, 

demagógica, pseudoprogressista, preconceituosa, extravagante, inócua, inútil.  

A explicação dada pelo jornal era a desinformação de alguns constituintes, ou 

sua utilização por oportunistas para futura aquisição de vantagens pessoais na 

negociação de sua supressão no segundo turno. Explicava que a taxa de juro não seria 

produto de uma ganância impatriótica de banqueiros, mas um importante instrumento 

de controle de liquidez da economia, produto das injunções do mercado e da ação do 
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governo, que em casos de abusos poderia tabelar temporariamente, sem necessidade de 

tal fato constar na Carta Magna. Tal proposta resultaria no crescimento da agiotagem e 

evidenciava o estado de incompetência e desmoralização da Constituinte aos olhos da 

opinião pública (Delírio Constitucional, 13/05/88, p.A2). 

                                      

FSP 12/05/88. Satiriza a aprovação da lei de tabelamento dos juros bancários. 

 

O sentimento de frustração, inconformismo e até mesmo de raiva que tomou 

conta da FSP podia ser percebido em toda a sua dimensão em Elogio do atraso, onde 

faz uma avaliação das votações do segundo turno do Congresso Constituinte. Na 

questão da definição de empresa nacional, colocava em dúvida os partidos de esquerda 

que em nome de "interesses populares" aprovaram medidas que favoreciam empresários 

incapazes de enfrentar a concorrência externa e que transferia à população os custos do 

favorecimento estatal a suas empresas ineficientes.  
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Retomava a questão agrária aprofundando as críticas sobre o equívoco de 

resolvê-la via limitação da extensão de terras e não pelo aumento de sua produtividade. 

Falava que seria mais eficiente uma legislação fiscal de punição à propriedade 

improdutiva com uma tributação progressiva para terras ociosas do que uma 

distribuição sistemática de terras. Assim, haveria o desaparecimento dos latifúndios e 

simultaneamente garantiriam-se recursos para uma política agrícola capaz de atender as 

necessidades da população e não incendiá-los em pequenas propriedades de baixo nível 

tecnológico. Finalizava a digressão do editorial afirmando peremptoriamente que: 

É assim que, da incoerência ao preconceito, da puerilidade ao arbítrio, 

do pretenso nacionalismo à omissão quanto aos mecanismos fiscais de 

coibir a propriedade improdutiva no campo, o Congresso Constituinte 

traçou seu programa de atraso econômico para o país. Esperava-se 

que no segundo turno alguns dos erros cometidos pudessem ser 

revistos. Mas o nível de desinformação parlamentar, o poder dos 

lobbies setoriais, o clima de passionalidade e o apriorismo ideológico 

mostraram, mais uma vez, seu trágico predomínio (30/08/88, .A2). 

Quando a Constituição foi promulgada, em 03/09/88, o editorial O Significado 

da Constituição fez uma análise sobre a importância daquele momento. O texto 

constitucional é qualificado de heterogêneo e evasivo e, portanto, o retrato fiel do 

próprio Brasil, que não se tornaria ingovernável nem muito menos se transformaria na 

terra prometida. A nova Constituição era um produto de caprichos e indecisões de um 

plenário fragmentado e caleidoscópico, de interesses variáveis, incompatíveis e 

ambíguos que vagueavam entre o arcaico e o moderno, o democrático e o corporativo, o 

paternalismo e a liberalização, entre o estatismo e o respeito à livre iniciativa. Concluía 

levantando a sua mais nova bandeira, a revisão constitucional, pois a Carta teria 
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fortalecido o sentimento da necessidade de mudá-la para adaptá-la às necessidades de 

uma modernização que o texto foi incapaz de assegurar. 

 

                                                                      

FSP 03/09/88. Satiriza o espírito de superestimação dos constituintes sobre seus 

papéis na feitura da Carta. 
 

Com estas palavras, colocava-se novamente numa atitude quixotesca de luta 

contra o atraso, o arcaico, o ultrapassado, o antigo. A Folha, desta forma afirmava-se 

representante do avanço, do moderno, da vanguarda, do futuro;  defensora de um ideal 

altruísta, sem nenhum interesse pessoal nestas mudanças, a não ser o desenvolvimento 

econômico e social do país. 
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FSP 06/10/88. Satiriza descontentamento de Sarney com as limitações de suas 

prerrogativas aprovadas no texto constitucional. 

 
IV.4 

CRÍTICA À ESQUERDA, PARTIDOS E CANDIDATOS 

A Folha dedicou uma grande atenção à atuação dos partidos de esquerda no 

Congresso Constituinte, dando forte destaque  à sua presença hegemônica nas 

relatorias, o que não reproduzia com fidelidade as tendências majoritárias no plenário. 

A principal preocupação com este predomínio esquerdista não era um temor pela 

aprovação de uma mudança do sistema econômico do país, mas pelo seu apoio às 
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propostas de interferência do Estado na economia e de condenação ao capital 

estrangeiro. Embora naquele momento o jornal acreditasse que a propensão mais ampla 

da opinião pública era desfavorável a tal xenofobia - o que a pesquisa de 21/10/89 

desmentiu - a conjuntura econômica adversa do país poderia favorecer o confronto e a 

exaltação defendidos pela esquerda. Como acreditava que a crítica ao estatismo seria 

algo incontornável nos debates constituintes, colocava em dúvida se a esquerda 

brasileira teria agilidade para participar de forma construtiva deste processo.  

Para manter intacta sua imagem de centro, a Folha aproveita para criticar as 

limitações da direita no Congresso Constituinte. Se a contestação ao princípio da 

propriedade privada era algo fora de discussão, o mesmo não podia ser dito do sentido 

social da propriedade. As forças conservadoras com certeza não demonstrariam 

empenho em viabilizar uma reforma tributária desestimuladora da propriedade 

improdutiva do solo, da tributação de ganhos de capital para facilitar uma melhor 

redistribuição de renda e de um modelo moderno de capitalismo que integrasse a 

maioria da população. Portanto, a aprovação de tais medidas dependeria de um jogo de 

cintura política dos partidos progressistas que, infelizmente, até aquele momento, 

demonstravam não possuir. 
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FSP 15/11/89. Satiriza as últimas colocações de Ulysses e Afif Domingos na 
campanha. 

Finalizava acusando esquerda e direita de responsáveis pelo fechamento das 

oportunidades de avanço social, caso insistissem em manter por mera questão de 

coerência ou inércia intelectual teses minoritárias que levassem à exarcebação 

ideológica (Esquerda na Constituinte, 18/04/87, p.A2) .  

A esquerda brasileira, analisada a partir das propostas defendidas na 

Constituinte, era apresentada como pseudoprogressista, romântica, demagógica, 

mistificadora e carente de modernidade. Modernidade, explicava, seria a ação autônoma  

da sociedade para resolver desafios de novas necessidades econômicas sem a 

intervenção obrigatória do Estado, e sim pela criação de mecanismos mais amplos e 
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flexíveis que assegurassem o progresso social. O erro da esquerda era o de ver na 

intervenção do governo um recurso primeiro, último e constante de todo o progresso 

social, e tal proposta estaria longe de proporcionar uma maior justiça social (Esquerda e 

Modernidade, 04/07/87,p.A2). 

Em todas as oportunidades nas quais o modelo de planejamento estatal é 

colocado em xeque por algum Estado-nação, a Folha realizava grandes coberturas, 

aproveitando o fato para usá-lo como comprovação do grau de anacronismo das idéias 

estatizantes dos partidos de esquerda no Brasil. Exemplo disto foi o destaque dado à 

mudança na Constituição chinesa que permitia a presença da propriedade privada 

naquele país. Tal fato foi apresentado como a reformulação de uma série de dogmas e 

doutrinas que por mais de meio século eram admitidos por largos contingentes de 

opinião. Tanto a Glasnost de Gorbatchev como a renovação econômica da China eram a 

tradução da incapacidade de se obter mais eficiência e crescimento econômico de uma 

organização estatal centralizadora, de um planejamento irracional e autoritário. 

Como o diário paulista destacava, tudo isto acontecia concomitantemente ao 

que alguns agrupamentos políticos no Brasil tratavam como crime de "lesa-pátria" 

algumas iniciativas elementares de modernização econômica: 

Enquanto isto, o Brasil, até aqui considerado uma das potências 

emergentes, um dos países mais dinâmicos desta segunda metade do 

século, vai conhecendo, num quadro de estagnação que se prolonga 

por toda a década, os resultados do predomínio de preconceitos 

ideológicos anacrônicos - aqueles mesmos que os países socialistas se 

encarregam de superar - de uma ausência lamentável de estratégias de 

longo prazo e de uma incapacidade crônica de resolver os 
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desequilíbrios de seu desenvolvimento ( Da China ao Brasil, 14/04/88, 

p.A2). 

 

FSP 10/11/89. Satiriza a cassação da candidatura Sílvio Santos pelo TSE 

 

Percebe-se neste, como em outros editoriais, uma tática da Folha de 

apresentar-se como um orgão da sociedade civil que enxergava e defendia propostas de 

reordenamento da ordem econômica acima dos superados conflitos entre esquerda 

versus direita. Em A Esquerda em busca do moderno, por exemplo, ao identificar a 

ascensão das idéias neoliberais como uma resposta à crise do Welfare State nos países 

desenvolvidos (causada pelas exigências de eficiência produtiva impostas pela 



148

 

reorganização do mercado mundial e pelas tentativas de revitalização dos mecanismos 

de mercado na URSS  e na China), constatava que, no Brasil, este neoliberalismo estava 

sendo propagandeado por setores conservadores apeados do poder e que, quando 

governavam, intensificavam a intervenção estatal e criavam problemas sociais sérios 

com o modelo "deixar o bolo crescer para depois repartir". As esquerdas, por sua vez, 

eram criticadas por quererem a divisão do "bolo" mesmo que isto o impedisse de 

crescer. A esquerda não tinha atentado para mecanismos capazes de estender a 

igualdade de oportunidades com eficácia, presa que ainda estava a  uma obscuridade 

basista que procurava disfarçar uma falta de programas. Concluía destacando que: 

Uma dupla exigência se coloca, portanto, no debate brasileiro. Assim 

como o liberalismo precisa responder as questões que o Welfare State 

soube, a seu modo, equacionar (sob pena de ver, a médio prazo, seus 

ideais de modernização se chocarem com um quadro social de 

barbárie absoluta), a esquerda terá de reagir aos desafios de um país 

que não pode recuar seu processo de desenvolvimento - sob pena de 

tornar-se, ela própria, instrumento de barbárie (04/12/88, p.A2). 

As críticas aos partidos liberais e de esquerda se tornam mais exasperadas 

durante o processo eleitoral presidencial de 1989. Suas principais objeções vão para os 

líderes das intenções de voto: Brizola e Lula.  O primeiro seria apegado a um 

populismo caudilhista de retórica social-democrata de mero verniz pseudo-

modernizante. O PT mostrava uma forte atração por estatismos obstacularizadores da 

modernização e pela defesa de um socialismo genérico e nebuloso. Os partidos liberais, 

por sua vez, eram incapazes de angariar apoio popular por defenderem um modelo de 

capitalismo excludente e concentrador de renda (Falta modernidade, 06/12/88, p.A2). 
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FSP 17/11/89. Satiriza a disputa pelo apoio do PMDB  e PSDB no segundo 
turno, por Lula e Collor. 

 

Quando em fevereiro de 1989 as pesquisas ainda revelavam que Lula e Brizola 

estavam no topo das preferências, a Folha logo se preocupou em chamar à 

responsabilidade as "forças liberais" para a indicação de candidaturas viáveis 

eleitoralmente e fazer frente ao quadro de ameaça de um segundo turno com dois 

candidatos de esquerda, o que representaria um empobrecimento e uma deturpação do 

debate político.  

Empobrecimento porque a polarização PT e PDT não refletia a complexidade 

do dilema em que a sociedade brasileira estava envolvida na luta entre livre iniciativa 

versus estatismo e entre integração no mercado internacional ou autarquização da 

economia. Deturpação porque Brizola tentava vender uma imagem de confiabilidade à 

livre iniciativa que não seria nada além de uma mistificação política. Acrescentava 

ainda como perigoso um alheamento dos setores de direita à possibilidade de conquista 
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do poder pelo voto, pois abria espaço para movimentos inconformistas e renegadores do 

processo democrático (O Desafio das Eleições, 21/02/89, p.A2). 

Como que numa tentativa de auxiliar as forças de centro e orientar o processo 

político, a Folha passou a monitorar as posições de partidos mais próximos das opções 

liberais, apontando hesitações e vacilações de suas propostas de reordenamento 

econômico do país. O PSDB, por exemplo, teve sua plataforma política sobre o papel 

da livre iniciativa considerada tímida, envergonhada e parecendo temer ser identificada 

com as forças conservadoras. O PSDB, segundo o periódico, como partido social-

democrata, devia assumir o compromisso de manutenção da iniciativa privada, dando 

ênfase também  à democracia política e à diminuição das desigualdades sociais. Na 

privatização, o programa do PSDB, embora reconhecesse uma hipertrofia do Estado e 

se comprometesse a executar uma política de privatização ao chegar ao poder, colocava 

uma série de condicionantes que na prática invalidavam a opção. Na parte sobre 

tecnologia, criticava o partido por não posicionar-se mais efetivamente sobre a reserva 

de mercado da informática. A proposta apresentada pelo PSDB, enfim, era vista como 

uma forma desta agremiação tentar resolver seus dilemas internos de consciência, 

tornando seu impacto político virtualmente nulo ( Ambiguidades do PSDB, 22/02/89, 

p.A2). 

Enquanto as ponderações sobre as propostas dos partidos de centro são 

parcimoniosas, as dos candidatos de esquerda são desqualificadoras. Brizola é 

apresentado como possuidor de um personalismo ultrapassado e inconsistente, que 

tentava transitar entre um tom de moderação postiça e de um idealismo doutrinário sem 

significado e antiquado, acusado de defender um nacionalismo sem propostas concretas 

de desenvolvimento e sem avaliar os custos de um modelo autárquico para o país. As 

evocações de Vargas e identificações com Felipe González são vistas como fraseologias 
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de palanque sintonizadas com o subdesenvolvimento brasileiro e com um gênero de 

política que se esperava em extinção: o das promessas vazias, da indefinição 

programática e do personalismo messiânico ( As Bandeiras de Brizola, 22/04/89, p.A2). 

SP 19/11/89. Satiriza a acirrada disputa de Lula e Brizola para o segundo turno 
decidida nas últimas urnas. 

 

Por sua vez, o PT era questionado sobre os assuntos de redefinição do papel 

estatal no desenvolvimento econômico, que a Folha considerava como o ponto mais 

importante. Indagava como a estatização, tão defendida pelo PT, estaria sendo 

rediscutida (como Lula teria  dado a entender nas sua viagens pelo Primeiro Mundo). 

Reformularia, mesmo que timidamente, os empecilhos ao capital estrangeiro (adotados 

pela Constituinte) e os problemas de uma política tecnológica autárquica e xenófoba? 

Continuaria apoiando indiscriminadamente todo movimento sindical, mesmo os mais 

particularistas e perniciosos ao crescimento econômico? O jornal deixava implícito um 

alto grau de ceticismo. Afirmava que, como segmentos do PT viam na questão da 

modernização um lema conservador, isto relegava ao partido o papel de protagonista 
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do atraso , do nacionalismo tacanho, da irracionalidade econômica e de uma visão 

místico-participacionista a respeito das classes populares ( A Encruzilhada do PT, 

24/04/89, p.A2). 

FSP 27/11/89. Satiriza o apoio de Brizola a Lula no segundo turno da eleição. 

 

As candidaturas de centro não confiáveis também foram objetos de 

desqualificação, como ocorreu com Ulysses Guimarães. Não era um candidato que 

possuía a visão ousada e empreendedora da necessidade de remodelar a máquina do 
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Estado, de promover cortes violentos na administração pública, de impor padrões de 

racionalidade e eficiência, de extirpar o déficit público, de levar a cabo uma política de 

privatização. Era, antes, um político de práticas clientelísticas que trocaria estabilidade 

econômica e algumas reformas limitadas pela nomeação de cargos e contratação de 

obras públicas (A Candidatura Ulysses, 03/05/89, p.A2). 

Maluf  era a confirmação de sua obstinação política e do grau de decadência e 

de perda de representatividade do PDS que, assim como seu candidato, esvaía-se nas 

urnas com o lento desaparecimento do regime e da fisiologia que encarnaram. Um 

candidato adequado ao perfil desafinado do PDS e do discurso extemporâneo daqueles 

que governaram o país na ditadura, sem nada a dizer nem porque participar (Mais uma 

vez Maluf, 16/05/89, p.A2) .  

Quando Collor ascendeu nas intenções de voto, passou a ser objeto de maiores 

preocupações dos editoriais. A candidatura representava o vazio do quadro político 

causado pelo esgotamento do PMDB, pela incapacidade do PFL de firmar uma 

identidade partidária e pela erosão de legitimidade da Nova República. Uma 

candidatura vazia de conteúdo e de projetos para o país, baseada numa exploração 

demagógica da boa fé popular e na utilização oportunista da revolta frente à 

imoralidade da máquina pública, que ostentava o desprezo pela forma partidária como 

apanágio de uma relação a ser estabelecida diretamente entre o líder e a cidadania 

atomizada. Ao invés de planos racionais, oferecia clichés extraídos do repertório da 

moralidade média; em vez de propostas definidas e articuladas, frases de efeito 

destinadas a propagar a fama de "caçador de marajás". Uma postulação que já atraía 

uma chusma de políticos profissionais pronta a inclinar-se para onde pendia a vitória. 

Acreditava o jornal, entretanto, que logo que outras candidaturas amadurecessem, que 

se iniciassem os debates e as comparações das propostas pelos eleitores, Collor não 
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passaria de uma sonho de verão, hipnótico e fugaz como uma imagem na tela de TV (A 

Candidatura Collor, 07/05/89, p.A2).  

 

FSP 29/11/89. Satiriza o apoio de setores da Igreja a Lula 

 

Quando Collor atingiu 42% das intenções de voto, o jornal retomou a análise 

sobre tal fenômeno, explicando-o como um movimento de ampla rejeição às 

personalidades conhecidas do cenário político nacional que estavam resistindo às 

necessidades de reformas para a modernização do Estado. Questionava, entretanto, se 

Collor seria o mais indicado para cumprir tal necesidade, já que não tinha programa, 

apenas uma imagem; não tinha partido, mas um veículo para seu personalismo. Collor 

era uma ficção que não dizia quem era, nem o que pretendia fazer; e significava o que 

no passado representaram Jânio  e o rinoceronte Cacareco: um instrumento para 

expressar rejeição. O jornal apressava-se, todavia, em afirmar que não movia nenhum 
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preconceito para  com o candidato e sim contribuía para que o voto se fundamentasse 

no maior repertório possível de informações a respeito de cada postulante (O Fenômeno 

Collor,11/06/89,p.A2). 

A preocupação em dar informações sobre os candidatos levou a Folha a fazer 

reportagens sobre as administrações de Collor na prefeitura de Maceió e no governo de 

Alagoas, demonstrando uma série de ações nepotistas, irregularidades administrativas, 

acordos suspeitos e obscuros com os usineiros e favorecimento obtido para suas 

empresas junto ao Banco do Estado de Alagoas. Posteriormente, em 12/09/89, no 

editorial À Custa do contribuinte, é denunciada  também a utilização de vinte 

funcionários do governo de Alagoas na campanha de Collor, remunerados pelo erário 

daquele Estado. Em editorial intitulado Os Marajás de Collor, afirmava que tais 

constatações desmascaravam a bem sucedida operação de mistificação e de demagogia 

do candidato. Percebemos, entretanto, no mesmo editorial, uma maior condescendência 

para com o postulante ao afirmar que tais irregularidades não eram diferentes das 

praticadas por outros concorrentes e que seu programa e suas declarações estavam 

revelando boa dose de articulação doutrinária e de compreensão dos problemas do 

país19 . No entanto, a contradição entre a postura e a imagem que Collor tentava 

vender com a realidade de sua atuação eram gritantes e revelavam a sua verdadeira 

face (01/08/89, pA2). 

Como que para reforçar a tese de que as práticas administrativas de Collor 

eram algo corrente entre os outros candidatos, fez denúncias semelhantes dos 

principais. Ulysses Guimarães, por exemplo, teria aumentado o número de funcionários 

da Câmara dos Deputados de 4613 para 6823 quando presidia aquela casa (A Gestão 

Ulysses, 13/08/89, p.A2). Mário Covas, até então poupado das críticas, foi acusado de 

                                                 
19 Grifo nosso. 
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ter aumentado o número de funcionários quando prefeito de São Paulo em 16718 

funcionários (As Contratações de Covas, 17/08/89,p.A2), e seu vice, Almir Gabriel, 

quando prefeito de Belém, de ter elaborado e assinado um projeto de lei assegurando 

aos vereadores do município a aposentadoria com oito anos de serviço e além de 

utilizar os cofres da prefeitura para suplementar os recursos não cobertos pelas 

contribuições dos edis (Exemplo de Favoritismo, 30/08/89, p.A2 ). Aureliano Chaves, 

outro até então intocado, foi acusado de ter privilegiado seu reduto eleitoral - o Estado 

de Minas Gerais- na distribuição de verbas a fundo perdido durante sua gestão à frente 

do ministério das Minas e Energia ( As Verbas de Aureliano, 25/09/89,p.A2). O único 

candidato importante poupado foi Guilherme Afif que por coincidência ou não, 

defendia as mesmas teses do jornal. 

FSP 12/12/89. Satiriza subida do dólar provocada pela ascensão de Lula nas pesquisas. 

 

                             Em fins de agosto, quando as pesquisas indicavam um segundo turno 

entre Brizola e Collor, lamentava tal situação porque Brizola representava tudo que a 

esquerda tinha de mais arcaico, populista e caudilhesco e Collor era comprometido com 
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práticas políticas condenáveis e antiguadas. As discussões mais importantes, como crise 

do Estado e distribuição de renda, ficariam comprometidas devido à pouca consistência 

dos candidatos, e o debate resumiria-se ao velho confronto esquerda e direita. A 

polarização Collor e Brizola seria explicável como o confronto de dois personalismos 

de visões messiânicas, tanto na versão populista como na inconveniente atitude 

modernizante e liberal (Jogo de Espelhos, 24/08/89, p.A2). 

Em fins de setembro, o jornal comentou a guinada estatista das candidaturas de 

Brizola, Lula e Roberto Freire, após tentarem vender uma imagem ideológica mais 

flexível. Brizola  reiterava uma posição xenófoba abandonando as referências à social-

democracia, Lula promovia uma manifestação de apoio à Petrobrás e Roberto Freire 

insistia na panacéia estatizante. Clichês da década de 50, segundo o periódico, que 

intensificavam a irracionalidade e o anacronismo de uma esquerda que investia no 

atraso por ser incapaz de fornecer respostas articuladas aos desafios do presente. Uma 

situação que tornava a esquerda brasileira próxima dos círculos restritos dos quais de 

Cuba e Albânia seriam os últimos a defender um modelo ultrapassado pelo tempo e 

disputavam entre si o monopólio do atraso (Monopólio do Atraso, 29/09/89, p.A2). 

No dia seguinte, com o editorial Estatismo de Brizola, o jornal buscou 

exemplificar o que seria um governo de esquerda no Brasil a partir da experiência de 

estatização de 16 empresas de ônibus efetuada durante o governo de Brizola no Rio de 

Janeiro. Tal fato só teria trazido mais dívidas para o setor, decréscimo da frota à 

disposição do público,  inadimplência do Estado no pagamento dos impostos devidos e 

aumento do número de funcionários. A solução teria se mostrado mais onerosa, frágil e 

ineficaz do que o simplismo estatizante fazia crer. Brizola defendendo tal estatismo 

demonstrava: 
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FSP 14/12/89. Satiriza nível dos debates entre os dois candidatos 

 

... a inadequação do seu discurso às necessidades da economia 

brasileira e ao próprio ambiente internacional, onde as exigências de 

modernização e eficácia econômica passam necessariamente, até nos 

países socialistas, por uma redução da presença do Estado na 

economia (30/09/89, p.A2). 

 

Em fins de outubro foi a vez do PT ser acusado de não possuir propostas de 

redução do intervencionismo estatal em seu programa de governo. Para a Folha, isto 

demonstrava que Lula ignorava tal intervenção como umas das causas das distorções 

brutais do funcionamento da economia. Acusava-o também de querer uma redução das 

margens de lucro, ao defender, no plano emergencial, um congelamento de preços sem 

o mesmo ocorrer com os salários, e de pretender dar um calote na dívida interna com a 

proposta de troca dos títulos de curto prazo por outros de longo prazo (O Plano do PT, 

21/10/89, p.A2). 
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O aumento do dólar, provocado pelo avanço da candidatura Lula nas pesquisas 

às vésperas do segundo turno da eleição, fez o jornal realizar um apelo ao conjunto dos 

candidatos de tornarem suas propostas econômicas mais claras para que o mercado 

pudesse ser acalmado (Sem Tempo a perder, 12/12/89, p.A2). A disparada do dólar na 

Argentina no mesmo período foi utilizada para reforçar o mesmo apelo (Advertência 

argentina, 13/12/89, p.A2).  

Quando as urnas consagraram a vitória de Collor, enfatizou a necessidade de 

mudanças na estrutura econômica do país ao novo presidente( O Imperativo das 

reformas, 19/12/89, p.A2), já que a pequena margem de votos que lhe garantiu a eleição 

demonstrava o descontentamento da população brasileira com o tipo de capitalismo 

cartorial baseado no favoritismo, na fisiologia e no desrespeito à opinião pública. Para 

cumprir um projeto de liberalização da economia e de incentivo às forças de mercado 

seria preciso disposição e firmeza  no propósito de integrar setores crescentes da 

população nos benefícios do sistema de livre iniciativa. Para criar um fator psicológico 

favorável ao mercado e evitar uma disparada da inflação e do dólar ( que parou de subir 

com a vitória do caçador de marajás ) era preciso que Collor anunciasse sem delongas 

sua equipe econômica. Finalizava afirmando que não haveria, 

Maior equívoco por parte do establishment  econômico, do que tomar o 

resultado das eleições como garantia de que nada será preciso mudar. 

É possível que Collor não venha a atender o imperativo de fazer 

amplas reformas. Dificilmente, entretanto, os setores hegemônicos na 

economia e na sociedade brasileira terão oportunidade tão clara de 

empreendê-las por sua própria iniciativa, de modo consensual e 

politicamente sem traumas.  
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FSP 25/12/89. Satiriza recusa de Collor em antecipar posse e situação política do 
governo Sarney 
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4 

V 

O CONTEXTO 

DAS MUDANÇAS 

DE LINHA 

EDITORIAL 
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As mudanças da linha editorial da Folha de São Paulo estavam inseridas 

dentro de uma reformulação do quadro político-econômico brasileiro provocada pelas 

transformações que o mundo capitalista e a sociedade nacional passavam, que 

envolviam desde uma alteração na correlação de forças do poder político a uma 

redefinição do papel do Estado no processo de desenvolvimento econômico. 

No caso do Brasil estas variações encontram sua gênese na crise do Estado 

Desenvolvimentista, instaurada a partir de 1983. Neste ano houve uma quebra da 

hegemonia da substituição das importações e do desenvolvimento econômico amparado 

no tripé capital monopolista, estatal e multinacional. A crise do nacional 

desenvolvimentismo  impediu o regime militar de dirigir a aliança instaurada em 1964 e 

dividiu seus quadros políticos, que passaram a polarizar-se em torno de interesses e 

idéias distintas, causando desagregação no interior do bloco dominante e o 

distanciamento entre o poder político e a sociedade. 

Os choques dos juros e do petróleo em 1979 evidenciaram o esgotamento das 

estratégias de desenvolvimento baseadas no endividamento externo sem onerar as 

classes proprietárias e as empresas estatais. A partir de outubro, o governo federal 

passou a abandonar a política de crescimento e a atacar os problema do desequilíbrio 

das contas públicas de duas formas: preservando linhas de financiamento externas a 

custos crescentes e prazos mais curtos e induzindo a recessão para provocar a produção 

de saldos positivos e crescentes no comércio exterior com a finalidade de honrar os 
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compromissos da dívida externa. Com a moratória mexicana e a suspensão dos 

financiamentos dos bancos credores, o governo foi obrigado a recorrer ao FMI para 

conseguir empréstimos de emergência que mantivessem o fluxo de pagamentos de juros 

e o aval para uma política de ajuste econômico visando ao alongamento dos prazos da 

dívida externa. 

Estas medidas significaram uma reorientação da política econômica adotada 

desde 1968 e romperam com a unidade do pacto de dominação estruturado pelo Estado 

Desenvolvimentista, além de agudizar a já precária situação sócio-econômica dos 

assalariados e onerar de forma desigual os segmentos da aliança desenvolvimentista.  

Os funcionários públicos foram elevados à condição de vilões do déficit 

público, acusados de serem privilegiados com altos salários e garantias trabalhistas não 

dadas ao setor privado. Tal campanha tinha como objetivo  evitar o questionamento da 

dependência do Estado em relação ao capital financeiro e justificar os cortes nos 

subsídios e nos salários reais do pessoal do Estado.  

Os investimentos na infra-estrutura do país ao longo do período 1980/1985 

sofreram uma queda de 5% ao ano, provocando uma deterioração progressiva da infra-

estrutura produtiva do país. Os setores privados foram obrigados a trocar investimentos 

por diminuição de custos, redução de dívidas e das taxas de crescimento. O capital 

financeiro, entretanto, foi o único beneficiado pela política de juros altos para 

desaquecer a economia e reduzir a inflação, ampliando assim os ganhos já adquiridos na 

década de 70. 

Os descontentamentos dos setores prejudicados pela nova política econômica 

se refletiram nas manifestações e greves dos servidores das estatais, que passaram a se 

organizar em associações (mesmo proibidos de fazê-lo pela legislação); na resistência 

da tecnoburocracia de se submeter às ações da Secretaria de Controle das Empresas 
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Estatais (SEST) e mesmo de fornecer-lhe informações; na ação dos empresários de se 

organizar em várias associações e criticar a política recessiva de Delfim Neto na grande 

imprensa; bem como no seu tímido apoio da Campanha das Diretas e na adesão à 

candidatura de Tancredo Neves ao Colégio Eleitoral. Concordando com Brasílio Sallum 

Jr. : 

... a emergência de alternativas à política governamental no meio 

empresarial, pilar central do pacto desenvolvimentista, sinaliza 

claramente que a crise já não era apenas econômica, mas que o 

próprio pacto de dominação fora afetado, abrindo-se no país aquilo 

que Gramsci denominou de crise de hegemonia ( Sallum Jr. 1996,p.81). 

As propostas empresariais dividiam-se entre a nacional-desenvolvimentista e a 

neoliberal. Ambas defendiam a necessidade de redimensionar as relações com os 

credores revertendo, a tendência da exportação de capitais em que o país encontrava-se. 

Os neoliberais, entretanto, acreditavam que tal objetivo seria conseguido pela quebra do 

intervencionismo estatal e pela reativação dos mecanismos de mercado. O Estado teria 

que se dedicar somente a políticas sociais compensatórias e abrir a economia a uma 

maior participação na divisão internacional do trabalho, concentrando-se na agricultura 

e na produção industrial com tecnologia já assimilada e importando os produtos de 

tecnologia mais avançada. Tais idéias tinham a simpatia das lideranças da agricultura 

moderna e do empresariado comercial. 

Já os nacional-desenvolvimentistas davam destaque à reforma no sistema 

financeiro para subordiná-lo ao crescimento industrial, à visão do Estado como 

planificador de um desenvolvimento autárquico (com ênfase na integração do sistema 

industrial), à internalização de toda a indústria de ponta e à incorporação dos 

assalariados organizados mediante uma política negociada de rendas. Seus 
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simpatizantes estavam na indústria privada nacional e na burocracia empresarial do 

Estado. 

Aliado a tal rompimento da aliança desenvolvimentista se verifica uma 

mobilização das classes médias e operárias em fins dos anos 70 e em 1983 que exigiam 

um novo papel no contexto político institucional e econômico. Ocorreram 

manifestações violentas de desempregados no Rio de Janeiro e em São Paulo e tais 

fatos reforçaram a dissociação entre o comando do Estado, o empresariado e a classe 

política, bem como a crença de que as medidas recessivas ameaçavam a democratização 

e enrijeciam o regime militar devido à irrupção de violências. Isto serviu para aumentar 

os anseios pela democratização como forma de aliviar tais tensões. 

Explica-se assim o sucesso, quase inesperado, da campanha pelas Diretas Já 

em 1983 e 1984. Esta quebrou a base parlamentar do governo e ampliou as 

possibilidades de vitória da oposição no Colégio Eleitoral. Rompeu a associação entre 

regime autoritário e mídia, que inicialmente relutou em aderir ao movimento - com 

exceção da Folha de São Paulo - mas que foi levada a entrar em sintonia com o público 

e a reforçar as convicções da população mobilizada. Tal imprensa foi obrigada a 

notificar as mobilizações oposicionistas e modificar seu papel de difundidor das 

representações e ideais do regime autoritário. O caso da Rede Globo, que chegou a ter 

seus carros apedrejados pelos manifestantes, é exemplar desta situação. 

As classes empresariais, por sua vez, não participaram ativamente da 

campanha pelo temor de que a transição fugisse de seu controle e uma vitória de 

Brizola ou Ulisses desse uma tonalidade nacional-popular mais acentuada na política 

econômica e reordenasse por completo a forma do Estado. 

A derrota das Diretas Já garantiu espaço político para o setor do PMDB que 

pregava uma conciliação nacional, liderado por Tancredo Neves, de tendência mais 
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conservadora e confiável ao empresariado. A formação da Aliança Democrática com os 

dissidentes do PDS, organizados no PFL e com um arco de apoio que incluía PMDB, 

PDT, PTB, Geisel e governantes do Nordeste ligados ao derrotado Mario Andreazza, 

reverteu o caráter oposicionista e tornou-se "mudancista" sem confronto com o Regime 

e com uma proposta de política econômica mais liberal. 

A morte de Tancredo e a subida de Sarney dá uma sobrevida ao modelo 

nacional-desenvolvimentista, pelo fato de este procurar legitimar-se e manter-se no 

poder com o apoio deste setor, majoritário no PMDB. Neste primeiro momento da Nova 

República, as tendências burguesas mais favoráveis à ortodoxia neoliberal vinda do 

sistema capitalista internacional e de seus centros de poder foram marginalizadas. 

Progressivamente, entretanto, acabaram introduzindo-se no sistema de forças que 

sustentava o governo da Nova República, já que a burguesia local foi paulatinamente 

moldando-se às novas circunstâncias internacionais. 

Estes primeiros anos do goverrno Sarney podem ser caracterizados como de 

crise de hegemonia por conta do veto dos componentes da aliança nacional-

desenvolvimentista a estratégias de enfrentamento da crise econômica baseadas na 

recessão ou no modelo neoliberal. As políticas heterodoxas como o Plano Cruzado 

tentavam resolver a crise do Estado desenvolvimentista num antigo quadro de 

referência numa conjuntura internacional adversa. 

Este antigo quadro de referência é explicado por Brasílio Sallum pelo modelo 

de desenvolvimento brasileiro baseado no modelo da segunda revolução industrial com 

aumento da dependência externa e ao mercado financeiro internacional, quando nos 

países centrais ocorria a terceira revolução baseada na eletrônica e na informática, 

aumentando a distância de produtividade da indústria local e tornando estruturalmente 

anacrônica a forma de desenvolvimento auto-suficiente.  
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Tal anacronismo, segundo Sallum, só evidenciara-se quando as agências 

multilaterais e o governo americano pressionaram por uma abertura comercial, 

desregulamentação e fim de reservas de mercado, que eram as bases da política 

nacional-desenvolvimentista brasileira (1996,p.170). Neste período os EUA buscavam 

conter o declínio de sua hegemonia econômica mediante a inversão de capitais no 

desenvolvimento tecnológico e numa postura negociadora agressiva nas relações 

multilaterais e bilaterais, visando abrir mercados para a exportação de bens serviços e 

capitais. Tais medidas agressivas eram respaldadas em discursos neoliberais e 

neomercantilistas e por sanções contra países resistentes a uma reestruturação de suas 

economias dentro destes novos cânones. No caso brasileiro: 

Pelo tamanho e grau de desenvolvimento atingido, pela disposição de 

galgar posições na divisão internacional do trabalho, por seu papel, 

junto à India, de liderança na oposição à agenda americana no GATT, 

na OMPI e em outros fóruns, o Brasil esteve, no final dos anos 80, 

entre os alvos principais da ação disciplinadora dos Estados Unidos, 

tendo sido objeto de constante pressão e, por duas vezes (1987/1988), 

de ações retaliatórias, numa escalada que produziria profundo impacto 

nas elites locais (Cruz, 1997, p.126). 

 

As políticas econômicas dos ministros Dílson Funaro e Bresser Pereira, ligados 

ao PMDB, buscavam resolver o desequilíbrio financeiro do Estado pela reformulação 

das relações entre o setor público e o privado, com medidas heterodoxas como 

recompor os preços e serviços das empresas estatais, reverter a tendência de queda da 

receita tributária, bloquear ou congelar os preços da empresas privadas e reduzir os 

serviços da dívida interna.  
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Buscava-se também ampliar a margem de liberdade do país no sistema 

internacional por uma política externa mais afirmativa e apoiada em um projeto 

nacional desenvolvimentista científico e tecnológico, como evidencia-se na polêmica 

sobre a política nacional de informática. 

Na articulação externa da economia nacional buscou-se evitar a subordinação 

aos mecanismos de mercado independentes do controle do Estado brasileiro, reduzindo 

o fluxo de recursos para o exterior e resguardando o país de mudanças desfavoráveis 

nas condições do mercado internacional. 

Com os ministros Francisco Dornelles e Mailson da Nóbrega, foi enfatizada a 

necessidade de reestruturação do próprio setor público visando à retomada de 

investimentos externos, agora considerados indispensáveis ao retorno do crescimento. 

Tal política baseava-se na aceitação dos mecanismos de mercado e do conjunto de 

idéias e recomendações das instituições financeiras multilaterais. O apoio quase 

unânime do empresariado a esta nova política econômica, a falta de uma oposição de 

centro-esquerda à nova abordagem da questão da dívida externa e a amplificação desta 

inflexão empresarial pela mídia cada vez mais enquadrada nos cânones da indústria 

cultural evidenciaram a proeminência social que as estratégias de desenvolvimento 

liberal e internacionalista assumiram. 

Tal apoio empresarial dava-se essencialmente pela crítica e bloqueio político, 

através de suas associações, das veleidades estatistas e nacionalistas das elites políticas, 

pelo apoio da redução do Estado, pela penalização dos servidores públicos e 

secundariamente pela ampliação da associação da economia local com o sistema 

capitalista internacional. Tal associação, entretanto, era vista mais como liberdade e 

estímulo para ampliação dos investimentos estrangeiros no país do que como liberação 

da competição com os capitais industriais ou financeiros externos. 
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Estes movimentos desestatizantes e internacionalizantes tiveram dificuldades 

de se impor na ordem política de converter seu crescimento sócio-político em força 

político-institucional, devido aos processos de expansão organizativa, de mobilização e 

realinhamento ideológico das camadas subalternas e intermediárias  da sociedade 

(como os servidores públicos) em entidades sindicais e partidos  políticos  de caráter 

nacional popular como a  CUT e o PT. 

Acrescente-se ainda o fato de as eleições para o Congresso Constituinte terem 

ocorrido sobre o impacto popular positivo do Plano Cruzado, que elegeu a maioria de 

deputados afinados com pensamentos nacionalistas, distributivistas e 

desenvolvimentistas. A derrota dos empresários na Constituinte foi, entretanto, 

compensada com a vitória de Collor sobre Lula, mais identificado com o pensamento 

liberal de ver no Estado intervencionista a principal ameaça da boa ordem e não as 

estruturas sociais.  

Nesta conjuntura, percebemos uma afirmação da condição de indústria cultural 

da Folha de São Paulo, ao assimilar a proposta que os donos do mercado (seus 

anunciantes) impunham, para que continuasse recebendo seus anúncios e pudesse 

sobreviver enquanto empresa. Tal mudança de linha editorial não significava, 

entretanto, uma mudança exigida pelo seu leitorado, como afirmou em várias ocasiões. 

Octávio Frias Filho, por exemplo, justifica-a pela característica flexível e 

permeável do jornal às influências e emergências da sociedade e pelo caráter dinâmico 

da Folha de São Paulo. Identificando na Queda do Muro de Berlim um marco das 

profundas mudanças políticas e econômicas da década de 80, afirmou que: 

Um jornal que se coloca como permeável às mudanças e atento ao que 

está acontecendo na sociedade, nunca poderia ficar imune a uma 

mudança de tal proporção com essa transformação que transcende o 
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neoliberalismo, que transcende a informática... epifenômenos, 

manifestações de aparências de um fenômeno histórico muito 

profundo, muito subterrâneo, cujas consequências eu obviamente não 

consigo prever. Ignorar esse vendaval seria dar murro em pontas de 

facas, querer parar o trem da história, ficar falando sozinho. 

(...) Não foi a Folha que deixou de ser keynesiana. Praticamente todos 

os países do mundo, uns antes, outros depois, num espaço de 10 a 15 

anos, abandonaram políticas de inspiração keynesiana e passaram a 

adotar políticas de inspiração liberal. É um fenômeno de escala 

realmente internacional 20. 

Algumas evidências, entretanto, parece-nos indicar outros motivos, menos 

coerentes com o discurso acima. A afirmação de Carlos Eduardo Lins e Silva, por 

exemplo, já nos deixa uma pista.  

Depois da campanha das diretas-já, o jornal assumiu um caráter de 

influenciador nacional das decisões que até então nunca tivera em 

tamanha proporção. O entusiasmo interno na redação com o sucesso 

unânime alcançado pelo jornal fazia prever que cada jornalista 

poderia querer construir a sua própria campanha das diretas-já em 

cima de qualquer tema de sua especialidade. O crescimento da 

importância do jornal significou também o aumento de suas 

responsabilidades enquanto empresa. A Folha, sempre vista pelo 

empresariado com mais reservas do que qualquer outro dos grandes 

veículos de comunicação do país, pelas suas posições editoriais 

politicamente mais avançadas, mas não poderá jamais ser considerada 

                                                 
20 

Entrevista de Octávio Frias Filho ao autor
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- sob pena de ser expelida do sistema de mercado no qual atua e crê 

necessário atuar – um órgão opositor do “establishment”. As 

condições para que isso pudesse acontecer jamais haviam sido tão 

propícias como logo após a campanha das diretas-já. Havia, assim, 

uma necessidade política para aumentar o sistema de controle sobre o 

trabalho dos jornalistas (Silva, 1987, p.170).    

Em nossa concepção, a argumentação acima justificava não só a instalação do 

Projeto Folha como a mudança de linha editorial, já que era necessário mostrar-se 

confiável ao establishment e, definitivamente, não era um discurso nacional-

desenvolvimentista que este queria. 

O caso da série de reportagens sobre a crise do papel do Estado na economia  

publicada no período das eleições presidenciais de 1989, como falamos anteriormente, 

também desmente a justificativa de mudança de linha editorial pela necessidade de 

adaptar-se à opinião do leitorado, já que a maioria deste leitorado estava contra a 

privatização e em editorial o jornal classificou tal posição como produto de uma forte 

inércia ideológica, consequência de um desenvolvimento histórico, no qual o papel do 

Estado foi decisivo para a dinamização da economia brasileira ou até mesmo para a 

criação de uma unidade nacional. 

Os dados financeiros da empresa Folha da Manhã também nos dão uma certa 

pista, como podemos ver na tabela abaixo 21:  

 

                                                 
21 A tabela tomou como referência os balanços publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo das seguintes 

datas: 25/04/1980,p.48; 09/04/1981,p.14; 27/04/1982, p.04; 25/03/1983, p.40; 28/03/1984,p.18; 30/03/1985, caderno 

2, p. 11; 27/03/1986, p.17; 31/03/1987, p.10; 31/03/1988, p.8; 20/04/1989, p.20; 25/04/1990, p.10. 
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Como se pode perceber, o período 1979-1985 apresentou decréscimos da 

rentabilidade da empresa Folha da Manhã, que chegaram a seu ápice em 1984 com -

4,9%. Embora tal queda de rentabilidade pudesse ser explicada pelo grande aumento 

patrimonial que a empresa teve no período 1983-1984 de 350%, a sua diminuição 

mostrava-se um tanto necessária para garantir a saúde financeira do empresa. A partir de 

1985-1986, como resultado do prestígio adquirido na campanha das Diretas Já, do 

enxugamento de custos com o Projeto Folha e da mudança de linha editorial que ocorre 

no  ano de 1985, como já comprovamos, há uma recuperação das taxas de lucro que 

chegam a 46,97% em 1989, como nos mostram os gráficos sobre evolução do lucro 

líquido abaixo, feitos por nós a partir dos dados recolhidos nos balanços já citados 22: 

 

 

                                                 
22 O primeiro gráfico se refere à evolução do lucro líquido (descontada a inflação) em cruzeiros e o 
segundo a mesma evolução em cruzados. Deixamos de mostrar os resultados de 1989 por tratar-se de 
cruzados novos e devido nossa dificuldade em criar parâmetros de comparação com a antiga moeda. 

CRUZEIRO

Lucro Líquido Patrimônio Líquido Rentabilidade % LL/PL

1979 60.686.494,01       615.532.902,57       0,10               9,9%

1980 55.941.410,72       894.612.572,80       0,06               6,2%

1981 39.135.511,09       998.311.153,80       0,04               3,9%

1982 14.242.983,78       1.343.855.711,00    0,02               1,1%

1983 14.132.723,19       2.200.774.390,00    -                 0,6%

1984 (228.633.327,30)    7.627.519.482,00    (0,05)              -4,9%

1985 (94.465.116,41)      10.094.854.591,00  -                 -0,09%

CRUZADO

Lucro Líquido Patrimônio Líquido Rentabilidade % LL/PL

1986 16.215.509,46       305.898.926,50       0,05               5,3%

1987 1.611.211,55         172.685.475,80       0,01               0,93%

1988 2.228.130,95         10.337.166,65         -                 0,45%

CRUZADO NOVO

Lucro Líquido Patrimônio Líquido Rentabilidade % LL/PL

1989 4.855.123,53         10.337.166,65         0,47 46,97%
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Não encontramos nos balanços apresentados dados contábeis que nos 

permitissem entender os motivos das variações bruscas de queda do lucro líquido nos 

anos de 1984 e 1985 com as variações favoráveis de 1986 e 1989, mesmo descontadas 

as altas taxas de inflação e as duas trocas de moedas ocorridas no período. De qualquer 
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maneira, apresentamos os dados obtidos por revelarem uma situação contábil que com 

certeza influenciou nas decisões de ordens empresariais e político-editoriais da empresa, 

com relação à sua visão sobre o modelo de desenvolvimento apropriado ao país. 

Outro elemento para nosso propósito de questionar os motivos de sua mudança 

de linha editorial é o processo de produção dos editoriais do jornal, reconhecido pelo 

próprio Frias Filho como a posição dos seus proprietários. Segundo o mesmo: 

... tem uma equipe de editorialistas que trabalham diretamente ligados 

ao proprietário do jornal, no caso meu pai. Então os editoriais são 

redigidos por essa equipe depois de discussões das quais 

frequentemente meu pai participa. A última palavra cabe naturalmente 

a ele, mas os assuntos são debatidos de uma maneira aberta, as 

divergências são explicitadas. Do ponto de vista da redação, 

especificamente como ato físico, é dificil localizar a autoria individual 

de um ou outro editorial, porque muito frequentemente são feitos de tal 

forma que uma primeira versão é emitida por um editorialista, o 

segundo faz emendas daquela primeira versão, muitas vezes meu pai 

pessoalmente faz emendas nesta segunda versão. Então acaba sendo 

sempre um trabalho de quatro a seis mãos. Além disto, existe um fórum 

toda Sexta-feira, uma reunião que ocorre no período do almoço, onde 

são levados os temas que demandam um pouco mais de discussão ou os 

temas a respeito dos quais não há um mínimo de consenso nas 

discussões diárias. Esse é um fórum ampliado. Participam desses 

encontros, além de meu pai e a equipe dos editorialistas, eu próprio, os 

secretários da redação do jornal e os editores de áreas que 

frequentemente têm alguma interface com os editoriais: política, 
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economia, cotidiano... Ao mesmo tempo você tem outros vetores 

condicionando a opinião do jornal no editorial. Um desses vetores é a 

jurisprudência. A gente vai fazer um editorial sobre determinado 

assunto e se toma a cautela de identificar o que o jornal tinha dito em 

anos anteriores a respeito desse assunto. Porque a idéia do jornal, 

embora não refletindo um código dogmático de opiniões, é de manter 

uma coerência, alguma consistência, especialmente em jurisprudência 

16. 

A condição de proprietário enquanto ser social determinando a linha editorial 

do jornal evidencia-se nesta declaração. Isto demonstra como interesses empresariais e 

políticos de seus donos também compõem a posição do jornal e não apenas a visão do 

leitorado, como a propaganda da Folha fazia sempre questão de ressaltar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Enfim, para nós, a mudança de linha editorial da Folha de São Paulo em 1985, 

deve ser compreendida como produto de uma disputa de hegemonia, de um projeto 

político-econômico que a Folha inicialmente combateu e depois aderiu. Não obstante o 

agravamento da situação econômica internacional e local, o jornal teve um crescimento 

econômico considerável a partir de 1984, quando abraçou a campanha das diretas e 

quando implanta o Projeto Folha com diretrizes empresariais para a organização e 

produção das notícias influenciado por uma retórica neoliberal. 

 Este crescimento empresarial vai aproximá-lo dos grandes setores 

empresariais e financeiros beneficiados pela políticas monetaristas, não só pelo aumento 

da presença destes em suas páginas como anunciantes, mas por ocuparem espaços onde 

seus proprietários, acionistas e jornalistas transitavam e trabalhavam, como cargos 

importantes nos governos federais e estaduais, nas organizações empresariais e 

instituições financeiras. Além disto, a temida desnacionalização, prenunciada pela 

Folha já tinha levado à  falência ou obrigado à associação com o capital externo uma 

considerável parte do capital nacional. 

A partir de uma lógica de sobrevivência tanto de mercado quanto política, o 

diário dos Frias teria que optar pelo lado que mais lhe provesse benefícios. A lógica 

mercadológica do Projeto Folha e a análise de uma pretensa inexorabilidade do triunfo 

neoliberal no mundo, podem ter sido motivos determinantes da mutação da linha 

editorial do jornal no trato da questão do papel do Estado na economia. 

A reorientação da linha editorial do jornal não foi brusca, imediata e impositiva 

ao leitorado. Pelo acompanhamento que fizemos de seus editoriais, percebemos lógica e 

coerência no processo de mudança, dentro de uma ótica de políticas possíveis para 
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combater o grande mal que assolava o país: a inflação e seu responsável - o déficit 

público. Algo que não está nos editoriais, entretanto, parece ser também importante para 

justificar a nova posição: a necessária sobrevivência de uma empresa, numa nova 

composição de forças políticas que se desenhava naquele momento.  
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NOTAS 
 
1- São considerados grande imprensa os jornais Folha de São Paulo, 

Estado de São Paulo, O Globo e Jornal do Brasil. 

2- Para conhecer as idéias principais deste discussão no Brasil 

recomendamos os artigos de Raymundo Faoro e de Oliveiros Ferreira 

na Revista USP. Dossiê Liberalismo/Neoliberalismo. 

Março/Abril/Maio 93.  N.º 17; e de Jorge Manuel Pereira Nunes. 

Liberalismo, Brasil e a Década Perdida: manifestações do pensamento 

liberal no Brasil dos anos 1980. São Paulo. Dissertação de Mestrado 

em História Social. FFLCH-USP.1996. 

 

3- Grupo paramilitar, financiado por empresários para combater os 

grupos de esquerda que realizavam ações armadas, que atuou do 

período de 1968-1973. 

 
4- Trabalhadores menos qualificados que recortavam um pedaço de filme e colocava-o no diagrama de página do 

jornal, fotografado logo a seguir para se proceder à impressão. 

 
5- Entrevista de Otávio Frias Filho à Carlos Furtado de Melo, 1996, p.115. 

 
6- Neste episódio, segundo Otávio Frias Filho em entrevista ao autor: 

... havia toda uma expectativa de que a doença dele fosse algo de superável, e havia mesmo uma torcida 

mesmo por parte da opinião pública, uma grande credulidade das informações oficiais a respeito do estado 

clínico de Tancredo. Como a Folha teve acesso a uma informação no sentido diferente - no sentido de que ele 

tinha uma doença muito mais grave, que o estado dele a partir de determinado momento era irreversível - a 

Folha sofreu uma certa hostilização nessa época. A gente tinha consciência de que estávamos afrontando o 

ponto de vista, ou a expectativa de maior parte do leitorado. Infelizmente pra Folha, infelizmente pro Tancredo 

e infelizmente pro país também, os fatos vieram a confirmar que a informação da Folha estava correta. 

 

6- Tal orientação poderia ser dada também ao leitores da Folha com relação aos seus editoriais, artigos e 

reportagens realizadas naquele período como veremos nos capítulos III e IV. 
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7- Otávio Frias era banqueiro quando da aquisição da empresa Folha da        Manhã em 1962. Não conseguimos 

informação sobre quando deixou tal atividade
. 

 

8- O consórcio chegou a ter 149 grupos além do máximo permitido - autorizados pelo Banco Central. Com a sua 

falência, o Banco Central arcou com o prejuízo e financiou os bens com juros subsidiados aos consorciados 

lesados. 

 

9- A campanha foi puxada pelas donas de casa do Rio de Janeiro para forçar uma baixa do preço do produto no ano 

de 1980. 
 

10- Folha de São Paulo, 10/05/81, 4º cadeno, p.01. 

 

11- Ex-ministro do planejamento de 74-79. Simonsen respondia às críticas de sua política de juros altos afirmando 

que as taxas de juros seriam conseqüências e não causas da inflação. O descontamento dos setores empresariais 

acostumados ao Milagre Econômico provocou sua substituição por Delfim Neto (ex-ministro de Médici  e no 

governo Figueredo desempenhava as funções de ministro da agricultura).  
 

12 -  Grifo nosso 

 

13 - Grifo nosso 

 

14- Entrevista de Octávio Frias Filho ao autor. 

 

15- A tabela tomou como referência os balanços publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo das seguintes 

datas: 25/04/1980,p.48; 09/04/1981,p.14; 27/04/1982, p.04; 25/03/1983, p.40; 28/03/1984,p.18; 30/03/1985, caderno 

2, p. 11; 27/03/1986, p.17; 31/03/1987, p.10; 31/03/1988, p.8; 20/04/1989, p.20; 25/04/1990, p.10. 

 

16- Entrevista de Octávio Frias Filho ao autor. 
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