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o Brasil na redemocratização

Caro leitor,  
 
Desde sua fundação, em 29 de julho de 1925, publicamos no GLOBO 
reportagens que servem como espelho do mundo. Das disputas políticas até 
a evolução de costumes, é possível “ler” nossa sociedade a partir do que foi 
noticiado pelo jornal. Fomos testemunhas de fatos marcantes. Vimos como 
a tecnologia modificou os hábitos privados. Celebramos vitórias no esporte 
e aplaudimos obras que deram novos rumos à criação artística.

Com informação confiável, reflexão e análise, O GLOBO registrou a História.

É por isso que nosso extenso acervo serve constantemente de fonte para 
universidades e pesquisadores. Resolvemos, então, selecionar alguns textos 
numa série de e-books. A proposta é reunir conteúdos publicados ao longo dos 
anos, com uma curadoria que privilegie a diversidade de vozes e a pluralidade 
de ideias — valores que sempre marcaram o jornalismo do GLOBO.

No volume “Conversas com presidentes do Brasil na redemocratização”, 
nós reproduzimos entrevistas publicadas pelo GLOBO com oito 
presidentes: José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, 
Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, 
Michel Temer e Jair Bolsonaro. 

O material foi preparado exclusivamente para você, nosso leitor, que 
escolheu O GLOBO para se manter informado sobre os mais variados 
temas. É um prazer tê-lo conosco em mais uma de nossas plataformas de 
distribuição. 
 
Esperamos que você goste.  
 
Alan Gripp, 
diretor de Redação do GLOBO

Histórias para ‘ler’ o mundo
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Em 1985, o Brasil entrava na era da redemocratização, ganhando seu 
primeiro presidente civil após um longo período de ditadura militar 
instalado num golpe em 1964. Alguns anos antes, os governos dos 
generais Ernesto Geisel (iniciado em 1974) e João Batista Figueiredo (em 
1979) começaram a fazer uma transição controlada (ou seja, evitando que 
a oposição mais à esquerda conquistasse o poder) para a democracia, 
com uma abertura “lenta e gradual” de volta às liberdades civis. 

Mesmo com o clamor das ruas pelo voto popular, cristalizado no 
movimento Diretas Já, que reuniu mais de um milhão de pessoas em 
comícios distintos no Rio de Janeiro e em São Paulo, em 1984, a saída 
costurada para o fim da ditadura foram as eleições indiretas. Em 1985, um 
Colégio Eleitoral deu ao Brasil o experiente e conciliador político mineiro 
Tancredo Neves como presidente, e o maranhense José Sarney como vice. 
Começava a Nova República. 

Este livro apresenta uma seleção de entrevistas publicadas pelo GLOBO 
com todos os presidentes da redemocratização, de Sarney (Tancredo 
Neves morreu antes de tomar posse) a Jair Bolsonaro, ocupante do Palácio 
do Planalto no momento da finalização da obra. Todas as conversas foram 
realizadas durante o exercício dos governos e apenas os presidentes 
reeleitos — Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma 
Rousseff — estão representados com duas entrevistas. 

Introdução
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JOSÉ SARNEY   
(15-3-1985 a 15-3-1990) 

Tancredo Neves e José Sarney foram eleitos em 15 de janeiro de 1985 como os 
primeiros presidente e vice-presidente civis após a ditadura. A eleição ainda foi 
indireta, com o Colégio Eleitoral dando 480 votos à chapa de Tancredo/Sarney, 
do PMDB, contra 180 à de Paulo Maluf/Flávio Marcílio, candidatos do regime 
militar. A posse foi marcada para 15 de março. Na véspera, porém, após semanas 

adiando tratamento médico para fortes dores abdominais, Tancredo foi internado às pressas em 
Brasília com um complicado quadro de saúde. O vice-presidente assumiu interinamente o governo. 
Em 21 de abril, com a morte de Tancredo, aos 75 anos, após diversas cirurgias e infecções, Sarney 
tornou-se definitivamente o 31º presidente do Brasil. 

O maranhense nascido em 1930 herdou um país com hiperinflação (mais de 200% ao ano), 
descontentamento social e muitos outros problemas a resolver. Sob seu governo o Brasil veria 
partidos políticos saindo da clandestinidade, a reaproximação com os países da América Latina e a 
promulgação, em 1988, da nova Constituição, que restabeleceu plenamente a democracia, incluindo 
a reconquista do voto direto para eleger o presidente. Mas sua gestão seria marcada, principalmente, 
pela figura dos “fiscais do Sarney”, surgidos após a implantação do Plano Cruzado, em 1986.  

Com o tabelamento dos preços nos supermercados, o presidente conclamou os cidadãos a 
fiscalizarem e denunciarem remarcações abusivas. O desabastecimento e a cobrança de ágio 
resultantes da estratégia, porém, minaram o plano, que foi seguido por outros. Ao fim do governo, o 
país ainda estava mergulhado numa profunda crise econômica, com hiperinflação (chegando a quase 
2.000% ao ano), denúncias de corrupção e alta impopularidade, armas usadas pelos candidatos na 
campanha seguinte, que elegeria o primeiro presidente pelo voto popular desde 1960.  
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‘A vida dos 
brasileiros 
melhorou’
 
 

Entrevista publicada em 29 de agosto de 1986 

O 
Plano Cruzado melhorou a vida dos brasileiros”, 
lembrou ontem o Presidente José Sarney, ao fazer um 
balanço dos seis meses do plano no programa “Bom 
Dia, Brasil”, da TV Globo. O presidente garantiu que 

as linhas fundamentais estabelecidas serão mantidas, mesmo que 
sejam necessárias algumas mudanças estratégicas.

—  A responsabilidade do descongelamento é minha e essa medida 
eu não tomarei de maneira nenhuma — ressaltou o presidente, 
acrescentando que o poder da especulação é grande, mas o Governo 
está atento e será firme ao combatê-la.
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FOTO DE RICARDO STUCKERT/9.11.1989



10

conversas com presidentes

 Para Sarney, só existe uma possibilidade de o Plano Cruzado 
fracassar: “se o povo brasileiro resolver que o Plano Cruzado 
deve fracassar”. O presidente enumerou, como sintomas do desejo 
popular do fracasso, o desinteresse pela fiscalização dos preços 
e a paralisação das fábricas indevidamente, “nem que seja no 
exercício do direito, simplesmente por motivos políticos”. No 
entanto, acrescentou que tem uma grande confiança, uma grande 
tranquilidade com relação a este país”. 

Ressaltando o sucesso do Plano Cruzado, Sarney disse que isso 
faz parte de um processo maior, de preparar o Brasil:

— Temos de demonstrar a governabilidade do país pelo poder 
político e restaurar a dignidade do poder civil — frisou.

 A decisão consciente de instituir o Plano Cruzado foi um passo 
certo neste sentido, segundo o presidente, que assinalou que “o país 
iria explodir com a corrosão da economia”. 

Eu tinha absoluta certeza de que, se o Plano Cruzado não fosse 
certo, a minha cabeça estaria a prêmio — afirmou Sarney.

Durante a entrevista, o presidente tranquilizou os funcionários 
públicos, afastando a possibilidade de demissões decorrentes da 
reforma administrativa, e garantiu que a Aliança Democrática 
(PMDB e PFL) será mantida até o fim de seu Governo.

O Plano Cruzado está fazendo seis meses hoje. Como o senhor faz uma avaliação 
desses meses que mudaram a economia, o país e o seu governo?  
O Plano Cruzado não pode ser examinado isoladamente, porque não 
foi um fato isolado dentro do Governo. Na realidade, todos sabemos 
como eu assumi a Presidência da República. E imediatamente nós 
tínhamos que pensar em um projeto de Governo. E nesse projeto de 
Governo estavam os grandes problemas deste país, entre os quais 
o econômico. Tínhamos que, em primeiro lugar, demonstrar a 
governabilidade pelo poder político. Restaurar a dignidade do poder 
civil. Cumprir os compromissos institucionais que todos tínhamos 
assumido. Fazer o país voltar à democracia, à liberdade. E isso tudo 
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foi feito. O projeto político foi realizado. Mas nós não podemos fazer 
somente o projeto político. Ele não completaria as aspirações nacionais 
se não atacássemos o grave problema da corrosão da economia brasileira, 
corrosão essa que estava levando o país à explosão.  Basta lembrar que 
o endividamento interno estava crescendo a um nível de 170%. É aí que 
damos o primeiro dado de hoje: agora ele cresce apenas 7%. E, diante 
desse quadro, nós tínhamos que encontrar uma solução para o problema 
econômico. Desde o princípio tínhamos a convicção de que não se 
podia dar uma solução medíocre e nem podíamos ficar amarrados 
àquelas soluções clássicas que nos eram sugeridas. Encontramos, vamos 
dizer assim, um prato feito. Encontramos o acordo do FMI para ser 
assinado. Encontramos os conselhos todos, de que nós deveríamos 
apertar o país, que já estava mergulhado em uma recessão, e aprofundar 
mais essa recessão. Essas ideias todas eu recusei. Talvez no segundo ou 
terceiro encontro com o ministro João Sayad (do Planejamento), depois 
da morte do presidente Tancredo, falei que devíamos pensar em uma 
solução diferente para a economia. Eu tinha lido que em Israel estava se 
processando uma experiência diferente, e pedia a ele que mandasse um 
técnico examinar o que se estava fazendo naquele país. Ele me disse que 
muita gente já estava pensando nisso. Então nós teríamos a oportunidade 
de ter uma vontade política, que era a decisão do presidente de caminhar 
por essa estrada. Acho que esse depoimento é importante, porque mostra 
que não foi aventura, quer dizer, o Plano Cruzado para nós não foi uma 
decisão tomada assim de repente, como um remédio mágico que foi 
encontrado no meio da estrada. 

E agora, o senhor acha que é hora de uma revisão? Alguns economistas, entre eles um 
dos pais do cruzado, Eduardo Modiano, estão defendendo uma revisão. É hora disso? 
Acho que, antes de nós falarmos sobre isso, talvez pudéssemos acrescentar 
um pouco mais sobre o Plano Cruzado. O Persio Arida foi a Israel e suas 
conclusões não foram boas. Nesse meio tempo, houve a mudança na 
Argentina, e nós, então, vislumbramos qual seria o caminho. Nós teríamos 
que vencer algumas etapas. Teríamos que renegociar a dívida externa 
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com aqueles problemas todos, teríamos que fazer a reforma tributária e 
teríamos que escolher a data em que nós deflagraríamos o Plano Cruzado. 
Quer dizer, o dia D. Esse dia eu mantive em sigilo, inclusive com a equipe 
toda, até que tomasse a decisão. Aqui mesmo, no Palácio da Alvorada, 
tivemos muitas reuniões à noite com as equipes, trabalhando nos detalhes, 
na construção. Quando chegou o mês de janeiro, as contas públicas se 
equilibraram. Então, já em fevereiro, a inflação disparava, e marcamos o 
dia, que seria o dia 28. Estamos fazendo seis meses. Acho que o momento 
dramático do Plano Cruzado foi realmente o primeiro dia e, depois, os 
30 primeiros dias. Esses foram os momentos críticos. Eu tinha absoluta 
certeza de que, se atravessássemos os 30 dias, nós teríamos sucesso. Mas 
pensei muito, pesei minhas responsabilidades e nós jogamos tudo no 
Plano Cruzado. Tenho absoluta certeza de que, se ele não desse certo, 
minha cabeça estaria a prêmio. Mas eu não queria, jamais, passar pela 
Presidência oferecendo soluções medíocres. Ao mesmo tempo, achava que 
tinha que haver um Governo capaz de ter a coragem de tomar decisões a 
favor do povo brasileiro. Não somente das elites, ou, sobretudo, de alguns 
setores das elites brasileiras. Então nós tivemos a coragem de tomar essa 
decisão, que era a favor do povo, jogando tudo naquele instante. Acho 
que o Plano Cruzado cumpriu com a sua finalidade, está cumprindo e vai 
cumprir. Mas ele está inserido dentro de um processo, de um projeto de 
Governo. E esse projeto de Governo é o de realmente preparar o Brasil, 
modernizar o Brasil, colocar o Brasil em condições de chegar ao próximo 
século no lugar que deve ocupar como um grande país. Sobretudo, o que 
nós devemos fazer é melhorar a sociedade brasileira. O Brasil não pode, 
nós não podemos conviver com a sociedade injusta que temos. Uma 
sociedade cujos indicadores são extremamente vergonhosos para toda a 
nação. Esses indicadores não dão segurança a ninguém, e ninguém pode 
ser feliz diante da infelicidade geral. Então, o que nós queremos não é 
fazer o Plano Cruzado. Tudo isso não vale nada, todas essas coisas são 
instrumentos. O que vale realmente é poder melhorar a vida das pessoas. 
Acredito que esse processo está melhorando a vida dos brasileiros, que o 
Plano Cruzado melhorou a vida dos brasileiros. 
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Pode sofrer algumas pequenas alterações... 
Como todas as coisas na vida, não há nada que seja perfeito. Em uma 
sociedade democrática não existem iluminados, é bom que se tenha a 
consciência de que a gente pode às vezes não estar certo. Ter a humildade 
de fazer mudanças. Mas quanto às linhas fundamentais, essas nós não 
mudaremos, porque realmente estão certas. Não estamos vendo, a curto 
prazo, nenhuma mudança no Plano Cruzado. 

Quer dizer, alguns empresários que tirem da cabeça essa história do fim do 
congelamento dos preços. 
Ontem eu vi o programa em que nossos ministros falaram do ponto de vista 
técnico. Mas a decisão, que é uma decisão política, pertence ao presidente, 
porque a responsabilidade constitucional é minha. E essa decisão eu não 
tomarei de nenhuma maneira. Quer dizer, nós vamos manter o congelamento, 
porque o congelamento é básico.  Foi ele que criou fundamentalmente as 
condições para que nós pudéssemos desdobrar o projeto e outros setores. 
Nós hoje nos esquecemos, mas se nós formos comparar com os dias que nós 
vivemos há seis meses, que nós vivemos há um ano, com inflação de 15% e as 
tensões sociais, vamos verificar que o clima de hoje é absolutamente diferente. 
E o Plano Cruzado não fez somente a reforma monetária. O Plano Cruzado 
também trouxe o seguro-desemprego. O Plano Cruzado fez uma distribuição 
de renda extraordinária. Ontem nós estávamos tentando calcular: cerca de 
2,5 bilhões a 3 bilhões de dólares saíram do setor financeiro, foram perdidos 
pelo setor financeiro. Foram para onde? Foram para as classes menos 
favorecidas, que tiveram ganhos reais. O trabalhador brasileiro ganhou 15% 
de aumento real nestes seis meses. Quer dizer, ele teve dinheiro para comprar 
mais. Por que se está consumindo mais? Por que as lojas estão cheias? Por 
que está faltando carne? Está faltando porque o consumo de carne aumentou 
30% no Brasil. Quer dizer, pessoas que não comiam carne, que não tinham 
condições de comer carne, passaram a comer. Foram 30% deles que passaram, 
também, a comprar mais alimentos: nós tivemos um aumento no consumo 
de alimentos. Tudo isso são números que indicam a melhora. Mais do que 
números, é a realidade. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. 
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Uma das coisas que se colocam é esse aumento do consumo do país. Que o Governo 
poderia adotar novas medidas, como a do empréstimo compulsório, para reduzir um 
pouco o consumo, se não ele acabaria furando o congelamento de preços. O senhor 
concorda com isso? 
Eu sou contra qualquer medida recessiva. Foram quatro anos de uma 
recessão muito grande. Nós ainda não chegamos aos níveis de consumo de 
1980. Isso mostra que há muito de artificiai nessa história de abastecimento. 
O que há é muita especulação, quer dizer, ainda o poder de especulação 

é grande. Mas nós não podemos cortar 
o crescimento do país. Nós devemos 
disciplinar, é uma das obrigações 
do governo disciplinar, procurar 
acompanhar o que se processa na área 
econômica. Nesse sentido, devo dizer 
que às segundas, quartas e sextas, nestes 
seis meses, nós nos reunimos com toda 
a área econômica, acompanhando tudo 
o que se diz, o que a imprensa publica, 
sobre o que ocorre em relação ao Plano 
Cruzado. Estamos acompanhando, para 
que possamos realmente dar segurança 
para que o plano cumpra suas finalidades. 

Presidente, está provado que o ágio existe. Será que ele não compromete o Plano 
Cruzado, esse pagamento por fora?  
Em primeiro lugar, o ágio não é generalizado. Temos certeza de que não 
existe o ágio generalizado. Alguns setores estão cobrando, mas o que é o 
ágio? É o Plano Cruzado que está errado? Não. O ágio é um crime contra 
a economia popular. Os preços, que foram congelados no dia 28, foram 
congelados em níveis que realmente asseguravam a lucratividade. Ora, 
com o aumento do consumo, evidentemente, os que produzem tiveram 
condições até de auferir maiores ganhos. Mas a mentalidade especulativa 
está tão arraigada no país que ninguém se conforma em ganhar 

‘Só tenho um 
compromisso: 
é esse de acertar 
e depois ser 
ex-presidente 
da República com 
a consciência 
tranquila’
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normalmente, então, procura-se burlar. O que há no ágio não é o Plano 
Cruzado. Está se condenando o Plano Cruzado por quê? Pelo crime dos 
especuladores. É a mesma coisa que se cometesse um crime de homicídio 
e se condenasse a vida e não o criminoso. Em relação ao ágio, temos 
que combater as pessoas que estão contra a lei, que estão evidentemente 
sonegando, quer dizer, sonegam mercadorias para poder especular. Mas o 
ágio não é generalizado. Ele existe em alguns setores. Agora, nós estamos 
vigilantes e as ordens que temos dado são para realmente aumentar a 
vigilância. Agora, temos que falar com franqueza que o Brasil estava muito 
desaparelhado. A Sunab (Superintendência Nacional de Abastecimento, 
autarquia federal vinculada ao Ministério da Agricultura, que seria extinta 
em 1997), por exemplo, não existia, era um órgão de ficção. 

Ainda tem muita gente reclamando da Sunab, não é? 
Acho que reclamam com razão. Porque é impossível que, do dia para a noite, 
se possa criar um órgão com essa amplitude. E por que o Plano Cruzado 
deu certo, se o congelamento em outros países não deu certo? Porque, aqui, 
os brasileiros se transformaram nos fiscais. Nós tivemos 130 milhões de 
pessoas fiscalizando, e por isso deu certo. Houve uma nova posição em 
relação à sociedade. É assim que nós devemos continuar. O que se deve 
é combater, é criar uma mentalidade de trabalho, uma mentalidade de 
seriedade. Quer dizer, uma mentalidade de que o país toma outro rumo. 
Isso é o que todos nós devemos fazer e, para isso, contamos com o povo 
brasileiro. Só há uma maneira de o Plano Cruzado fracassar: se o povo 
brasileiro resolver que o Plano Cruzado deve fracassar. Se cada um se 
desinteressar da fiscalização de preços, deixando os especuladores fazerem 
o que eles quiserem. Se cada um se submeter a esse tipo de coisa. Se nós 
resolvermos parar as fábricas indevidamente, por motivos políticos. Se o 
povo se desinteressar de participar. Aí sim, no momento em que o povo 
brasileiro perder essa esperança, nós teremos realmente o fracasso não só 
do Plano Cruzado, mas o fracasso de tudo. E isso não ocorre, eu tenho uma 
grande confiança, uma grande tranquilidade neste país. Eu hoje sei, porque 
refleti, na solidão desta sala, que é meu espaço de solidão, que houve um 
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momento em que o povo brasileiro disse: ali está um homem que precisa 
ser ajudado. E me ajudou. Essa força é a que faz a gente ter coragem de 
tomar decisões. E vou ter essa coragem de tomar todas as decisões. 

Vamos citar um caso específico. Os proprietários de imóveis estão furando o 
congelamento de preços no caso dos aluguéis. Como a população poderia ajudar o 
senhor a fiscalizar isso? 
Simplesmente não se submetendo ao pagamento do aumento do aluguel 
indevido. Em primeiro lugar, no Plano Cruzado, nós colocamos o 
congelamento dos aluguéis pela média, sem o aumento dos 8%. Em 
segundo lugar, o Governo, para evitar que se procurasse despejar o 
inquilino, mandou ao Congresso um projeto de lei proibindo o despejo. 
Esse projeto foi votado pela Câmara e ainda não foi votado pelo Senado. 
Mas nós cumprimos com a nossa finalidade. O Plano Cruzado não só 
congelou os aluguéis, como também adotou a medida exata, no momento 
exato. Essa lei está passando. Então, quem quiser usar esse artifício de 
pressionar o inquilino, ameaçando despejo, deve desistir. Agora, em relação 
a aluguéis novos, nós devemos saber que, durante quatro anos, tivemos 
uma diminuição extraordinária no ritmo da construção civil. A construção 
civil no Brasil caiu cerca de 40%. Não se pode, do dia para a noite, colocar 
moradia à disposição do povo. Mas, no Plano de Metas, nós contemplamos 
a moradia. Vamos dirigir no sentido do atendimento das populações de 
baixa renda, e também das populações das cidades médias do interior e das 
populações do campo. No caso dos aluguéis, creio que cumprimos o nosso 
dever. Não é o Plano Cruzado que está errado em relação aos aluguéis. 

Um dos compromissos principais do governo é a realização da reforma agrária. Há 
dinheiro para a reforma? 
Eu acho que não vai faltar dinheiro para fazer a reforma agrária. É prioritário. 
O que necessitarmos de recursos encontraremos no Orçamento. Porque é 
uma meta social, com a qual o Governo está comprometido, e acho que é o 
resgate de um compromisso que o país tem, não só em relação ao homem do 
campo, sofrido, como também na modernização agrária do país. 
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A ideia da reforma e sua realização levam a um outro problema, que é a violência no 
campo, um problema grave que já está acontecendo no país. Como o senhor pretende 
resolver isso? 
O problema da violência existe no país inteiro. Existe a violência urbana, 
a violência rural. E nós temos procurado esvaziar esses conflitos onde 
eles parecem mais dramáticos. Basta dizer que já desapropriamos quase 
um milhão de hectares de terra, destinados, justamente, a resolver 
conflitos onde existiam os maiores focos de violência. E o Governo 
tem procurado, com os instrumentos de que ele dispõe, combater a 
violência. Agora, nós devemos ver o que ocorre em relação à violência. E 
também não temos um instrumento legal que dê ao Governo condições 
do resolver o problema da violência. O crime mais grave que se pode 
cometer é o crime contra a vida, o homicídio. No Brasil, através da Lei 
Fleury, quem mata não vai preso, pode se defender solto. Isso é uma 
aberração. Nós mandamos para o Congresso também uma revogação da 
Lei Fleury. Eu acho que ela é grandemente responsável pelo aumento da 
violência no setor rural. 

Presidente, o senhor está estudando uma reforma administrativa. Como ela deve 
acontecer? 
Acho que o problema da reforma administrativa não deve ser visto só pelo 
lado de funcionários, até mesmo porque o Brasil, se nós compararmos com 
outros países, não tem um número excessivo de funcionários públicos. O 
que nós não temos é a prestação de serviços pelo Poder Público à sociedade, 
na razão do que ela merece. Isto é que nós não temos. Por quê? Porque 
a máquina administrativa brasileira é desmotivada. Ela é uma máquina 
administrativa que, durante o correr do tempo, foi enferrujando. Então, a 
reforma administrativa o que é? É prepararmos a administração pública 
para dar suporte a esse grande Brasil que nós estamos construindo a cada 
dia. Essa é a grande reforma administrativa. É uma mudança de mentalidade. 
Libertar os políticos do pistolão, criando a seleção pelo mérito, criando a 
administração pública através de carreiras, dignificando a função do servidor 
público, dando status a ele, que tem uma função importante dentro da 
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sociedade. Então, não é um decreto. Nós não vamos fazer por decreto. Isso 
é uma tarefa que vai levar bastante tempo. É uma mudança de mentalidade, 
mas se deve começar. Nós devemos liberar os políticos para que eles possam 
pensar nas soluções políticas, e deixar que a máquina administrativa 
possa operar dentro do país normalmente. Quando nós estivermos nessa 
situação, nós poderemos então pensar em novas formas políticas, em 
melhoria de processos políticos, em novos sistemas políticos. Então, não há 
sentido em demitir servidor público, nem demissão em massa. Essa é uma 
mentalidade deformada do que seja uma reforma administrativa. A reforma 
administrativa é a modernização da administração pública. Pegar esses 
funcionários que nós temos e treiná-los e organizá-los em carreiras, motivá-
los para que possam prestar serviços à população e ao país. Essa é a função. 

 Nós estamos próximos às eleições. Como é que o senhor está vendo o quadro partidário? 
Qual pode ser o futuro da Aliança Democrática, por exemplo?  

Eu acho que a Aliança Democrática cumpriu a sua grande finalidade, que 
foi a eleição de Tancredo Neves. Ela operou a transição. Ela está dando o 
respaldo necessário ao Governo e acredito que isso vai continuar. Nós vamos 
manter a Aliança Democrática até o fim do meu Governo, porque ela foi 
criada para isso. A Aliança vai cumprir essa finalidade porque tem grandes 
homens públicos, que têm idealismo e patriotismo para assim se conduzir.  

Presidente, muito obrigado pela entrevista. O senhor tem uma última palavra? 
Eu queria responder àquela primeira pergunta, se eu estava satisfeito 
com o Plano Cruzado. Eu acho que essa pergunta, de certo modo, eu não 
respondi. Mas eu não quero, continuo sem querer respondê-la. O que 
eu quero dizer é que essa pergunta deve ser respondida pelas brasileiras 
e pelos brasileiros, todos que viveram esses seis meses e viveram essas 
dificuldades. Eles devem responder: melhorou ou não melhorou a vida 
do brasileiro? Mudou ou não mudou o Brasil? Agora, isso não é tudo. O 
que nós desejamos é continuar com esse processo. Com o projeto político 
de construir um Brasil melhor, para melhorar cada vez mais a vida das 
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pessoas. Essa é a finalidade: cada Governo cumprir com esse pequeno 
pedaço. Nós estamos procurando cumprir. E eu tenho a satisfação íntima 
de dizer que essa resposta do povo brasileiro será positiva. Esse é um 
grande país. O povo é bem melhor que alguns segmentos das nossas 
elites. Ele é mais paciente. Muitas partes das nossas elites ficam numa 
impaciência, numa vontade crítica, e o povo tem sustentado o programa, 
este projeto do Governo. É esse povo brasileiro que tem possibilitado 
as mudanças serem feitas como têm sido. Posso assegurar, mais uma 
vez, que, como presidente, continuarei a tomar medidas em favor do 
povo brasileiro. Nós tomamos, pela primeira vez na História do Brasil, 
uma medida em favor do povo, com coragem e com decisão. E vamos 
continuar nesse caminho. Não tenho nenhum compromisso, ou melhor, 
só tenho um compromisso: é esse de acertar e depois ser ex-presidente da 
República com a consciência tranquila. 



20

FERNANDO COLLOR DE MELLO  
(15-3-1990 a 29-12-1992) 

Primeiro presidente eleito pelo voto popular pós-ditadura militar, Fernando 
Collor de Mello nasceu no Rio de Janeiro, mas iniciou e consolidou sua 
carreira política em Alagoas, terra de seu pai, Arnon de Melo, que foi 
governador e senador pelo estado. Foi como governador de Alagoas que 
Fernando Collor conquistou a fama de “caçador de marajás”, ao combater 

funcionários públicos com salários altos, desproporcionais aos cargos ocupados.  

O discurso anticorrupção e pró-modernização do país impulsionaram a campanha de Collor, que 
se lançou candidato no início de 1989 pelo Partido de Reconstrução Nacional (PRN), recém-criado 
por ele. Na chapa, teve o senador mineiro Itamar Franco como vice-presidente. As finanças da 
campanha ficaram a cargo de Paulo César Farias, o PC, amigo de longa data e colaborador de Collor 
em sua trajetória política. 

Em dezembro de 1989, aos 40 anos, o político se tornou o presidente mais jovem eleito no Brasil, 
derrotando Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no segundo turno. Em seu governo, houve a abertura 
do mercado às importações e o início de privatizações. E, numa medida radical que traumatizou 
o país, houve o congelamento, por 18 meses, de valores das contas (corrente e poupança) que 
excedessem 50 mil cruzados novos (com esse primeiro Plano Collor, a moeda passaria a se chamar 
cruzeiro).  

Outros planos e medidas se mostraram insuficientes, contudo, para combater a hiperinflação e 
estabilizar a economia. Em meio a isso, seu governo também foi atingido por graves denúncias de 
corrupção que apontavam diretamente para o Palácio do Planalto, envolvendo a então primeira-
dama Rosane Collor e, principalmente, o tesoureiro PC Farias. Milhares de jovens com as cores 
verde e amarela estampadas no rosto foram às ruas pedir a saída do presidente, no movimento 
que ficou conhecido como o dos caras-pintadas. Em outubro de 1992 foi aberto o processo de 
impeachment e, em 29 de dezembro, Collor renunciou ao cargo de Presidente para tentar evitar a 
cassação de direitos políticos por oito anos. Mesmo assim, o Senado confirmou a sentença horas 
depois. E começava ali o governo Itamar Franco.  
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‘Na democracia, 
não há imposições’
 
 

Entrevista publicada em 14 de setembro de 1991

O
Presidente Fernando Collor não aceita a possibilidade 
de fazer um governo de coalizão, não admite 
imposição nos rumos de seu governo e não pretende 
atender às reclamações de políticos contra os membros 

da chamada “República de Alagoas”. Em entrevista coletiva na 
Namíbia, concedida ao GLOBO e outros veículos de comunicação, 
ele disse que na eleição de 1989 a sociedade brasileira manifestou 
claramente a opção por seu programa de governo e isso continua 
sendo o que determina a condução de sua administração. 
Apesar de descartar a presença de outros partidos no governo, 
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FOTO DE ROBERTO STUCKERT FILHO/17.12.1992 
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Collor admitiu que pessoas identificadas com seu projeto 
para o país poderão ser chamadas a colaborar. Depois da 
viagem de seis dias à África, Collor retornou ontem ao Brasil e 
iniciará contatos políticos para debater o entendimento. Num 
tom categórico, Collor disse que não aceita, na condição de 
Presidente da República, qualquer tipo de imposição para a 
consumação do entendimento. A imposição, para ele, não pode 
existir numa democracia. Ele comparou com o apartheid a 
exigência, feita por políticos, de que a “República de Alagoas” 
seja afastada do governo para acabar com a corrupção. Para 
rebater as críticas de que existe corrupção em vários setores 
da administração federal, Collor disse que todas as denúncias 
têm sido apuradas e que é preciso “deixarmos essa falaçanga de 
lado”. Ele não acredita que a exigência de políticos para apurar 
as acusações de corrupção atrapalhe o entendimento porque, 
conforme disse, todas as denúncias que surgiram, desde o início 
de sua gestão, estão sendo investigadas. 

Qual a sua avaliação da viagem à África?  
O Brasil tem uma visão muito positiva do futuro do continente 
africano e particularmente desta parte da África, a África 
Austral. A partir do momento em que nós tenhamos, de uma 
maneira mais rápida, equacionada a questão do apartheid 
na África do Sul, nós teremos o grande final da prosperidade 
econômica dos países desta região. Por isso, a viagem que 
hoje termino a esta parte do continente africano, pode ser 
vista como um estreitamento não somente dos nossos laços 
históricos e culturais, com os países de língua portuguesa, e 
o adensamento das nossas relações econômicas, com esses 
países, mas também em relação àqueles de língua inglesa, a 
possibilidade de abertura de novos canais de intercâmbio 
comercial, tecnológico e cultural. 



24

conversas com presidentes

O senhor pode fazer reforma ministerial para fechar o entendimento nacional?   
 Eu acho que uma coisa não caminha com a outra. Estamos tratando de 
um projeto de reformas estruturais que permitirão ao país voltar a ter 
crescimento econômico sustentado e, portanto, melhor distribuição 
de renda e justiça social que nós estamos tão arduamente perseguindo. 
O sistema presidencialista de governo determina que ao Presidente 
da República seja dada a escolha dos seus auxiliares. No momento em 
que esses auxiliares não estiverem correspondendo às expectativas do 
governo, cabe também ao Presidente da República sugerir modificações 
e fazê-las, de modo que nós não podemos juntar uma coisa com a 
outra, porque isso soaria como uma atitude, eu diria, não muito correta 
e não muito objetiva, por parte daqueles que eventualmente estejam 
pretendendo que o Presidente da República assim aja. 

Muitos governadores, inclusive aliados do governo, estão impondo como condição para 
o entendimento o fim do que chamam de “República de Alagoas” e que, na linguagem 
deles, equivale ao fim da corrupção. O que acha disso? 
Bom, eu tenho que repelir com veemência qualquer tipo de insinuação 
a esse respeito, até porque o Governo vem demonstrando com clareza, 
com nitidez e com absoluta transparência a sua firme determinação de 
punir exemplarmente todo e qualquer ato que não esteja rigidamente 
enquadrado nos mais altos padrões de conduta ética, em relação aos 
recursos públicos, e isso, naturalmente, faz com que a população perceba 
com clareza que as iniciativas do governo vêm sempre com este sentido. 
Não há também nenhuma imposição, não ouvi nem senti nenhum tipo 
de imposição de quem quer que seja, até porque não se faz imposição 
num regime democrático a quem quer que seja, nem o Presidente impõe 
nada, nem muitos menos aceita imposição de quem quer que seja. 

 O senhor descarta então a saída de alagoanos do governo?  
Mas isso é um preconceito que eu tenho que repelir, mais uma vez, de 
uma forma veemente. Não se pode ter um país com várias repúblicas, não 
pode haver república A, B ou C. O país é uma federação e o princípio 
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federativo impõe autonomia e respeito entre os diversos estados. Então, 
naturalmente qualquer alusão à República, seja de São Paulo, seja de Alagoas, 
seja da Amazônia, soa como um preconceito que nós temos que repelir 
vigorosamente, porque o início da divisão da sociedade é exatamente o que 
nós estamos tentando combater aqui e em outras partes do mundo. 

O senhor vai pedir que os políticos digam os 
nomes das pessoas que acusam de corrupção 
no seu governo? 
O governo está sempre muito aberto a 
toda e qualquer denúncia que venha a ser 
feita, porque nós temos agido em cada 
um desses casos de forma exemplar. No 
momento em que ficar comprovada a 
culpabilidade de alguém, de alguns, o 
governo agirá como está agindo no que 
tange ao INSS, no que está havendo em 
relação ao Inamps, no que diz respeito 
à busca e à procura das fraudes e dos 
causadores dessas fraudes. (Em março de 
1991, uma investigação interna do INSS 
apontou a rede de corrupção que desviou 
310 milhões de dólares da Previdência 
entre 1988 e 1990. Um dos envolvidos 

no esquema composto por mais de 300 pessoas era Jorgina de Freitas, ex-
procuradora do INSS, condenada em julho de 1992. A advogada cumpriu 14 
anos de prisão e foi solta em 2010. Morreu em julho de 2022, depois de passar 
seis meses internada após um acidente de carro) 

O ato de convocar o Conselho da República para reunião significa que medidas 
importantes na área econômica devem ser discutidas no entendimento? 
As medidas importantes são aquelas que foram propostas, tanto no bojo 
do Projeto de Reconstrução Nacional, que eu coloquei à disposição da 

‘O governo está 
sempre muito 
aberto a toda 
e qualquer 
denúncia que 
venha a ser 
feita, porque nós 
temos agido em 
cada um desses 
casos de forma 
exemplar’
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sociedade para discuti-lo em março do ano passado, como também das 
emendas constitucionais que estão sendo propostas. A reunião com o 
Conselho da República, marcada há mais de 15 dias, visa exatamente a 
dar aos senhores conselheiros uma visão consubstanciada do teor das 
emendas que nós estaremos encaminhando para análise do Congresso 
Nacional, ao mesmo tempo em que faremos uma análise da situação do 
país, no que diz respeito à economia e às finanças. 

Exigências desse tipo, reforma ministerial e afastamento de pessoas acusadas de 
corrupção, podem comprometer o entendimento? 
Não, não acredito que comprometa, até porque as acusações, todas que 
são feitas, são devidamente apuradas pelo governo, que vem agindo 
exemplarmente. De modo que, no momento em que nós estamos 
perseguindo o entendimento nacional, para aprofundar as reformas 
estruturais de que o país carece, para que ele realmente possa voltar 
a ter crescimento econômico, julgo que nós devemos atender aos 
objetivos primordiais, deixarmos essas falaçangas de lado, porque 
elas não nos levam a nada, e pensarmos objetivamente naquilo que 
interessa ao país, dentro de um clima de concórdia e de paz. 

As barganhas com o Ministério para se chegar ao entendimento. O que o senhor 
diria sobre isso?  
Eu não acredito que seja esta a base do entendimento, visto pelo lado 
de partidos de oposição, eu não acredito que isso seja verdadeiro. 
Eu acredito que todos nós estejamos de espírito desarmado, que 
todos nós estejamos com um ânimo construtivo para podermos 
rapidamente superar as dificuldades que o país atravessa, sem 
passarmos por essas questões que, eu diria, apenas criam 
dificuldades desnecessárias a este processo do entendimento. 

O senhor aceitaria o governo de coalizão como foi proposto por alguns governadores?  
Veja bem, um governo de coalizão é um governo que pressupõe a 
participação de outros partidos na condução dos destinos nacionais, 
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mas nós tivemos uma eleição há um ano e meio atrás, e nesta eleição 
em dois turnos   ficou muito claro, e manifesto, portanto, o desejo 
da sociedade brasileira em torno não somente de um candidato, 
mas sobretudo de um programa de governo. Ainda hoje nós temos 
algumas pessoas, vários companheiros que estão nos ajudando neste 
trabalho, que não votaram comigo para Presidente da República, 
numa demonstração de que eu não faço nenhuma discriminação nem 
tenho nenhum preconceito em relação àqueles que eventualmente 
não compartilharam conosco da campanha eleitoral de 1989. 

O senhor acha que os acontecimentos de Canapi (cidade natal de Rosane Collor, então 
primeira-dama) atingem a imagem do Governo?  
Acho que não. Obrigado.
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ITAMAR FRANCO    
(29-12-1992 a 1-1-1995) 

Eleito vice-presidente ao lado de Fernando Collor, Itamar Franco foi se afastando 
gradativamente do presidente ao longo do mandato, discordando publicamente de 
algumas medidas econômicas tomadas pelo mandatário. Com o impeachment de 
Collor, em dezembro de 1992, tornou-se o 33º presidente do Brasil. 

De perfil discreto, Itamar montou uma equipe composta em sua maioria por políticos mineiros, 
como ele, e seu governo ganhou o apelido de “República do Pão de Queijo”. Para tentar 
tranquilizar o país conturbado pelos acontecimentos recentes, e ainda em meio a uma inflação 
altíssima, sem horizonte de queda, Itamar buscou apoio de diversos partidos e começou aos 
poucos a desenhar uma nova política econômica. 

Em maio de 1993, após diversas trocas de ministros da área, Itamar convidou Fernando Henrique 
Cardoso, então titular da pasta das Relações Exteriores, para comandar o Ministério da Fazenda. Naquele 
mesmo ano, a moeda brasileira sofreu sua sétima mudança, passando de cruzeiro para cruzeiro real. 
Em fevereiro de 1994, já com alguns avanços positivos registrados no país, o Plano Real começou a 
ser desenhado por FH e sua equipe de economistas. Em julho, o programa chegaria a seu ápice com o 
lançamento da nova moeda, o real, até hoje em vigor no país. A inflação registrada naquele mês foi de 
6,84%, a menor em muitos anos.  

Fernando Henrique já havia saído do governo no final de março para concorrer à Presidência com 
o amplo incentivo de Itamar, que colhia os frutos do sucesso do plano econômico de seu agora ex-
ministro. Ao entregar a faixa presidencial a FH, em janeiro de 1995, o mineiro deixava um governo no 
qual houve crescimento do PIB e da renda per capta, e redução da inflação. 

Em 1998, já crítico em relação ao governo de FH, Itamar tentou se candidatar à reeleição como 
presidente, mas não obteve apoio. Optou então por concorrer ao governo de Minas Gerais e foi eleito em 
1999. Em outubro de 2010 conquistou seu último cargo público, como senador por Minas. Diagnosticado 
com leucemia, Itamar morreu em 2 de julho de 2011. 
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‘Será que só 
os poderosos 
podem governar 
o país?’
 
 
Entrevista a Jorge Bastos Moreno. 
Publicada em 1 de fevereiro de 1994

O 
presidente Itamar Franco desafiou ontem todos aqueles 
que criticam seu governo a se lançarem agora como 
candidatos à Presidência da República. Bem-humorado 
e sempre saudoso de sua convivência com os antigos 

líderes do MDB, como Ulysses Guimarães, Tancredo Neves e 
Paulo Brossard, Itamar foi duro com os seus adversários, cobrando 
soluções para os problemas brasileiros. 
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FOTO DE EDIVALDO FERREIRA/08.2.1993
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 — Quero ver se eles terão coragem de enfrentar a opinião 
pública — afirmou. 

 Em entrevista ao GLOBO, o presidente revelou ter recebido cartas 
e manifestos sugerindo que desviasse o país do caminho democrático 
e assumisse o comando de um governo autoritário. Itamar enfatizou 
que passar a faixa para um sucessor eleito democraticamente será a 
sua principal realização. Sereno ao falar de seu governo, Itamar só se 
exalta ao revidar as críticas que o qualificam como presidente fraco. 
E, com a mesma ênfase, rebate a insinuação de que governa com 
amigos, aos quais seus adversários se referem como “a república de 
Juiz de Fora”. Diz que essa acusação embute um certo preconceito 
contra um presidente do interior e indaga:  

— Será que só os poderosos podem governar o país? 
Envolvido no empenho do ministro da Fazenda, Fernando 

Henrique Cardoso, de tentar convencer o Congresso a aprovar 
o plano econômico do governo, Itamar, mesmo assim, diz 
não ter ficado magoado com a ausência de ex-auxiliares seus, 
como Antônio Britto e Roberto Freire, das votações. E volta a 
insistir com o Congresso em que a governabilidade não é uma   
responsabilidade unilateral do presidente da República, mas de 
todos os poderes.

Qual é o principal marco do Governo Itamar Franco?  
Há um clima de liberdade no país. O governo deixou a imprensa 
livre. Ela critica, ela faz o que deseja, porque sempre entendi que sem 
liberdade não há razão de vida, como entendo que sem justiça os 
homens não terão paz. 

Existe risco de o Congresso inviabilizar o plano econômico?  
A governabilidade não é da responsabilidade apenas do Executivo. 
É também do Congresso e do Judiciário. Nunca na história 
contemporânea um presidente da República deu tanto apoio a um 
ministro da Fazenda. E nunca também na história contemporânea 
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nós vimos um ministro da Fazenda comparecer tantas vezes ao 
Congresso para debater, discutir. Estabelecemos um diálogo 
democrático com o Congresso através do ministro da Fazenda. 
O que o país já viu? O país já viu planos serem implantados sem 
que o Congresso tomasse conhecimento. Agora é o contrário: o 
governo dialoga, recua, avança. O que queremos do Congresso neste 
momento é que nos diga se o plano é bom. Se é, vamos aprová-lo. Se 
não é bom, que o Congresso diga qual é o melhor plano para o país. 

 No caso do plano, existiria ainda uma contradição em o Congresso ter aumentado 
impostos para pessoas físicas e não ter feito o mesmo para as empresas. 
Há realmente o fato de ter havido injustiça. É claro que, em valores 
absolutos, isso é até relativamente pequeno. Mas houve reflexo de ordem 
política. Isso tornou o plano do governo até um pouco, e a expressão é 
chula, mas é verdadeira, capenga. Mas tornou-se injusto socialmente. 
Essa injustiça será corrigida pelo Congresso.  

Os trabalhadores querem pedir audiência para que o senhor vete essa taxação sobre 
pessoas físicas. O senhor vai vetar? 
Eu recebi o senhor Medeiros (Luiz Antônio de Medeiros, presidente da 
Força Sindical). Conversamos outra vez há pouco sobre essa injustiça. 
Se eles vierem, eu tenho a obrigação de chamar o ministro da Fazenda, 
para examinarmos os reflexos que esse pedido dos trabalhadores trará 
ao plano. Se o ministro entender que são possíveis de serem sanados, 
poderemos recuar. 

A maioria dos ex-ministros de seu governo não votou agora no Congresso. 
Evidentemente eles devem ter explicações. E elas não devem ser dadas 
a mim. As explicações dos meus ex-ministros e ex-companheiros terão 
que ser dadas à opinião pública.  

Mas já tem ex-ministro fazendo críticas veladas. Um deles chegou a dizer que seu 
governo não tem rosto. 
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Eu pergunto ao povo brasileiro: um ministro que trabalhou durante 15 
meses com o presidente da República, durante esses 15 meses teve todo 
o apoio do presidente da República, será que em menos de 30 dias o 
governo perdeu o seu rosto ou esse ministro é que está perdendo o seu 
rosto? É preciso que a crítica seja aberta, clara.  Aliás, a imprensa vive 
dizendo que o meu governo é fraco. Fraco em que sentido? Gostaria que 
eu fizesse a inversão da ordem? Gostariam que o presidente caminhasse 
para o autoritarismo? Gostariam que o presidente governasse sem o 
Congresso, sem o Judiciário? Qual a fragilidade? A nossa fragilidade está 
em sermos democratas. A democracia, como dizia Otávio Mangabeira, é 
uma planta tenra. Aqui nós seguimos o princípio da ordem democrática, 
que nunca é demais repetir: sem liberdade não há razão da existência e 
sem a existência da justiça os homens não terão paz. 

 Percebe-se que essa crítica é a que deixa o senhor mais magoado. 
Mas eu pergunto: qual é a fragilidade do governo? Por que esse governo 
é fraco? O governo tem um plano econômico, apoia o seu ministro da 
Fazenda e tem dado apoio a todos os outros ministros. Onde o governo 
é frágil? Está no fato de o presidente ser um democrata sincero? Alguns 
até gostariam que se mudasse a ordem das coisas. Outros queriam que o 
governo rompesse com a estrutura partidária brasileira, rompê-la como 
outros fizeram aqui na América do Sul.  

Talvez, presidente, essa ideia de governo fraco esteja muito associada à precariedade 
de sua ação política no Congresso, onde até hoje o senhor não conseguiu uma maioria 
sólida para aprovar questões fundamentais. 
Isso tem uma certa lógica, mas eu pergunto também: os partidos 
têm uma estrutura forte? Nós estamos vendo a todo instante os 
partidos terem suas desavenças internas, às vezes fortes. Os partidos 
brasileiros hoje são frágeis. Como é que surgiu o governo? A nação 
foi tomada por um espanto e ela se viu tomada pelo desânimo e 
ao mesmo tempo pela revolta. Tivemos que articular forças para a 
composição do governo. Então, é incrível partidos representados no 
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governo votarem contra ele. Se esse 
governo fosse parlamentarista, o 
gabinete já teria caído na crise que o 
Congresso atravessou. Os ministros 
representam os partidos, A não ser 
a partir de 15 de dezembro para cá, 
eles não estão sendo indicados pelos 
partidos. Mas até pouco tempo eram. 

Os partidos alegam que quem manda é a turma 
de Juiz de Fora, são os amigos do presidente.  
Que turma de Juiz de Fora? Nós 
temos aqui pessoas que são de Juiz 
de Fora, mas qual é o núcleo de 
poder que é de Juiz de Fora? Isso 
não existe. Ao contrário, as pessoas 
de Juiz de Fora que temos aqui não 
participam das altas discussões 
sobre os problemas do país. Nós aqui 
conversamos com o senador Pedro 
Simon, com o Fernando Henrique. 
Conversávamos com o deputado 

(Antônio) Britto. Conversamos agora com o líder Luís Carlos Santos. 
Criou-se isso. Será que é porque o presidente é homem de cidade 
do interior e não pode governar o país? Será porque o sujeito veio 
de uma província, ele não pode governar o país? Será que só os 
poderosos podem chegar à Presidência da República?  

O senhor acha que a sucessão pode atrapalhar o seu Governo? Com a proximidade das 
eleições, crescem as críticas ao senhor. 
Chegou a hora exata de esses homens que criticam o governo se 
apresentarem como candidatos à Presidência da República. São 
filiados a partidos. Têm a grande oportunidade de resolver os 

‘A imprensa vive 
dizendo que o 
meu governo é 
fraco. Gostariam 
que o presidente 
caminhasse para 
o autoritarismo? 
Governasse sem o 
Congresso? Qual 
a fragilidade? A 
nossa fragilidade 
está em sermos 
democratas’
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problemas nacionais. Vamos ver se terão coragem de enfrentar a 
opinião pública. Eu quero vê-los nas praças públicas, nos comícios, 
debatendo com a opinião pública. Tenham a coragem de vir para 
a praça pública, mas não como candidatos a deputado e a senador. 
Quero vê-los como candidatos a presidente da República. Estou 
vivamente interessado em saber quais são os candidatos que vão 
disputar a Presidência. Quero saber desses que vivem dizendo que 
sabem resolver os problemas nacionais, que os problemas nacionais 
são fáceis de serem resolvidos e só não o são porque este governo é 
fraco, que o senhor Itamar Franco é um homem despreparado. Se 
são sábios, se são preparados, que não se escondam por trás de uma 
candidatura ao Senado ou à Câmara. Aproveito para conclamá-los: 
este é o momento adequado. 

O senhor vai apoiar algum candidato?  
Por enquanto o Governo não tem candidato. 

Dizem que o senhor joga com dois nomes: Fernando Henrique e Antônio Britto.  
São dois grandes nomes. Mas não estou dizendo que serão. 

Mas o senhor não vai ficar à margem do processo sucessório? 
Não sei. Vamos ver os candidatos. Eu preciso saber quem serão os 
candidatos. Se você me perguntar: o ministro Fernando Henrique 
Cardoso é candidato? Eu não sei se ele é. Ele ainda não conversou 
comigo sobre isso. Ele só me mandou uma carta dizendo que não 
pensava no momento em ser candidato. Não sei se amanhã ele vai 
querer ser candidato. 

 É verdade que o senhor já está impaciente com a demora de Fernando Henrique em 
mostrar resultados concretos no combate à inflação? 
Nunca, mas nunca mesmo, um ministro da Fazenda teve tanto apoio 
do presidente da República. Dou esse apoio porque acredito no seu 
trabalho, no seu desejo de servir o país. 
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O que o senhor pensa em fazer depois de terminar seu mandato? 
Eu pretendo regressar à minha vida comum. Não pretendo mais 
me candidatar. Muitos queriam que eu saísse agora em abril para 
me candidatar em Minas, mas não quis. Tive um sonho na vida 
que não nego: ser governador de Minas Gerais. Infelizmente, fui 
derrotado nas eleições. Minas me deu vários mandatos. Pretendo 
voltar a ser cidadão comum. Tenho pedido a Deus para não 
deixar nunca o poder me subir à cabeça. O poder é passageiro, o 
poder é falso. A Corte abandona os que vão embora. Quero ser 
apenas um eleitor. 

 O senhor não se entusiasmou com a ideia da emenda que permitiria ao presidente 
disputar outra eleição sem se desincompatibilizar do cargo?  
Sem querer debater o processo da revisão constitucional, que eu não 
desejo, porque isso seria uma interferência, não vejo tradição no Brasil 
para a reeleição de presidente da República e governador. 

Como o senhor está vendo esse empenho do seu amigo Pedro Simon de tentar reunir 
PMDB, PSDB, PDT e PTB em busca de uma candidatura comum?  
Não acho fácil, não. Teria achado mais fácil antes, não agora, se 
duas dessas forças, o PMDB e PSDB, tivessem se reaglutinado. 
O PSDB surgiu do PMDB. Agora, eu acho difícil. Não estou 
dizendo que eles não possam caminhar juntos para a sucessão 
presidencial. Vai depender muito do espírito patriótico de 
cada um. O doutor Ulysses, numa época diferente, conseguiu 
reagrupar o PP de Tancredo ao PMDB. 

O senhor já foi tentado a buscar soluções fora da democracia? 
Tentado, não diria. Mas já recebi muitas cartas e manifestos pedindo 
que eu fizesse isso. 

De setores importantes da sociedade? 
De diversos setores. Mas nunca me senti tentado porque sou democrata. 
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O senhor se fez politicamente dentro do PMDB. De certa forma, não fica magoado quando ex-
companheiros, como o ex-governador Orestes Quércia, fazem duros ataques ao seu governo?  
Em relação ao doutor Orestes Quércia, eu fiquei magoado. Fiquei 
magoado porque tivemos uma convivência muito fraternal no 
Congresso. Eu me lembro que, quando ele era acusado de determinadas 
coisas, fui um dos poucos presentes à sessão em que ele se defendeu 
da tribuna do Senado. Dei-lhe a solidariedade. Houve um momento 
em que eu, como vice-líder do MDB, cedi a minha vaga a ele porque 
precisava ter um representante de São Paulo na liderança.  

E o governador Antônio Carlos Magalhães (da Bahia)? 
O governador Antônio Carlos briga de frente. É bom quando se briga de 
frente.  

E o governador Leonel Brizola (do Rio)? 
O governador Brizola e eu temos tido uma convivência boa. As nossas 
divergências são mais nas questões econômicas e... (o presidente é 
interrompido nesse instante justamente por um telefonema de Brizola). 

E sua relação com o governador Fleury (Luiz Antônio Fleury Filho, de São Paulo)? 
Eu tenho uma estima grande por ele. Não acho que tenha tentado 
desestabilizar o governo. E assim tem sido com o governador Hélio 
Garcia (de Minas).  

E o PT?  
Prefiro não falar do PT.
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FERNANDO HENRIQUE CARDOSO   
(1-1-1995 a 1-1-2003) 

A estabilidade monetária e econômica no país reconquistada aos poucos com o 
Plano Real, depois de anos de hiperinflação, foi o principal motor para a eleição do 
sociólogo, professor, escritor e político Fernando Henrique Cardoso à Presidência 
em 1994. Considerado o “pai” do plano, lançado sem medidas extremas como 
confisco de poupança ou congelamento de preços, o ex-ministro da Fazenda, 

nascido no Rio de Janeiro, mas desde jovem estabelecido em São Paulo, conquistou o eleitorado. 

Seu principal concorrente foi Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que despontava como favorito desde 
o fim do governo Collor. Em julho de 1994, com a implementação da nova moeda do real, as 
consequentes queda da inflação e aumento do poder de consumo, FH começou a liderar as pesquisas. 
Além do seu partido, o PSDB, a chapa foi apoiada por uma coligação com o PTB e o PFL — este último 
indicando o vice, Marco Maciel. Em outubro, FH foi eleito em primeiro turno. 

A economia seguiu equilibrada, com o real supervalorizado e entrada de investimento estrangeiro no 
país. Em 1997, o governo foi acusado de comprar votos de parlamentares para garantir a reeleição 
— quando FH assumiu o cargo, o mandato estabelecido pela Constituição era de cinco anos, sem 
possibilidade de um segundo período consecutivo, embora a hipótese já estivesse sendo debatida. 
As investigações nunca avançaram, apesar de depoimentos de deputados confessando recebimento 
de dinheiro pelo apoio. FH admitiu posteriormente a possibilidade da compra, mas sempre negando 
qualquer envolvimento dele e do PSDB. Reconheceu há poucos anos, contudo, que “historicamente 
foi um erro” ter permitido a instituição da reeleição, porque os presidentes acabam governados pela 
“ambição de permanecer no poder”. 

Com a economia em bom momento, sua candidatura à reeleição foi lançada, tendo como principal 
bandeira a continuidade do governo para a manutenção e realização de novas metas. Em 1998, 
concorrendo com Lula e outros fortes candidatos como Ciro Gomes (então no PPS), FH conquistou 
novamente a presidência no primeiro turno. 

Embora tenha terminado o segundo mandato com menos aprovação que o primeiro, com críticas ao 
processo de condução das privatizações de estatais e principalmente ao crescimento do desemprego 
no país, FH foi reconhecido pelo conjunto de medidas de transferência de renda que criou, como o 
Bolsa Escola e o Auxílio-Gás, para famílias de baixa renda, que seriam unificados e ampliados no 
Bolsa Família por Lula, a quem FH entregaria a faixa presidencial em janeiro de 2003.  
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‘Sem estabilidade, 
não há 
desenvolvimento’
 
 

Entrevista a a Dácio Malta, Helena Chagas, Tereza Cruvinel e Jorge Bastos Moreno 
Publicada em 17 de março de 1999 

O 
presidente Fernando Henrique Cardoso afirma que ninguém 
será a favor da volta da indexação, nem mesmo a Central 
Única dos Trabalhadores. Segundo ele, a CUT fixou em 10% o 
patamar de inflação para disparar o gatilho salarial que seus 

dirigentes querem criar porque sabe que a inflação não chegará a esse 
limite. Com base nos últimos números da economia, que diz terem sido 
melhores do que esperava, o presidente prevê que a inflação não chegará 
aos 10% e muito menos aos 16,8% previstos para este ano no acordo 
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fechado na semana passada com o Fundo Monetário Internacional (FMI). 
Com isso, mostra que a inclusão dessa meta foi um erro, porque pode 
acabar se tornando, ela mesma, inflacionária. Começando a se refazer 
do desgaste provocado pelos piores dias de seu governo, o presidente 
assegura não ter medo da indexação. 

— Ninguém quer a indexação. Nem o povo, nem a CUT, que sabe 
que a inflação não chega a 10%. A indexação só existe na cabeça do 
Congresso e dos jornalistas — diz ele. 

Em conversa com O GLOBO em jantar no Palácio da Alvorada, 
Fernando Henrique manifestou alívio em relação a quatro 
indicadores. A inflação de fevereiro, segundo ele, foi menor do que 
o Governo esperava, já que não considera os 4,4% de aumento do 
índice de preços no atacado. O dólar começou a cair antes do que se 
previa. E o índice de 7,7% de desemprego poderia ser pior, afirmou, 
embora admitindo que ainda poderá aumentar. Além disso, saudava 
a entrada de R$ 6 bilhões desde o início do ano, prevendo que 
poderão chegar a R$ 16 bilhões até dezembro. 

De tudo isso, o que mais preocupa, de acordo com o presidente, é a inflação. 
— O povo não usa dólar, não está nem ligando para o preço do dólar. 

Com ares de quem já vê luz no fim do túnel, anunciou que 
vai retomar as viagens com visitas a Alemanha, Portugal e, 
possivelmente, Inglaterra a partir de 15 de abril. O presidente 
confirma ter suspendido temporariamente a agenda internacional 
no auge da crise. Agora, porém, diz que tem três fatos importantes a 
favor da recuperação: o acordo com o FMI e a entrada de dinheiro; 
a conclusão do ajuste fiscal com a votação da CPMF; e o sucesso do 
road show (viagens para encontros com banqueiros e investidores) da 
equipe econômica na Europa e nos Estados Unidos: 

— Não resolve nada viajar, ir lá sem ter o que dizer. Agora, a situação é 
outra. Vou dizer que o país voltou a ter rumo. 

Fernando Henrique acha que o FMI é, neste momento, uma espécie 
de mal necessário. Apesar das críticas ao fundo, afirma que o acordo é 
fundamental. 
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— Todo mundo fala mal do FMI, mas ele é necessário. O FMI é o avalista 
do capitalismo financeiro internacional. O fundo empresta esse pouquinho 
para que os bancos entrem com o resto. Se o FMI não ajuda, ninguém ajuda. 

Nem tudo, porém, tem sido flores no relacionamento recente com o 
FMI, pelo que deixa claro o presidente. Ele admite, por exemplo, que o 
fundo queria a desvalorização do real na negociação do primeiro acordo, 
em setembro, mas acabou derrotado. Depois, não gostou da ligeira 
queda de juros, também no ano passado. Por isso, no auge do ataque ao 
real, em janeiro, custou a dar socorro. 

Ao se recordar dos dias da 
desvalorização, o presidente confirma 
que o ministro da Fazenda, Pedro Malan, 
pediu demissão no dia da saída de Chico 
Lopes da presidência do Banco Central. 
Malan chegou a levar uma lista de dez 
nomes para que Fernando Henrique 
escolhesse os substitutos. Entre eles, 
além do ministro da Saúde, José Serra, 
estavam economistas como Affonso 
Pastore e André Lara Resende e o ex-
ministro Marcílio Marques Moreira. 

Fernando Henrique em nada se parece 
com alguém que está saindo de um 

terremoto: anda bem-humorado e aparenta tranquilidade, apesar de a crise 
não estar ainda superada. Em seu cronograma, a pressão inflacionária só deve 
arrefecer depois de maio. A retomada do desenvolvimento, com a queda da 
taxa de juros, provavelmente a partir de agosto. Ele continua recusando a 
oposição entre desenvolvimento e estabilidade que alguns setores fazem. 

— É um falso dilema e isso nunca foi tão claro: sem estabilidade, não 
há desenvolvimento. 

Fernando Henrique negou ter evitado tomar decisões quanto ao 
câmbio no segundo semestre de 98 por causa da campanha. Disse que 
sua candidatura colaborou positivamente para o enfrentamento da crise. 

‘Todo mundo 
fala mal do FMI, 
mas ele 
é necessário. 
O FMI é o avalista 
do capitalismo 
financeiro 
internacional’
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— O fato de haver um candidato favorito representando a continuidade 
da política econômica ajudou muito. Se houvesse alguém da oposição na 
frente, a crise teria sido muito pior. 

É do próprio presidente a orientação aos líderes de partido para 
que façam da reforma política a prioridade deste momento na 
agenda parlamentar. Para Fernando Henrique, isso não conflita com 
a necessidade de aprofundar o ajuste fiscal, como espera o meio 
econômico e o mercado, até porque o ajuste de emergência já está 
garantido com a aprovação da CPMF, ainda esta semana. 

— Essa questão do ajuste fiscal acaba se transformando numa 
armadilha do mercado. Você vai fazendo e eles estão sempre querendo 
mais. Os recursos para este ano estão garantidos e as outras questões 
serão enfrentadas. 

O mundo inteiro sabe, diz o presidente, que o problema fiscal mais 
agudo está no sistema previdenciário. Em abril, serão enviados os 
projetos complementares. Eles tratarão do regime geral da Previdência, 
do regime previdenciário dos servidores públicos, dos militares e dos 
planos de previdência privada. A lei de responsabilidade fiscal também 
será reapresentada, em segunda versão. Mas ele acha que nada disso 
impede que o Congresso comece logo a discutir a reforma política, até 
porque sempre foi cobrado pelo fato de não ter começado por ela.  

Como seus líderes, ele defende votações fatiadas, começando pelos 
temas menos polêmicos. Tem clara a estratégia de aprovar os quatro pontos 
selecionados — fidelidade partidária, cláusula de desempenho, fim das 
coligações proporcionais e adoção do voto distrital — por meio de projetos. 

—O assunto mais complexo aí é o voto distrital, mas ainda acredito que 
possamos aprová-lo  — diz.

Mesmo sendo complexo, acredita que o povo entenderia esse sistema. 
—O povo aprende muito rapidamente, é fantástico — afirma, recordando 

as muitas mudanças econômicas e políticas por que tem passado o país. 
No jantar, o presidente teve a companhia da mulher, dona Ruth, 

e do filho, Paulo Henrique, que acabava de chegar a Brasília. Toda a 
família estava descontraída.
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‘Salário 
não seguirá 
inflação’
 
 

Entrevista a Míriam Leitão 
Publicada em 9 de agosto de 2001 

O 
reajuste do salário do funcionalismo não será pela 
inflação passada, afirmou o presidente Fernando 
Henrique. Para ele, isso significaria a volta da indexação. 
Fernando Henrique admite dar um aumento em relação 

à projeção futura. Diz que em seu governo a folha aumentou 50%. 
Em entrevista na biblioteca do Palácio do Planalto, o presidente 
falou com franqueza sobre uma série de assuntos. Diz que 
empresários têm que fazer mais esforço para vender.  
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“Eu não tenho que vender pente, sapato, tecido”, diz. Sobre o senador 
Jader Barbalho, admite: “A situação dele é muito delicada”) (o então 
presidente do Senado foi acusado pelo senador Antonio Carlos 
Magalhães, seu adversário político, de supostas irregularidades 
no Departamento Nacional de Estadas e Rodagem – DNER, e na 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - Sudam, quando 
era governador do Pará, na década de 80. No momento da entrevista 
Barbalho estava afastado da presidência do Senado, mas em 19 de 
setembro apresentou sua renúncia, e em outubro abdicou do mandato 
para evitar a cassação política). Fernando Henrique ainda confessou 
que discorda da atual política externa americana. (no mês seguinte, em 
11 de setembro, os Estados Unidos sofreriam os atentados terroristas que 
afetaram profundamente os rumos do país e do mundo).

O Brasil não está vulnerável demais às crises mundiais? 
Todos os emergentes estão, mas, depois de tantas crises, aprendemos. 
Estamos mais protegidos. Nós nos adaptamos ao mundo cruel. 

O Brasil teve duas megadesvalorizações recentes e mesmo assim as exportações não 
cresceram. 
Falta agressividade aos exportadores. Falta inovação tecnológica. É 
inovar o processo e produzir o que o mundo está querendo. Produtos 
de vanguarda. A Embraer é um sucesso porque entrou num nicho que 
o mundo estava precisando. Na agricultura também. Falta uma política 
industrial mais ativa. 

O que é política industrial? 
Não é criar barreiras. É criar condição para que tenhamos maior 
competitividade. É somar inovação tecnológica com agressiva 
política de mercado. Essa parte é dos empresários. Eles é que têm 
de falar línguas estrangeiras. Não posso sair pelo mundo vendendo 
pente, sapato, tecido ou o que seja. 
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Diz-se que seu modelo é aberto demais. Essa crítica é feita até por gente de seu partido, 
como José Serra e Tasso Jereissati. Quem vai defender esse modelo na eleição? 
Você citou dois que a imprensa diz que são candidatos. Se não defenderem 
esse modelo não terão o que defender. Porque criticar, tem gente que critica 
melhor e com mais legitimidade. Duvido que Serra e Tasso possam dizer que 
a economia brasileira é muito aberta. Eles podem dizer que foi mal aberta. 

O PT, a Fiesp e o Iedi (Instituto de Desenvolvimento Industrial) têm uma proposta 
comum para esse problema: levantar barreiras às importações e proteger 
determinados setores. O que o senhor acha? 
É a aliança do arcaico. Estamos numa outra etapa do capitalismo e ficam 
sonhando com um país mais fechado. Alguns setores não dizem, mas 
têm saudade da inflação porque ganharam muito. 

O acordo com o FMI prevê um corte de R$ 45,7 bilhões no ano que vem. Esse empréstimo 
vai ser pago pelo próximo governo. Essa herança não é pesada demais? 
Pior foi a que recebi: os esqueletos, que estavam ocultos. Da outra vez, 
pagamos em um ano. Esse é o projeto. Ter o dinheiro como um seguro 
e tentar nem usar e deixar o próximo governo com condições melhores 
para arrancar. Se não fizéssemos isso, a taxa de juros iria lá para cima, a 
taxa do dólar iria lá para cima, o desemprego aumentaria. 

Já estão lá em cima, presidente. 
E iriam muito mais. Perde-se o controle. O mundo vive um momento 
difícil. Os Estados Unidos vão crescer 1,5%. Vamos crescer o dobro 
da economia mundial, 3%. Aqui não tivemos recessão nem em 99. É 
preciso olhar para o lado. Veja só a Argentina. 

O senhor acha que ela sai dessa sem desvalorizar? 
Não é fácil, mas é a opinião pública que não quer desvalorizar, e o 
governo também. A Argentina tem que voltar a crescer, não tem outro 
jeito. Precisa haver um apoio financeiro internacional, e o Brasil se 
empenha por isso. Tenho escrito cartas e falado com (George) Bush 
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(presidente dos EUA), (Tony) Blair (primeiro-ministro britânico) 
e outros. Não é possível deixar a Argentina em crise sem dar a ela 
condições de sobrevivência. A Argentina fez tudo o que pediram. 
Agora vai ser punida? 

O consenso de Washington errou com a Argentina? 
Ninguém mandou eles fazerem o currency board, ligar o peso ao dólar 
foi uma decisão argentina, mas foi altamente aplaudida. É uma certa 
hipocrisia dizer que a Argentina tem que resolver seus problemas. Que 

“seus”? O mundo hoje é interdependente. 

Em sete meses de governo, o presidente Bush 
já disse que não vai ter Kyoto, tratado contra 
armas químicas, e se concentra no seu escudo 
antimísseis. Não está havendo retrocesso na 
política internacional? 
Essa política internacional não é a 
minha visão. Discordo da política 
externa americana agora. Veja só 
o caso da Argentina: não acho que 
devem deixar o mercado resolver o 
problema, porque o custo é alto para 

o povo e as empresas. Acho que é preciso dar mais força às instituições 
internacionais. O G-20, criado pelo (Bill) Clinton, tem essa visão: 
aumentar a capacidade de intervenção para não ficar de braços cruzados 
vendo o mundo desabar. 

A política externa americana não está muito militarista? 
Sim. Não vejo razão nesse escudo antimísseis. Para quê? Por causa da 
Coreia do Norte? Do Iraque? Também não concordei com a decisão 
sobre Kyoto. O Brasil tem uma posição muito firme em defesa do 
protocolo de Kyoto (tratado internacional para redução da emissão de 
gases do efeito estufa).

‘Não sou solidário 
com deslizes. 
Uma coisa é 
aliança política, 
outra é 
solidariedade 
no erro’
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Na época de Bill Clinton havia mais entendimento com a Europa e a América do Sul? 
Temos até hoje uma proposta de governança progressiva com Blair, (Lionel) 
Jospin, Clinton, eu, (Ricardo) Lagos. Um grupo de líderes mundiais com uma 
visão que não é igual à de Bush, mas ele é que foi eleito pelo povo americano. 

Jader Barbalho, com todos os processos contra ele, todas as suspeitas, não terá 
perdido as condições de continuar presidindo o Senado? 
Ele já se afastou. Temporariamente, mas se afastou. Politicamente a 
situação é delicada. Ele só tem um caminho: mostrar que o que estão 
dizendo não é certo. Essa limpeza ética é uma coisa boa. A posição do 
governo não é de pôr lenha na fogueira, nem jogar água para apagar o 
fogo. O governo não está pondo nada debaixo do tapete. Nada! 

Foi a articulação do seu partido, o PSDB, que levou Jader à presidência do Senado. O 
senhor não se sente um pouco responsável por isso? 
Naturalmente, porque sou presidente e sou do PSDB, mas não foi isso só. 
Foi um jogo político. A eleição de Aécio Neves na Câmara rompeu uma 
aliança com um setor e levou ao fortalecimento de outro. 

O senhor acha que poderia ter assistido de braços cruzados? 
Na questão da ruptura da aliança, manifestei-me contrário, pelas 
consequências que traria para a governabilidade. Mas o partido tem 
seus interesses legítimos, de eleger o presidente da Câmara. Foi uma 
renovação. No momento em que o PFL não aceitou fazer uma aliança 
com o PMDB no Senado, por pressão do senador Antônio Carlos 
(Magalhães), o PMDB apoiou o Aécio na Câmara. Somos todos 
responsáveis por uma situação política, mas não por eventualmente 
a pessoa ter cometido deslizes. Não sou solidário com deslizes, ainda 
que num dado momento sejam de aliados. Uma coisa é aliança política, 
outra é solidariedade no erro. São erros cometidos há 20 anos. 

De quanto vai ser o aumento dos salários do funcionalismo? 
Vamos esclarecer bem essa questão. A Constituição diz que deve haver uma 
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revisão anual geral com o mesmo índice para todos os funcionários. Acho 
que isso não deveria ter sido aprovado, porque é mentalidade inflacionária. 
Isso não quer dizer que os funcionários não mereçam aumento. Sou contra o 
princípio geral. Se você atar o salário a índices repõe a indexação. 

Então vai haver um aumento, mas ele não vai se referir à inflação do ano passado? 
Não pode ser. Se for isso, estou voltando ao passado. 

Será sobre a previsão? 
É possível. Será qualquer índice. A Constituição não obriga a nada. 

Mas a previsão de inflação do ano que vem é 3,5%. 
Posso dar mais ou posso dar menos. Cansei de ouvir que o governo não deu 
aumento ao funcionalismo. Em 95 houve um aumento de 25%. E depois, 
quando o STF mandou dar 28% a 11 funcionários, mandei generalizar. Além 
disso, aumentamos carreiras específicas. Em 95 a folha era de R$ 40 bilhões; 
agora é de R$ 56 bilhões e em 2002 vai ser de mais de R$ 60 bilhões. 

Haverá uma política específica para a promoção dos negros? 
Já existe. Na distribuição de terra, no FAT. Sem alardear, temos feito. 
Fizemos revisão profunda nos textos escolares e outras políticas de 
valorização. Tenho nomeado generais negros. E nos tribunais. 

A qualquer pergunta sobre economia o ministro Pedro Malan responde falando de 
política. O senhor sabe o que está acontecendo? 

 É um bom ministro. Completo. Todos devem fazer isso. 

Ele vai assinar a ficha de filiação? 
Ele me disse que não. Acho que você é que está querendo que ele seja candidato, 
porque diz que o Tasso e o Serra não vão defender o modelo econômico. 

O senhor acha que o Malan defende melhor? 
Não digo melhor, mas defende. 
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LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA    
(1-1-2003 a 1-1-2011) 

Sindicalista e ex-metalúrgico do ABC Paulista, Luiz Inácio Lula da Silva, nascido em 
Garanhuns, Pernambuco, foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT), 
em 1980, e logo se tornou figura relevante na política brasileira. Em 1984, foi uma das 
vozes atuantes da campanha pelas Diretas Já e, em 1986, foi eleito deputado federal 
por São Paulo, obtendo votação recorde até então. Em 2002, consolidado como um dos 

principais nomes da esquerda brasileira, Lula candidatou-se pela quarta vez à Presidência da República. 

Com as crises internacionais e o baixo crescimento econômico no segundo mandato de Fernando 
Henrique Cardoso, somado a eventos como o apagão energético que afetou o país entre meados de 
2001 e início de 2002, Lula fortaleceu sua plataforma e derrotou o candidato do PSDB, José Serra, em 
segundo turno. Ainda durante a campanha, para tranquilizar o setor financeiro, divulgou a “Carta ao povo 
brasileiro”, na qual afirmava que respeitaria os contratos nacionais e internacionais. O documento foi 
considerado importante para sua vitória. 

O 35º presidente do Brasil, que chegou ao poder tendo como vice o senador e empresário mineiro José 
Alencar, deixou sua marca à frente de governos que apresentaram bons índices na economia, com 
estabilidade e crescimento, mas principalmente ajudaram a reduzir a pobreza e a desigualdade social 
com programas como o Bolsa Família (ampliação do Bolsa Escola, criado no governo anterior), o Minha 
Casa, Minha Vida (de habitação popular) e o ProUni (Universidade para Todos).  

Mesmo tendo durante sua gestão escândalos de corrupção como o chamado Mensalão (esquema de 
compra de votos de deputados no Congresso), Lula terminou o segundo mandato com aprovação popular 
recorde de mais de 80%, e com esse cenário positivo ele conseguiu eleger sua sucessora, Dilma 
Rousseff, que fora sua ministra de Minas e Energia e depois da Casa Civil. 

Em 2016 Lula passou a ser foi alvo de denúncias e investigações em casos de corrupção e, em 2018, no 
âmbito da operação Lava-Jato, teve a prisão decretada pelo juiz Sergio Moro. No mesmo ano, preso na 
carceragem da Polícia Federal em Curitiba, tentou concorrer à Presidência, mas foi considerado inelegível. 
Fernando Haddad, seu vice, assumiu a chapa, que foi derrotada pelo candidato Jair Bolsonaro. Depois de 
580 dias de prisão o ex-presidente foi solto em novembro de 2019, após o Supremo Tribunal Federal julgar 
sua prisão em segunda instância inconstitucional. 

Em 2021, o STF anulou todas as condenações de Lula ao considerar que foram feitas por um tribunal que 
não tinha competência jurídica para julgar o caso. 
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‘O Estado 
foi feito no Brasil 
para não funcionar’
 
 

Entrevista a Rodolfo Fernandes, Helena Chagas e Jorge Bastos Moreno. 
Publicada em 23 de maio de 2004

O
chefe de Gabinete Gilberto Carvalho chega e vai logo 
avisando aos jornalistas do GLOBO, com a voz grave: 

“Preparem-se para pegar o presidente de mau humor 
hoje”. Antes de qualquer reação, ele explica os motivos, 

deixando claro tratar-se de uma brincadeira: “O Corinthians 
perdeu ontem”. De fato, era brincadeira: o presidente Lula não 
estava de mau humor, às 9h, ao conceder ao GLOBO a sua 
primeira entrevista a um jornal desde a posse, há 500 dias.  
Chega demonstrando disposição, faz alguns comentários 
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tentando tirar um pouco a solenidade do ambiente e 
convida os jornalistas a se sentarem à mesa de reuniões de 
seu gabinete no Palácio do Planalto. A decoração está um 
pouco modificada em relação à que Fernando Henrique lhe 
deixou em janeiro de 2003 — o local da mesa de trabalho, 
mais longe da janela, é o mesmo que FH gostava ainda no 
primeiro mandato. Durante cerca de uma hora, Lula discorreu 
sobre a crise econômica, a interrupção na queda dos juros 
e o papel do BC, as disputas entre os ministros, as brigas no 
PT, a decepção com casos de corrupção entre auxiliares de 
confiança levados pelo PT ao poder, os programas de governo 
e a relação com a imprensa, entre outros.  

Lula só se exaltou (um pouco) quando falou sobre o excesso de 
comentários de FH sobre seu governo e (muito) ao tratar do caso New 
York Times (no início de maio de 2004, o jornal americano, um dos 
maiores do mundo, publicou reportagem com o título “Bebedeira de Lula 
vira preocupação nacional”, reunindo histórias de especulações sobre o 
consumo excessivo de álcool pelo presidente), que abordou ligeiramente. 
O presidente tinha à mão diversos documentos com dados sobre o 
governo, mas não os utilizou uma vez sequer. Todos os números que 
apresentou foram citados de cabeça. 

O Copom voltou a interromper a trajetória de queda dos juros, reacendendo as 
críticas ao gradualismo excessivo da política econômica. O que o senhor acha disso? 
Olha, quando a gente governa, a gente não acha, a gente faz ou não 
faz. Achar é para comentarista e para a oposição. O Banco Central 
tomou a medida que era possível tomar. Estamos com a economia 
mundial nervosa por conta da expectativa das posições do banco 
central americano, saímos de um patamar de US$ 27, US$ 28 o barril 
de petróleo para US$ 41, o que não é nada alentador. Temos uma 
preocupação enorme porque, se tivermos de aumentar a gasolina, 
isso vai rebater diretamente no aumento da inflação. Temos, ainda, 
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alguns indicadores, pequenos, de que, no Brasil, as pessoas aproveitam 
todas as chances para aumentar seus preços. No Brasil, nos últimos 
anos, transformou-se a reunião do Copom numa cena nacional, 
desnecessária na minha opinião — até porque já tivemos juros de 
49%, juros de 45%, e todo mundo falava que a economia estava bem. 
Lembro-me de que estava no Piauí quando foram anunciados juros de 
45%. Estava num hotel. Anunciaram, saiu no jornal e acabou. Agora, o 
assunto virou quase uma comoção nacional. 

O senhor acha que é um exagero o que o BC fez? 
Acho importante os juros baixarem. Acho que o (Antonio) Palocci (ministro 
da Fazenda) sonha em baixar os juros, acho que o (Henrique) Meirelles 
(presidente do Banco Central) sonha em baixar os juros, eu sonho todo 
dia que os juros vão baixar... Agora, também temos consciência de que não 
podemos dar um passo à frente e depois termos de dar dois atrás. Prefiro a 
cautela e reduzir gradativamente para não ter que voltar atrás. 

Por quê? 
 As pessoas têm de ter paciência para entender que não vamos utilizar um 
ano eleitoral para fazer da política um cabo eleitoral. Não vamos. Isso já 
foi experimentado no Brasil e não deu certo em diversas ocasiões. Não 
estou pensando na próxima eleição. Estou pensando, na verdade, no que 
poderemos consolidar de modelo econômico sustentado para este país. 
Sem brincadeira, com muita seriedade. Às vezes, é melhor dizermos a 
verdade, por mais dura que ela seja, do que contar uma mentira. Ela tem 
perna curta. Não fazemos aquilo que queremos todo dia. 

Como é possível conseguir convencer a população dessa cautela se o senhor não 
consegue convencer nem o seu vice, que a cada dia está se expressando mais? 
Deixe-me falar uma coisa. Primeiro, não cabe a mim impedir qualquer 
ser humano de falar bem ou mal dos juros. Cada um fala... Esse 
assunto virou quase uma comoção nacional. Não me importo que 
as pessoas falem. Estamos tentando, por outro lado, fazer com que 
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os verdadeiros juros a que a sociedade tem acesso sejam barateados. 
Vocês devem estar acompanhando isso. Nunca, neste país, tivemos 
os juros para o consumidor nas taxas de hoje, sobretudo para o povo 
trabalhador. Fizemos acordos com o movimento sindical para haver 
empréstimos com desconto em folha, o que está dando um resultado 
excepcional. Estamos emprestando mais dinheiro para a micro, a 
pequena e a média empresa com juros mais baratos, via Banco do 
Brasil; estamos emprestando mais dinheiro para a micro e a pequena 
empresa, via BNDES, com juros mais baratos. O importante é que 
estamos, independentemente da Selic (a taxa básica do BC), oferecendo 
dinheiro no mercado para que o dinheiro possa circular e a economia 
possa crescer um pouco. Vamos fazer isso com cuidado. Tenho quatro 
anos de mandato, estou com um ano e meio. Tenho todo o tempo do 
mundo para provar que as coisas vão dar certo. E vão dar certo assim: 
com passos tranquilos, sem nenhuma loucura de nossa parte. Não 
haverá qualquer decisão tomada pela paixão eleitoral. Toda vez que 
isso foi feito no Brasil, o Brasil quebrou a cara, e o povo ficou com o 
prejuízo. Sabemos onde queremos chegar e vamos chegar lá. 

O senhor tem sido constante na defesa da política econômica, nunca se ouviu uma 
declaração do senhor minimamente em sentido contrário. Apesar disso, existe, 
permanentemente, inclusive dentro do seu partido, uma discussão sobre a necessidade 
de mudanças da política econômica. Como o senhor lida com esse tipo de pressão? 
Eu não vejo pressão, vejo inquietudes, muitas vezes por desinformação. 
Vocês da imprensa acompanharam a ida do Palocci e a do Meirelles 
ao Congresso e ao Senado. O Palocci ficou sete horas lá, e o Meirelles 
cinco, e vocês não ouviram uma única crítica à política econômica. 
Uma única! Estamos provando que fizemos muito mais em menos 
tempo (do que o governo anterior). 

Algum amigo do senhor já chegou, de boa vontade, para conversar sobre adaptações na 
política econômica? 
Ah, já. Você não imagina a quantidade de conversa nas quais tenho 
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discutido economia. Eu discuto toda semana com Palocci, com o José 
Dirceu, com o Guido (Mantega), com o Meirelles, com o (Aloizio) 
Mercadante, com o Aldo Rebelo. 

O senhor os bota juntos para conversar? 
Todo mundo junto. Eu chamo gente aqui para discutir. Eu não sou dono 
da verdade, e não quero ser. Também ninguém o é. Eu chamo as pessoas 
para ouvi-las. Todo mundo que fala que temos de mudar a política 
econômica só tem dois argumentos: muitos querem que se reduza a taxa 
de juros e o superávit primário, outros querem que se mantenham os 
juros altos e se reduza o superávit primário. 

Outros querem reduzir a meta de inflação... 
São duas coisas. Temos uma meta de inflação com uma banda para mais 
2,5 e menos 2,5. Alguns companheiros falam: não precisamos perseguir 
os 5,5, vamos ficar com 6,5. Não vamos brincar com isso. Não deu, não 
deu! Se não chegarmos aos 5,5, não foi por falta de esforço, não foi por 
falta de sacrifício. Mas há companheiros que falam que seria importante 
que o Banco Central — e pode ser um erro que vamos avaliar — não 
perseguisse só a meta da inflação, mas que perseguisse a meta do 
crescimento. Pode ser uma coisa que o Conselho Monetário Nacional 
discuta daqui para a frente. Em vez de estabelecermos somente a meta 
de inflação, poderemos colocar, também, concomitantemente, a meta do 
crescimento para serem perseguidas juntas. 

Como assim? 
Essa é uma ideia que está sendo estudada, que está sendo trabalhada, 
para que todos tenhamos responsabilidade, para que todos sejamos 
responsáveis para controlar a inflação e, ao mesmo tempo, todos sejamos 
responsáveis para fazer a economia crescer. Se não for assim, fica aquela 
ideia de que o cara que governa é conservador e que o que está na 
oposição é desenvolvimentista. Isso não é novo no Brasil, então queremos 
corresponsabilizar todo mundo. Vamos estabelecer, para todos nós, metas 
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para tudo, aí todo mundo é responsável, todo mundo fala menos. Quando 
temos uma meta, todos têm de cumpri-la. E, aí, quem sabe, a gente pare 
um pouco com o discurso. Eu adoraria que os empresários fizessem críticas 
aos juros —como fazem, acho isso normal — e dissessem: garantimos 
ao presidente da República, como entidades empresariais, que ele pode 
reduzir os juros que não vamos subir nenhum preço no Brasil. Eles 
poderiam dizer isso. Não falam. Eu não sei se houve, em algum momento 
na História do Brasil, um presidente da República que fez a quantidade de 
reuniões que fiz com todas as categorias econômicas do Brasil. 

Por sinal, as pessoas criticam muito o excesso de reuniões deste governo. 
As pessoas não estão acostumadas à democracia em sua plenitude. 
Sempre que posso, quero ouvir mais de uma pessoa. Quando estou 
doente, não pense que acredito no diagnóstico do primeiro médico que 
vou. Se o médico fala que estou com um problema grave, vou a outro 
médico. Depois de ouvir três ou quatro opiniões, posso decidir o que 
vou fazer. Na política, é a mesma coisa. Não posso ouvir apenas uma 
pessoa e, a partir daí, tirar a verdade absoluta. Eu quero ouvir várias 
pessoas, aí tomo uma posição. 

O senhor decide sozinho? Como é seu processo de decisão? 
Não tomo decisão sozinho. Eu decido, às vezes, reunido com dez pessoas, 
com oito pessoas. Ouço todo mundo, as pessoas me trazem estudos. 

Mas tem aquele momento em que a angústia da decisão é solitária. 
Pegue, por exemplo, a questão do salário mínimo. Foi o momento mais 
angustiante nesses tempos de governo. Não discutíamos aqui um grande 
aumento para o salário mínimo. Discutíamos aqui se íamos elevar o salário 
mínimo para R$ 270, uns colocavam R$ 280. Ninguém colocava um 
número absurdo. Eu gostaria de dar aumento, mas de onde tirar o dinheiro? 
Não tem de onde tirar. Ou seja, o orçamento não comporta. Nós temos 
pouco dinheiro para investimento, lamentavelmente temos um país em que 
o Estado perdeu praticamente toda a sua capacidade de investimento. 
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O senhor fica nervoso frequentemente? Há quem diga que o senhor é dado a rompantes 
de irritação. 
Sabe o que acontece? Eu, às vezes, fico com pena dos meus ministros 
porque cobro muito deles. Eu muitas vezes fico irritado com a morosidade 
da máquina burocrática, ou seja, muitas vezes você decide com um 
ministro, com dez ministros — e dois meses depois, percebe que a coisa 
não andou porque existe uma lei e um técnico do terceiro escalão entendeu 
que aquela lei proíbe fazer determinada coisa, você tem de mudar aquela 
lei. É um trabalho... A impressão que tenho é que o Estado brasileiro foi 
regulamentado para não funcionar, para demorar muito. E estamos fazendo 
um trabalho enorme para mudar essas coisas. Vocês devem estar lembrados 
de que tivemos no Brasil até o Ministério da Desburocratização, dirigido pelo 
Hélio Beltrão, o que foi um grande passo. Mas parou ali e não se fez mais. 

Por que o senhor não faz de novo? 
É que a máquina é poderosa. É uma máquina que está montada aí há 
quantos anos? Com leis, portarias, decretos. 

O senhor falou num Ministério da Administração, ou alguém do governo falou, que 
poderia ter um papel desse tipo. 
Estamos preocupados com isso. Vou dar um exemplo. Na questão de 
investimentos na economia brasileira. Um estrangeiro qualquer que 
venha para o Brasil vai ao Ministério da Indústria e Comércio, vai ao 
Ministério da Fazenda, vai ao Ministério dos Transportes, vai ao Ministério 
da Agricultura, ele vai à Casa Civil, ele vai à Receita Federal, ele percorre 
dez, 12 ministérios... Depois de uma semana aqui, ele volta e não resolveu 
nada. Vamos mandar para o Congresso um projeto de política industrial 
e inovação tecnológica — uma coisa que há 20 anos deveria ter sido feita, 
mas o governo anterior entendeu que não deveria. Estamos criando uma 
chamada sala de situação — uma sala, com profissionais competentes, 
para que, quando chegar um estrangeiro aqui, ou um brasileiro, para 
fazer investimentos, ele possa entrar em um departamento, e, naquele 
departamento vai ter todas as informações que ele quer. Vamos tratar nós 
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mesmos de resolver os gargalos 
que existem. Estamos precisando 
do dinheiro e, por isso, temos de 
criar as facilidades. 

O senhor então não pensava que a 
máquina fosse tão travada assim? 
Essa foi uma de suas surpresas no 
cargo? 
Na verdade, eu já sabia, já 
tinha conversado muito com 
o Itamar (Franco), com o 
Fernando Henrique Cardoso, 
com o (José) Sarney, e todos 
eles, indistintamente, têm o 
mesmo pensamento. 

E o problema com os ambientalistas? O Ibama é uma pedra no sapato do senhor? 
Não. Eu acho que, no Brasil, de vez em quando cria-se um inimigo público 
e, a partir daí, começa-se a fazer política contra ele. Qual é o problema? O 
Ibama não inventa, ele cumpre leis. Ora, se o Congresso fez as leis, e as leis 
determinam que a fiscalização, que o licenciamento prévio de uma obra 
exige tais regras, ele tem de cumpri-las. Ele não pode “quebrar o galho”. Nós 
temos que, da forma mais justa, mais legal possível, desobstruir todos os 
gargalos que temos no Brasil: os gasodutos, as estradas, as hidrelétricas. Para 
ter uma ideia, de junho do ano passado a novembro, de 35 hidrelétricas 
desobstruímos 17, faltam 18 para serem desobstruídas. Já desobstruímos 
a BR-163. Essa estrada era quase um santuário, ninguém podia mexer. 
Ela será feita e, se Deus quiser, nós a inauguraremos antes do fim do meu 
mandato. Estamos discutindo seriamente a Ferrovia Norte-Sul. Eu não vou 
citar nomes aqui (a referência é ao empresário Antônio Ermírio de Moraes), 
mas havia um empresário que tinha hidrelétrica e estava há 14 anos 
esperando uma decisão do governo. As pessoas sabiam que não podiam 

‘Não haverá qualquer 
decisão tomada pela 
paixão eleitoral. Toda 
vez que isso foi feito 
no Brasil, o Brasil 
quebrou a cara, e 
o povo ficou com o 
prejuízo. Sabemos 
onde queremos chegar 
e vamos chegar lá’
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fazer aquela obra lá, mas ninguém tinha coragem de dizer: “Não vai fazer, 
lá não pode fazer, vão procurar outro rio”. E nós dissemos isso para eles. 
Lamentavelmente não pode. Alguém tem de dizer. 

O senhor fica chocado com esses casos de corrupção logo no seu governo, como no 
Ministério da Saúde? 
Não, não fico. 

Nem de o governo do PT ter casos assim? 
Não fico chocado porque pedimos a auditoria em março do ano passado. 
Na realidade, estávamos sabendo que isso era grave. 

E a decepção pessoal de ver que a corrupção é uma coisa difícil de enfrentar? E que 
existe no PT também? 
Lógico que fico decepcionado porque você começa a descobrir 
que, muitas vezes, as pessoas não se corrompem porque não têm 
oportunidade; quando têm, elas se corrompem. É muito triste, é muito 
triste para um ser humano suportar isso, sobretudo quando roubam 
dinheiro de algo sagrado como é a saúde do povo brasileiro. 

O senhor ficou decepcionado com o caso Waldomiro sob esse aspecto? Ele era um 
companheiro do PT... (Waldomiro Diniz, subchefe de Assuntos Parlamentares, homem 
de confiança do ministro da Casa Civil José Dirceu, foi exonerado em  fevereiro de 2004, 
após acusações de ter recebido propina de bicheiros para a campanha do PT, em 2002). 
Fiquei. Eu não sei se o Waldomiro era filiado ao PT. Não tenho clareza 
disso. Eu fiquei decepcionado porque na hora em que um cidadão é 
convidado para trabalhar com um ministro que é companheiro dele, a 
honestidade e o zelar pelo seu comportamento passam a ser condição 
sine qua non para que as coisas deem certo. Eu não posso imaginar que 
eu convide você para trabalhar como meu assessor porque confio em você 
e você tira proveito dessa confiança para fazer uma sacanagem contra 
alguém. Acho isso deplorável no ser humano, acho isso muito triste e isso 
muitas vezes vai sempre colocando dúvidas nas relações humanas. Freud 
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dizia que uma das coisas mais difíceis para se resolver na Humanidade era 
a relação humana. Porque é assim. Às vezes, um pai confia em um filho, às 
vezes o filho sai de casa, beija o pai, beija a mãe, dá adeus, e o filho da mãe 
sai para sequestrar alguém, sai para assaltar. Esse é o ser humano. 

Por falar em relação humana... A gente sente que há um clima complicado dentro do 
PT: os ministros estão numa tensão permanente, há brigas. Como o senhor administra a 
relação humana dentro do PT? 
Na verdade, se você for analisar bem, tem menos do que no outro governo. 
É que vocês da imprensa dão mais importância ao PT do que dão aos 
outros partidos para esse tipo de coisa. No governo do Fernando Henrique 
Cardoso, o Xico Graziano (secretário particular de FH) teve o telefone 
grampeado. Todos os governos têm disputas, têm posições diferentes. 

O senhor está preparado para entrar na eleição, já que a oposição está nacionalizando 
a campanha? 
Tudo o que queremos é que eles nacionalizem. 

Por quê? 
 Porque vamos poder comparar. Cada candidato nosso da base do 
governo vai ter de comparar os números deles com os nossos, e os 
números são amplamente favoráveis a nós em qualquer área que se 
queira discutir. Não tem esse problema. Mas acho que não é papel do 
presidente entrar na briga para disputar eleições municipais. 

O senhor está mais condescendente com Fernando Henrique nesses 500 dias ou o 
senhor ainda o criticaria? 
Eu acho que ele deixou de fazer coisas que poderia ter feito. Venderam 
R$ 100 bilhões de patrimônio e não se investiu em infraestrutura. 
Os portos brasileiros não estavam preparados para o crescimento 
das exportações. Poderíamos pegar o setor hidrelétrico, que ficou 
muito a desejar. Por quê? Construímos uma dívida monstruosa sem 
construirmos ativos. Eu já disse que não sou de ficar chorando. Não tem 
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nada pior... Fico imaginando casar com uma mulher separada e ela ficar 
toda noite falando do ex-marido. Não há quem aguente. A pessoa vai se 
separar também. Eu não sou de ficar falando muito do governo passado. 

Mas vocês respondem até a artigo de Fernando Henrique em jornal, numa reação 
muitas vezes desproporcional. 
Eu não respondo. 

Tem uma tese de um grande antropólogo brasileiro que diz que, quando Fernando 
Henrique critica o seu governo, o senhor sai do sério... 
Grande antropólogo? Quem é essa figura? 

Roberto DaMatta. 
Quem? 

Roberto DaMatta. Ele disse, em entrevista, que todo mundo... 
Eu nem conheço essa pessoa, nunca conversei com ela. Como é possível 
que possa falar isso? O que acho na verdade é o seguinte: minha mãe 
dizia que o macaco se senta no rabo e fica olhando o rabo dos outros. Eu 
acho que um ex-presidente da República, toda vez que vai falar, tem de 
contar até dez. Porque ele sobretudo está sentado nas coisas que fez, e as 
coisas que fez podem ser comparadas. Quando você já passou por aqui, 
não pode mentir sobre o que fez, porque o que você fez está registrado. 
A pessoa como presidente da República tem de ser mais comedida. 
Eu, por exemplo, espero, quando deixar a Presidência, provar como é 
possível ser um ex-presidente da República sem ficar querendo que o 
outro faça aquilo que eu fiz ou que achei que era certo fazer. 

É que o PT, quando estava na oposição, vendeu ao país a ideia de que governar era um 
simples ato de vontade política e que isso bastaria... 
Não é um simples ato. Mas, sem vontade política, nada acontece. É 
preciso ter determinação política. 
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O senhor fala do governo, mas essas coisas não estão aparecendo. O senhor acha que 
existe algum problema de comunicação? 
Já estão aparecendo. Agora o governo começou a mostrar na televisão as 
coisas que está fazendo, as coisas precisavam amadurecer. 

A gente sente o senhor angustiado por apresentar resultados... 
Você não pode anunciar apenas a proposta. É melhor demorar um pouco 
mais e apresentar resultados. As coisas vão ser mostradas, porque aquilo que 
a gente fizer, se a gente não disser, a oposição vai dizer que a gente não fez. 

De que o senhor gosta mais na sua vida de presidente e do que gosta menos? 
Acho que a melhor coisa que sinto é poder ir concretizando... É como se você 
estivesse colocando paralelepípedos numa rua, colocando um a um, na certeza 
de que chegará um momento em que a rua estará toda calçada. Essa é a coisa em 
que sinto mais prazer. O que mais me incomoda é a falta de liberdade. Nunca 
pensei que a maior autoridade do Brasil tivesse menos liberdade que qualquer 
ser humano na face da Terra. A vigilância de 24 horas em cima de você... 

O senhor dorme bem? 
Durmo. 

Não acorda angustiado no meio da noite? 
Eu levanto todo dia às 6h da manhã. Às vezes, faço uma hora de 
caminhada. Quando o sol está muito quente, na esteira. Aqui em 
Brasília, lamentavelmente, diferentemente de São Bernardo do Campo, 
às 6h30m o sol já está queimando. Ando na esteira, depois faço 
alongamento e acupuntura, depois venho para cá. E todo dia saio daqui 
às 20h30m, 21h, 22h, 23h... Quando chego em casa, tomo um banho, 
janto e durmo. Quando o Corinthias joga, eu vejo o Corinthias...

Namorar nem pensar. 
(Rindo) Lamentavelmente, as coisas não são como a gente gostaria que 
fossem. 
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Como o senhor vê sua relação com a imprensa? Como reage quando lê os jornais e vê 
críticas, às vezes até contundentes. 
Acho que muitas vezes a imprensa brasileira carrega na tinta das 
manchetes. Muitas vezes, depois de você ler a manchete, você vai ler o 
texto, o texto está muito mais ameno do que a manchete. Como dizem 
que é a manchete que vende o jornal, eu considero a manchete uma peça 
publicitária para a imprensa vender o jornal. 

Nem sempre, presidente. Hoje em dia os jornais vendem menos em banca, são mais de 
assinaturas, que não dependem de manchetes fortes... 
Muitas vezes a manchete é escandalosa. Mas se você vai ler o texto, o texto 
está digno, está até respeitoso, tanto que o cara puxa uma frase e carimba. 
Mas acho que a imprensa cumpre o seu papel. 

O senhor fica irritado com críticas? 
Eu nunca tive elogios em minha vida. Cheguei a presidente da República 
e acho que não teve um brasileiro que apanhou tanto da imprensa como 
eu apanhei nesses vinte anos. 

Exagero, presidente. 
Eu não lembro de matéria elogiosa e também não quero. Acho que a matéria 
tem de ser verdadeira. Ela tem de ser verdadeira para o bem ou para o mal. Se 
falar mal, ela tem de ser verdadeira; se falar bem, ela tem de ser verdadeira. 

E nesse episódio do New York Times, a irritação que se noticiou que o senhor estava 
sentindo... O senhor realmente ficou tão irritado? 
(Com irritação) Para mim, esse assunto está encerrado, não quero mais 
falar sobre isso.
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‘Se fosse possível fazer 
a máquina funcionar 
diminuindo dinheiro, 
seria ótimo’
 
 
Entrevista a Sergio Fadul, Diana Fernandes, Luiza Damé e Luiz Antônio Novaes 
Publicada em 25 de novembro de 2007 

C
om a irritação de um apaixonado torcedor e se 
queixando do desempenho da seleção brasileira no 
jogo da noite anterior contra o Uruguai, o presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva dizia repetidas vezes que, sem 

ousar, sem arriscar, não se faz gol. 
— A palavra de ordem deveria ser: pegou bola fora da área, mete pro 

gol. Mete. Chuta dez, uma entra — disse, antes de começar a desfiar, 
na entrevista de uma hora e 15 minutos ao GLOBO, números sobre 
a economia, e reafirmar a convicção de que sem aumento de gastos 
públicos não consegue governar. 

Munido de folhas de papel com dados, Lula poucas vezes precisou 
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consultá-los — cita-os praticamente todos os dias. Estava acompanhado, 
à mesa, por dois assessores. E um terceiro, à distância. 

Ao longo da entrevista, gravada por uma equipe de TV da Radiobrás, 
o presidente tomou um café expresso, fumou duas cigarrilhas e encerrou 
com um copão de chá verde (a última moda no gabinete presidencial). 
Evocou Deus dezenas de vezes, inclusive quando falou da descoberta 
da Petrobras, tão badalada por sua “sombra”, como ele mesmo definiu a 
ministra Dilma Rousseff, da Casa Civil. 

O compromisso seguinte de Lula, naquela manhã, era a reunião 
do Conselho Político. A última com a participação do então ministro 
Walfrido dos Mares Guia, acusado pelo Ministério Público de lavagem de 
dinheiro e peculato no “valerioduto” tucano. No início da entrevista, Lula 
fez uma introdução livre e disse que 2008 terá, talvez, um Natal nunca 
antes visto neste país. Na retrospectiva do primeiro mandato, afirmou: 

— Tínhamos que aproveitar o momento em que o governo tinha muita 
credibilidade política para fazer o arrocho, porque assim poderíamos dar 
uma chance ao Brasil. Estamos prontos para o passo seguinte. 

O arrocho não é mais necessário? 
Não é. Já foi todo feito, enquanto arrocho; enquanto outras políticas 
e reformas, vamos continuar fazendo. Anunciamos um conjunto de 
programas que vão desabrochar a partir de fevereiro ou março de 2008. 
Vamos ter um 2008 melhor do que 2007. Vamos procurar outros assuntos 
para discutir e não discutir mais a inflação, por exemplo, que vai ficar em 
4%. Vou trabalhar com todo o rigor para que a inflação se mantenha na 
faixa dos 4%, se puder, até um pouco menos. 

Economistas falam da vulnerabilidade da economia brasileira para enfrentar uma crise 
mundial. O Brasil está forte? 
Temos US$175 bilhões de reservas. O mercado interno brasileiro está se 
fortalecendo. Este ano, vamos ter talvez um Natal dos melhores de toda 
a história, porque uma camada imensa de seres humanos que ficaram 
marginalizados está entrando na sociedade que compra. 
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O avanço de camadas que antes não consumiam existe, mas se dá muito com base no 
crédito. Isso pode criar uma bola de neve? Esse foi o problema da bolha americana... 
O problema dos Estados Unidos é outro. Qual era a lógica? Você comprava 
uma casa por US$300 mil, passados dois anos, aquela casa aumentava em 
US$100 mil o valor dela e você poderia fazer um crédito de mais US$100 
mil. Na hora em que desvalorizou os imóveis, você ficou pendurado. Esse 
não é o nosso modelo. As pessoas estão se endividando para comprar 
coisas que precisam dentro de casa. Querem comprar uma geladeira, uma 
televisão, um telefone, um carrinho, mais roupas... É só vocês irem, não sei 
se lá no Saara, no Rio de Janeiro, na 25 de Março, em São Paulo, para ver 
uma população de causar inveja à China. Um caminhão está demorando 
quatro, cinco meses para ser entregue. Ora, é um problema gostoso. 

O senhor mencionou a demora nos caminhões. Existe limitação para o crescimento, de 
bater num teto e não expandir mais? 
Não existe. 

Nem pelos gargalos de infraestrutura ... 
Não existe. 

A infraestrutura comporta o crescimento? Tem crise energética, a Aneel disse que pode 
voltar a faltar gás... 
Lançamos o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), mas essas 
coisas não acontecem em um dia. No ano que vem, quem mora nas 13 
principais capitais vai ter o privilégio de ver a quantidade de obras de 
saneamento básico que vai acontecer nessas cidades. São R$40 bilhões. 

E a questão do gás? 
De vez em quando no Brasil a gente tenta mistificar as coisas. Estamos 
com o sistema elétrico muito mais preparado do que em qualquer outro 
momento, porque estamos fazendo uma interligação de todo o sistema. Em 
2001, você tinha excesso de água no Sul e falta de água no Sudeste. O Sul 
não tinha como transferir energia, porque não tinha linhas de transmissões. 
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Não haverá racionamento? 
Não acredito. O gás é uma matéria-prima em que não temos 
autossuficiência. Se Deus ajudar e esse anúncio da Petrobras se 
confirmar, enfim, estará resolvido o problema do gás. 

A falta de gás pode comprometer o crescimento? 
Não. O Brasil tem álcool, gasolina, biodiesel, gás. O cidadão pode achar 
ruim ter de pagar uma coisa mais cara do que outra, mas não vai ficar 
parado por falta de combustível. 

Os investimentos em infraestrutura crescem, mas há um crescimento ainda maior dos 
gastos públicos. Vê possibilidade de redução? 
Não acontece isso. Saímos de R$2 bilhões do orçamento do 
Ministério de Transporte para R$10 bilhões. Em 2003, a gente 
gastava do PIB 4,6% com pessoal. Em 2006, estamos gastando 4,6% 
também. Em 95 se gastava 5,3%. Vejo as pessoas dizerem que o 
funcionalismo público ganha muito. Fico com inveja do salário 
da iniciativa privada para as funções que eles acusam que aqui no 
Brasil ganham muito. 

Os gastos têm mesmo que aumentar? 
Se fosse possível fazer a máquina funcionar diminuindo dinheiro, 
seria ótimo. Não vamos melhorar a saúde pública sem contratar 
médicos. Não vamos melhorar a educação sem contratar 
professor. 

O histórico do crescimento dos gastos no Brasil, nos últimos dez anos, está sempre 
acima do PIB. Há possibilidade de crescer menos? 
Se você quiser comparar o PIB, vou dizer que em 1995, se gastava 5,3% 
do PIB com pessoal. Hoje, 4,6%. 

Pode diminuir? Ainda está acima do crescimento do país ... 
Não, não está acima. O crescimento do PIB vai ser mais. 



71

o Brasil na redemocratização

Ah, vai ser? 
Eu não sei. Estou otimista. 

Estamos trabalhando com dados existentes. Estamos encurralados, porque se gasta 
mais do que se cresce. Como o país cresce assim? 
Você vai cada vez mais melhorar a arrecadação do Estado, vai melhorar 
a gestão do Estado à medida que melhora a qualidade das pessoas que 
trabalham. 

O presidente do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, vinculado ao 
Ministério da Economia), Márcio Pochmann, disse que o Estado é raquítico. É uma 
opinião parecida com a sua? O Estado ainda tem o que crescer? 
O Estado brasileiro vai crescendo à medida que o país vai necessitando 
de um Estado que precise crescer mais. A tese do Márcio Pochmann 
é correta. Se se comparar o número de funcionários públicos com a 
população brasileira, percebe-se que o Brasil é um dos países que tem 
menos. O problema é que a gente tem uma parcela de funcionários mal 
remunerados e, portanto, desmotivada. 

Está havendo um trabalho de recomposição desses salários desde o primeiro mandato ... 
Estamos recompondo e cada vez precisa mais. 

O senhor acha que os resultados disso estão aparecendo... 
É só olhar o resultado do país. É evidente que estão aparecendo. 

Eu digo em relação ao atendimento à população. 
Melhorou muito. E ainda falta melhorar muito. 

O que achou da polêmica em torno da troca de dirigentes do Ipea? 
Pessoas da comunidade acadêmica acham que houve perseguição política, 
enquadramento do Ipea... 
Engraçado isso. Se tivesse um mínimo de verdade, o Márcio Pochmann 
não estaria no Ipea. 



72

conversas com presidentes

Por quê? 
Porque ele escreveu vários artigos criticando o governo. Ora, meu Deus 
do céu, o mínimo de direito que tem alguém que é colocado num cargo 
de presidente de uma instituição como o Ipea é colocar quem ele queira 
colocar, trocar quem ele queira. 

Mas são pesquisadores ... 
Mas você há de convir que o Pochmann tem direito de dizer: “Eu quero 
tal pesquisador comigo e não quero esse”. É o mínimo. 

O senhor se incomodou com estudos e críticas desses pesquisadores? 
Nunca me incomodei e não vou me incomodar. 

O senhor descarta completamente patrulhamento, de novo pensamento único no Ipea? 
É só ver o resultado. Há uma coisa que faz a minha cabeça, desde o 
tempo em que eu era dirigente sindical. Trabalho com o conceito de 
que a máquina pública é máquina pública, e ninguém pergunta para o 
cidadão concursado se ele é religioso, se gosta de futebol ou se pertence 
a partido. Ele faz o concurso, passa e vai trabalhar. 

E a polêmica de imposto sindical? O senhor é produto da luta contra o imposto. Como se 
vê, diante da História, depois que sair do governo como aquele que teve a oportunidade 
de fazer a mudança que sempre pediu, mas, no momento em que a discussão surgiu, 
viu seu partido e sua base agirem ao contrário? 
Aquela proposta que foi aprovada é uma proposta complicada, porque 
tira o imposto sindical dos trabalhadores e não tira dos empresários. 
É importante saber que milhares de sindicatos não têm condições de 
sobreviver sem imposto sindical. 

Mas o imposto deve continuar obrigatório? 
Minha filosofia sindical é que quem deve determinar a forma de 
arrecadação e a quantidade de contribuição são os trabalhadores em 
assembleia. Por isso, historicamente, eu fui contra o imposto sindical. 
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Só acho que é preciso dar um tempo de transição para que as pessoas se 
ajustem à nova realidade. 

O senhor falou que na oposição fazia bravatas. Quando voltar para a oposição e fizer 
críticas, o que vai acontecer? A imprensa vai dizer que o senhor está fazendo bravata? 
É preciso saber quando a oposição faz oposição em torno de propostas 
concretas e quando faz bravatas. São coisas distintas. Não misture 
oposição com bravata. Bravata é quando o cara propõe coisas ou ameaça 
coisas que ele sabe que não pode fazer. Agora, fazer oposição, ser contra 
um projeto do governo, é legítimo e não tem restrição. Quando falo da 
economia, falo porque vivi 30 anos do outro lado, e todo ano a gente 
era pego de surpresa com um pacote, alguém anunciava um milagre. 

Agora não. O Guido Mantega 
é meu ministro, e falo para ele: 

“Olha gente, não tem mágica, 
não tem mágica, não inventem! 
Em política econômica a gente 
não inventa”. Tenho discutido 
política cambial. A verdade é 
que escolhemos a forma correta, 
o câmbio flutuante. E o câmbio 
flutuante flutua. Ele vai flutuar, 
para cima ou para baixo. Em 
time que está ganhando a gente 
não mexe.  

A relação política do Brasil com a Venezuela tem algum problema, neste momento, em 
razão de críticas do presidente Hugo Chávez ao Brasil e ao Congresso? E sobre a questão 
de democracia na Venezuela? 
Eu sou defensor da autodeterminação dos povos. Cada país determina o 
regime político que quer. A Suécia determina o seu, os Estados Unidos 
determinam o seu, o Brasil determina o seu, a Venezuela determina o 
seu. Por que eu vou ficar criticando ou aplaudindo a decisão da maioria 

‘É preciso saber 
quando a oposição 
faz oposição em 
torno de propostas 
concretas e quando 
faz bravatas. São 
coisas distintas’
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do povo de um país? O regime político da Venezuela, o mandato do 
presidente é um problema do povo venezuelano. Ao Brasil, interessa 
ter uma relação do Estado brasileiro com o Estado venezuelano. Isso 
tem que ser construído quase que de forma definitiva. Agora, minha 
relação pessoal com o Chávez é outra coisa, minha relação pessoal com 
o (Nestor) Kirchner (presidente da Argentina) é outra coisa. Eu acho que 
nós aqui no Brasil precisamos parar com essa mania de dar palpite na 
vida dos outros. No regime parlamentarista, tem primeiro-ministro que 
fica 18 anos, 16 anos. Em alguns países, o primeiro-ministro manda de 
verdade, e o presidente é apenas o chefe de Estado, é solene. 

Mas é um regime diferente. O primeiro-ministro pode ficar um mês também. 
No regime presidencialista, quando o povo quer, o presidente sai do 
mandato. 

É mais difícil. 
Não é mais difícil. Nós já vimos nos Estados Unidos, já vimos no 
Brasil. Eu acho é que nós devemos cuidar do nosso quintal, que 
já é grande: são quase 190 milhões de habitantes, 8,5 milhões de 
quilômetros quadrados e problemas muito grandes. O Brasil precisa 
ter uma boa relação com a Venezuela independentemente de quem 
seja o presidente do país. O Brasil tem de ter investimento na 
Venezuela, fazer parceria com a Venezuela, porque interessa ao Brasil, 
como país mais rico da América Latina, como a maior economia da 
América Latina, que a gente tenha tranquilidade no continente. Essa 
foi minha conversa com (George W.) Bush, em Camp David. Eu disse 
ao presidente Bush que está na hora de os Estados Unidos olharem 
para a América Latina com outro olhar, com olhar de investimento, 
com olhar de ajudar os países da América Central a crescerem, porque 
é a única oportunidade de ter paz. Da década de 1990 para cá, com 
exceção das FARCs, que existem há 40 anos, não tem hoje nenhum 
país da América Latina falando em luta armada. Os países entraram no 
jogo democrático. Eu dizia ao Bush que é preciso valorizar isso. 
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Então o senhor acha que não há risco com Chávez? 
Não há risco nenhum com Chávez, não há risco nenhum com a Bolívia. 

Há uma consulta popular sobre as mudanças na Constituição e pesquisas indicam que 
Chávez pode não ganhar. Há risco de ruptura? 
Quem se submete a uma eleição tem de se submeter ao resultado dela. 
O Chávez está convocando um plebiscito. Se ele ganhar, ótimo; se ele 
perder, ótimo. Ele vai acatar o resultado. Vocês esquecem que aqui no 
Brasil nós fizemos um plebiscito para saber se o povo queria monarquia, 
se queria parlamentarismo? E se o povo escolhesse a monarquia, quem 
seria o rei? Nós já passamos por isso. 

Algumas pessoas dizem que o senhor tem essa relação de carinho, de não confrontar, 
porque realmente acredita na política do Chávez ou porque não quer partir para o 
confronto com a Venezuela, pois interessa ao Brasil. As duas versões são verdadeiras? 
Onde está a verdade? 
É porque eu compreendo bem as razões dos conflitos que aconteceram 
no século XIX, e a gente não pode, no século XXI, repetir os mesmos 
erros. Às vezes, as guerras se dão por palavras. Quando fui à Guiné 
Bissau, tinha tido uma tentativa de guerra civil, e a Guiné Bissau é um 
dos países mais pobres do mundo. Eu dizia para o primeiro-ministro 
e para os deputados, guerra para quê? Primeiro você tem de construir 
esse país. Na América Latina, os países precisam ser construídos. A 
Venezuela é um país rico, com potencial extraordinário, e eu tenho dito 
ao presidente Chávez: é preciso cuidar urgentemente de industrializar 
a Venezuela. Tem muitos empresários brasileiros trabalhando na 
Venezuela, fazendo investimentos e parcerias. 

O senhor vai lá agora... 
Vou lá dia 13 de dezembro e vai uma série de empresários. A Venezuela 
tem potencial grande, a Colômbia tem potencial grande. Para nós, se 
todos os países da América Latina, sobretudo os que fazem fronteira 
com o Brasil, estiverem bem, o Brasil está bem. Então, como maior 
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economia, nós temos que ter responsabilidade de fazer com que as 
coisas andam bem. Eu dizia que o irmão mais velho, o irmão maior 
sempre tem de ter generosidade com os outros irmãos. Se não for assim, 
você vive em conflito permanente. 

O senhor tem desautorizado que falem em terceiro mandato. Diante da possibilidade de 
que a oposição fique dividida, o PT sem candidato natural e o senhor com popularidade 
alta, resiste a um terceiro mandato? 
Resisto. Resisto. Eu tinha feito promessa de não discutir o assunto. Fiz 
uma profissão de fé de dizer que não toco mais nesse assunto. Ninguém 
me ouviu falar em terceiro mandato. Todo mundo sabe que eu era 
contra a reeleição. Só não mando um projeto acabando com a reeleição 
porque fui reeleito. Mas todo mundo sabe que era contra reeleição, que 
prefiro mandato de cinco anos, sem reeleição. 

Por quê? 
Acredito na alternância de poder. Não sei de onde surgiu essa história (terceiro 
mandato). A história do plebiscito não aconteceu no meu governo, não. 
Aconteceu em 2001. É só irem ao Congresso, vão perceber que a história do 
plebiscito não é minha. Não quero que publiquem isto, é apenas informação: 
quem defendeu terceiro mandato foi Fernando Henrique Cardoso, que 
defendeu o terceiro mandato do Fujimori (ex-presidente do Peru). Ou vocês 
esquecem que publicaram isso? Então, eu sou contra, como filosofia. 

Há amigos seus a favor do terceiro mandato. 
Não, não são a favor de terceiro mandato. O que o Devanir (deputado 
Devanir Ribeiro, do PT paulista) propôs, querido, era o direito de o 
presidente da República convocar plebiscito. Não falou em terceiro mandato. 

Mas o que se diz é que por trás do plebiscito tem a ideia do terceiro mandato. 
Membros da oposição que me conhecem sabem que não exercito 
brincadeira com democracia. A democracia precisa se transformar 
num valor para a sociedade brasileira. Somos um país em formação. 
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Alternância de poder é muito bom, porque o povo tem a cada eleição a 
chance de escolher o melhor. Pode dar certo ou não, mas tem a chance. 
Quer coisa mais extraordinária do que esse exercício da democracia? 
Não quero mais falar nesse assunto. 

Com o PT sem candidato, teria dificuldade em apoiar candidato de outro partido? 
Enfrentaria o PT para apoiar Ciro Gomes? Além de Dilma e Patrus, que nomes teria na 
equipe em condições de ser presidenciável? 
A sorte de eu ter participado de muitas eleições é que essa pergunta me foi 
feita muitas vezes. Deixa eu dizer o que o presidente da República pensa: 
só irei pensar na minha sucessão a partir de 2009. Quero cuidar de ver este 
país fazer as eleições municipais com tranquilidade. É importante ter claro 
que o presidente não participará das eleições municipais... 

Não vai subir em palanque de ninguém? 
Não vou subir em palanque. Não vou subir. A partir das eleições 
municipais, quando entrar 2009 eu começarei a me preocupar com a 
sucessão. E a oposição também. Por enquanto só quem tem nome, ou 
nomes, é o PSDB. Pois bem. O que posso dizer é que a base aliada, essa é 
a minha convicção, terá que ter uma candidatura única. 

O senhor acha isso possível no primeiro turno? 
Acho possível construir isso no primeiro turno. Acho possível que cada 
partido queira ter candidato. Acho legítimo. Não é o que gostaria. Não 
estou discutindo candidaturas, muito menos nomes. Cada nome que eu 
citar vai ficar cravado que estou pensando naquele nome. 

Não está pensando em um partido, ao falar em base... 
 Isso, não estou pensando em um partido. É a base. 

Pode ser do PSB, do PMDB... 
Pode ser de outro partido. Não tem que ser do PT. O PT pode querer 
ter candidato, é legítimo. O PCdoB pode querer, o PMDB pode querer. 
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O PMDB tem ministros, senadores, a maioria dos governos, um estado 
como o Rio de Janeiro. Acho legítimo. Da minha parte não terá briga. 
Vou tentar convencer a base de que o prudente é que a gente tente 
candidatura única. Isso vou discutir mais para frente. 

A ministra Dilma Rousseff é apontada como a presidenciável do momento. 
Eu nunca apontei. Nunca nem perguntei. 

Mas é apontada por aliados, por petistas. O que acha disso? 
Como sou favorável à liberdade de expressão, cada um fala o que quer e 
responde pelo que falar. Posso dizer que não tenho nomes, nem interno 
nem externo. 

O senhor sabe o nome de seus 37 ministros? 
Até dos que já foram ministros. 

Qual entra aqui sem bater na porta? 
Não, ninguém entra sem bater na porta. 

Que ministros têm mais acesso ao gabinete? 
Os da Casa. Fora os da Casa, o ministro da Fazenda, com quem despacho 
toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, para saber como 
é que está acontecendo, por que tal setor não está indo bem. O Paulo 
Bernardo, para discutir o Orçamento, por que é que o Orçamento não está 
sendo executado. A ministra Dilma Rousseff, não só porque está aqui do 
lado. É que ela é a minha sombra na administração. É coordenadora do 
PAC, tem que prestar conta todo dia. O Itamaraty, porque ando demais, 
sabe? E tem outros que têm rotina de uma reunião por mês. 

Quem traz notícias boas e ruins? 
Deixa eu falar uma coisa triste... Se pudesse escolher, eu ficaria um dia 
neste gabinete e sete viajando o Brasil. Sabe por quê? Ninguém traz notícia 
boa a este gabinete. Quando a notícia é boa, festejam sem precisar eu 
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saber. Quando a notícia é ruim, quando as coisas não estão acontecendo, 
eles vêm pra cá. Sobretudo quando precisam de mais dinheiro. Todo 
mundo quer mais, as pessoas não se conformam com o que têm. 

O senhor tem momentos de conversas amenas, brincadeiras, piadas? 
Não, não tenho. Esse é um problema de agenda que tenho que resolver. 
Já estou velhinho, com 62 anos. 

Onde encontra energia para ficar aqui das 9 da manhã às dez da noite? 
Motivação, motivação. Sou um cara que estou feliz pelas coisas que estão 
acontecendo no Brasil. E triste pelas que não estão acontecendo. Mas 
quero fazer acontecer. 

Está virando bordão, em programa humorístico e em propaganda, a expressão que o 
senhor usa muito, “nunca antes neste país”. O que acha disso? 
Sabe o que eu acho importante? Não é mais o governo que fala, são as 
pessoas que falam agora. No lançamento do programa de Ciência e 
Tecnologia, uma pessoa falou que é a primeira vez... Então, é a primeira 
vez que tratam os catadores de papel com respeito, a primeira vez que 
tratam os quilombolas com respeito. Quer saber de uma coisa? Foi a 
primeira vez que essas pessoas entraram no Palácio. 

O senhor disse no discurso de vitória, em 2002, que jamais poderia errar. A pergunta é: 
qual o seu maior erro? Cometeu algum grande erro no governo? 
Devo ter cometido erros, cometido acertos. Temos muito mais acertos 
do que erros. 

Mas o senhor não se lembra de um grande erro, daquele que morde até hoje, que não 
podia ter feito... 
Não, não. Até porque vou fazer meu julgamento quando terminar 2010. 
Eu vou fazer uma reflexão. 
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DILMA ROUSSEFF    
(1-1-2011 a 31-8-2016) 

Primeira mulher na História do país a assumir a Presidência da República, a 
mineira Dilma Rousseff foi eleita na esteira da aprovação do governo anterior, 
de Luiz Inácio Lula da Silva, no qual fora ministra de Minas e Energia e depois 
da Casa Civil. Ex-guerrilheira que participou da luta armada contra a ditadura 
militar, chegando a ser presa e torturada, Dilma construiu sua carreira 

política no Rio Grande do Sul, então no PDT. Em 2002 filiou-se ao PT e foi uma das idealizadoras do 
programa do governo Lula na área energética. 

Dilma foi eleita em 2010 derrotando o candidato José Serra, do PSDB, e tendo como vice Michel 
Temer, do MDB. Entre as realizações de seu primeiro mandato destacaram-se principalmente a 
criação da Lei de Cotas, em agosto de 2012, determinando que 50% das vagas em universidades 
federais fossem destinadas a estudantes de escolas públicas, com critérios de renda familiar e 
de etnia. Em dez anos, a lei permitiu acesso a mais estudantes autodeclarados negros, pardos e 
indígenas, ampliando o perfil educacional do país. 

Durante seu primeiro governo houve  o movimento de protestos populares que se espalharam pelo país, 
em junho de 2013, com a população cobrando melhores condições de saúde, segurança, transporte e 
educação. Houve também manifestações contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, em 2014, sob 
críticas de gastos excessivos do governo com o evento. Ainda assim, Dilma foi reeleita em 2014. 

Em 2015, seu segundo mandato começou em meio a uma crise econômica e política, com 
denúncias de corrupção na Petrobras. Em março de 2016, as investigações da operação Lava-Jato 
já em andamento contra Lula reforçaram o discurso da oposição ao governo petista. 

Em maio de 2016 o Senado autorizou a abertura de um processo de impeachment contra Dilma, 
apresentado à Câmara dos Deputados em 2015, no qual constavam denúncias de decretos 
presidenciais para liberar verbas sem aval do Congresso ou previstas no Orçamento, conhecidos 
como “pedaladas fiscais”, além da corrupção na Petrobras, investigada pela Lava-Jato. Em 
meio a controvérsias jurídicas e políticas, com parte do país acreditando ter havido crime de 
responsabilidade e outra parte chamando o movimento de golpe, o processo foi adiante.  

Em 31 de agosto de 2016 o pedido de impeachment foi aprovado, e Dilma afastada do cargo. O 
Senado, contudo, decidiu manter os direitos políticos da agora ex-presidente, que foi substituída 
no Planalto pelo vice Michel Temer.
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‘É do ofício 
da presidente tomar 
medidas duras’
 
 

Entrevista a Luiza Damé e Chico de Gois. 
Publicada em 17 de dezembro de 2011 

A 
presidente Dilma Rousseff fez ontem uma pregação 
contra a corrupção, afirmando que, no seu governo, 
há “tolerância zero” com desvios, malfeitos e práticas 
inadequadas. No entanto, defendeu o seu amigo e 

ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel, argumentando 
que as denúncias contra ele não dizem respeito a seu governo. 
Questionada, então, por que o ex-ministro Antonio Palocci 
perdeu o cargo, já que viveu situação semelhante à de Pimentel — 
consultorias milionárias com suspeitas de tráfico de influência —, 
ela respondeu que o ex-chefe da Casa Civil “quis sair” do governo.  

Dilma, que já dissera que as supostas irregularidades envolvendo 
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a empresa de consultoria de Pimentel são problemas privados dele, 
voltou a bater na mesma tecla:  

— Não tem nada a ver com o meu governo — disse, durante café da 
manhã com jornalistas credenciados no Palácio do Planalto, prática 
instituída pelo ex-presidente Lula.  

Dilma disse ainda que os partidos têm o direito de indicar nomes, 
mas não o poder de ingerência no seu governo. E, contrariando 
especulações dos últimos meses alimentadas pelo próprio Palácio do 
Planalto, disse que não fará uma reforma ministerial em janeiro. Nem 
pretende extinguir ou fundir ministérios para enxugar a máquina.  

A presidente reafirmou sua determinação de não conceder aumento 
salarial para o funcionalismo em 2012, argumentando que reajuste não 
se coaduna com o momento econômico. Mesmo com as ponderações 
sobre o delicado momento da economia, disse estar otimista em 
relação ao enfrentamento da crise econômica internacional pelo Brasil. 
Sobre o reajuste do servidor, contou que o assunto está em discussão 
no Congresso, mas reafirmou sua opinião: 

— Achávamos que o país seria fragilizado se tivesse uma política 
de gastos sem controle. Não era hora de dar aumento salarial para 
categoria nenhuma. 

Num estilo mais conservador do que o do ex-presidente Lula, que 
inaugurou a prática do café da manhã no início de seu primeiro 
mandato, Dilma não se permitiu muita descontração. Nem a tradicional 
foto com os jornalistas, ao fim do encontro, quis tirar, alegando estar 
atrasada para outro evento, o que era verdade. No entanto, entre 
um “meu querido, minha querida” (expressão comum quando está 
contrariada com algo), e uma descontração ocasional (como quando 
mandou um repórter empostar a voz para perguntar), ela fez uma longa 
exposição do que foi, em seu entender, o primeiro ano de seu governo. 

 Procurou passar otimismo à população, apesar de reconhecer que a 
crise econômica mundial é grave. Provocada por uma repórter, que quis 
saber o que mudava com uma mulher na Presidência, Dilma divertiu-se 
dizendo que os detalhes fazem a diferença em relação aos homens. Como 



84

conversas com presidentes

exemplo, citou o tamanho das janelas das casas populares do Minha Casa 
Minha Vida, que foram aumentadas. E o fato de agora as residências terem 
azulejos em toda a cozinha. Mas, brincalhona, ela evitou criticar os homens: 

— Tem grandes contribuições dos homens no meu governo. Não os 
acho ruins assim. Eles são bastante competentes. Mas o olhar feminino é 
outra forma de abordagem. 

A seguir, os principais trechos da conversa. 

PIMENTEL: “Não é (o caso de) dois pesos e duas medidas. (O caso) Pimentel 
não tem nada a ver com meu governo. Nada a ver o que estão acusando 
com o meu governo. Nada.” 

 POR QUE PALOCCI SAIU: “O Palocci quis sair.” 

 DEMISSÃO DE MINISTROS: “Foi um momento de dificuldades. Não de desgaste. É 
do ofício da presidente tomar medidas duras. Lamento, porque muitos dos 
ministros que saíram eram pessoas que eu considerava muito capazes. 

TOLERÂNCIA ZERO: “O meu governo não tem nenhum compromisso com 
qualquer prática inadequada, de malfeito, de corrupção dentro do 
governo. Nenhum. É zero. Tolerância zero.”  

PARTIDOS ALIADOS: “Vou, cada vez mais, exigir que os critérios de governança 
internos do governo sejam critérios internos do governo: que nenhum 
partido político interfira nas relações internas do governo. Isso vale para 
todos os partidos políticos. Uma coisa é a governabilidade, e é importante 
que os partidos participem, possam indicar nomes, mas, a partir do 
momento em que o nome for indicado, ele presta contas ao governo e não 
presta contas a mais ninguém.” 

INGERÊNCIA DE ALIADOS: “Não acho que os partidos tenham tido ingerência 
no meu governo. Em alguns momentos houve algumas tentativas, muito 
menos por causa do partido e muito mais por causa das pessoas indicadas.”  
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ESCÂNDALOS: “Isso (denúncias contra ministros) tem um efeito para o 
qual vocês, de certa forma, contribuem. Cada vez que há um processo 
desses, estou lançando os melhores programas, e vocês estão falando 
de outra coisa. É como se houvesse dois Brasis. Obviamente, escândalo 
vende mais jornal.” 

CAÇA ÀS BRUXAS: “Tenho de preservar a 
integridade do governo, preservar um governo 
que não tenha irregularidades, mas não posso 
sair por aí apedrejando pessoas, acabando 
com a honra da pessoa e fazendo julgamentos 
sem direito de defesa. Por nenhuma pressão 
farei isso. Um país como o nosso tem de 
preservar duas coisas: não tolerar malfeitos, 
mas preservar sua capacidade de não criar 
caça às bruxas. Já se viu isso em outros países. 
Nunca dá certo, nunca leva a boa coisa. Não 
permitiria isso. Não é condizente com um país 

que deu tantos passos na direção à democracia.”  

REFORMA MINISTERIAL: “Vocês vivem falando que vai haver reforma, mas 
ninguém me perguntou. Vão ficar surpresos: (a resposta) é não. Não venham 
com essa conversa (de reforma). Não (vai haver enxugamento da máquina), 
não é isso que faz a diferença no governo. Cada ministério tem determinado 
tipo de responsabilidade. Tem ministério com responsabilidade imensa, 
como a Fazenda. Tem ministério com responsabilidade imensa, política, 
como o das Mulheres, o da Promoção da Igualdade Racial. São diferentes. 
Quem não enxerga isso é porque não está no dia a dia do governo.” 

PROFISSIONALIZAÇÃO DO ESTADO: “A eficácia de um governo vai se dar 
quando conseguirmos mudar muitas práticas de governança. Nenhum 
país do mundo, nem a China, conseguiu dar saltos substantivos 
no seu desenvolvimento sem que o Estado sofresse uma reforma 

‘É muito 
importante 
para o Brasil 
uma relação 
civilizada 
entre governo 
e oposição’
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e conseguisse uma base de grande eficiência. Temos de fazer um 
processo de profissionalização do Estado brasileiro. Temos áreas de 
alta profissionalização e competência: Itamaraty, Receita, Exército, 
Marinha e Aeronáutica. Estou falando em modificação no cerne, 
no funcionário do governo. Uma valorização, mas uma exigência 
de eficiência. Estou falando de profissionalismo. De meritocracia, 
também. Preciso de um Estado ágil.” 

OPOSIÇÃO: “É muito importante para o Brasil uma relação civilizada 
entre governo e oposição. O que temos visto nos países, este ano, foi 
uma relação oposição x situação extremamente incivilizada, deletéria. 
Não foi só nos Estados Unidos. Em vários países se verificou a 
perda da noção do bem comum. Isso não é adequado num processo 
democrático. Acredito em estender as mãos à oposição em todas as 
circunstâncias em que está em jogo o interesse do país.”  

REAJUSTE: “É uma questão que está no Congresso. Este ano o governo 
foi muito explícito. Achávamos que o país seria fragilizado se tivesse 
uma política de gastos sem controle. Não era hora de dar aumento 
salarial para categoria nenhuma. Isso vale para todo mundo. Não acho 
ninguém melhor do que ninguém. Achamos isso para todos. Agora, 
não controlamos isso. A partir de determinado momento, tem variáveis 
legitimamente colocadas no Congresso, e tenho de respeitar.” 

REAJUSTE 2: “Tudo que eu tinha de fazer, fiz. Eu fui a público e disse. 
Tem um nível de desgaste nisso. Fui a público dizer que não dá. Não 
é porque não gosto daquele segmento e prefiro outro. O Brasil se 
fragilizaria se passássemos a gastar por conta. Se não tivesse isso, 
poderia ser que coubesse, porque não é crime pedir aumento salarial. 
É algo que as categorias têm todo o direito de pedir. O problema é que 
não se coaduna com o momento; 2012 vai continuar do jeito que a lei 
manda: se não apresentar até agosto, não pode compor Orçamento. 
Mudando isso, tem 2012. Não mudando, 2013.” 
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ENFRENTAMENTO DA CRISE: “O Brasil enfrenta este momento de forma 
adequada porque nos antecipamos. O governo fez uma avaliação que a 
crise econômica europeia não era o que, no início do ano, supúnhamos. 
Isso permitiu que tivéssemos uma antecipação cautelosa, porque 
tínhamos de olhar a situação da inflação e da estabilidade orçamentária, 
e começássemos a reduzir impostos, a tomar providências.” 

MARGEM DE MANOBRA: “Tenho certeza que o Brasil está numa situação 
melhor porque temos recursos próprios para enfrentar este 
momento. Temos mais do que tínhamos antes e aprendemos muito 
com a crise de 2009. Ao contrário de outros países, que quando a 
coisa aperta têm de recorrer ao orçamento deles, não recorremos 
ao orçamento, temos os depósitos compulsórios. Temos margem 
de manobra na política monetária. Eles estão praticando juros 
de meio a zero ou até um. Nós ainda temos margem na política 
monetária, uma capacidade de investimento que temos de explorar 
às últimas consequências.” 

CRESCIMENTO DA ECONOMIA: “Minha visão é otimista. Meu cenário é entre 
4,5% e 5% (crescimento do PIB). A minha meta é 5%. A meta do Guido 
(Mantega) é 5%. De toda a área econômica é 5%.” 

 INFLAÇÃO: “Temos certeza de que a inflação fica sob controle. Fazendo 
aquela curva suave, porque, se ela estiver em 5%, e o centro da meta é 
4,5%, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença no sentido de que 
não está descontrolada.” 

INVESTIMENTO: “Não é à toa que as entradas de investimento direto 
no Brasil aumentaram. Evidenciam que há uma confiança no 
Brasil, não em termos especificamente deste momento, mas do 
papel que o Brasil ocupará no cenário internacional nos próximos 
anos. Aqui há oportunidade de investimento porque temos uma 
economia em expansão.” 
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INDÚSTRIA: “Pode ter certeza que temos política industrial. Não somos 
mais daquela época em que era vergonhoso ter política industrial. 
Fazemos toda uma política industrial, mas não somos daquela fase 
que fecha o mercado brasileiro. Achamos que parte do mercado 
brasileiro tem de estar aberto para maior competitividade, acesso 
a melhor tecnologia e para que não crie feudos, sempre ineficazes, 
ineficientes e de preços altos.” 

UNIÃO EUROPEIA: “O Brasil tem de ter uma visão multipolar de política externa. 
Considero importantes nossas relações com a UE, tivemos sempre uma 
posição de ajuda, de solidariedade, não tivemos em nenhum momento a 
soberba, até porque sabemos perfeitamente o que é um ajuste fiscal sem luz 
no túnel, porque ficamos 20 anos assim e sabemos onde ele vai dar.”  

INTERNACIONAL: “Estamos cada vez mais reforçando as relações com toda 
a América do Sul. Acho que continuamos e devemos continuar (a se 
aproximar) cada vez mais (com) a África. No próximo ano, vou dar 
uma dedicação especial a isso. O Brasil tem de ter uma visão multipolar 
de política externa. Não significa que não mantenhamos bem próxima 
nossa relação com os Brics. Ela é estratégica.”
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não pode prescindir 
de partidos’
 
 

Entrevista publicada em 13 de setembro de 2014 

A 
23 dias do primeiro turno das eleições, a presidente Dilma 
Rousseff, candidata do PT à reeleição, tem uma angústia 
que não guarda qualquer relação com a política: quer 
outro neto. A preocupação de que sua única filha, Paula, 

lhe dê outro rebento tomou parte das conversas descontraídas que 
antecederam e que sucederam a sabatina com jornalistas e colunistas 
do GLOBO (Ancelmo Gois, Artur Xexéo, Fernanda da Escóssia, Ilimar 
Franco, Merval Pereira, Míriam Leitão e Ricardo Noblat). 

— Eu queria ter outro neto. Mas vocês conhecem filho, se você conversar 
muito (sobre esse assunto), aí não sai. E eu tô torcendo para sair. 

Quando Míriam Leitão contou ter quatro netos que moram em 
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Brasília, a presidente invejou: 
— Você é feliz. 
A presidente revelou então que o fato de a filha ter sido asmática 

na infância a levou a optar por não ter outros filhos. Nascido no 
meio da campanha de 2010, o neto Gabriel tornou-se o xodó da 
presidente. O único problema é a forte reação de Paula quando ele 
aparece em público. 

— Eu tenho um respeito e um medo da mãe que você nem imagina. 
Você sabe qual é o meu problema? É expor o menino à imprensa. É um 
menino pequeno. Ela tem medo — disse. 

Em sua campanha na TV, Gabriel só apareceu uma vez, em fotos. Há 
poucas semanas, no entanto, ele acabou voltando às telas ao ingressar 
subitamente em uma entrevista coletiva no Alvorada. 

— Aquele dia, eu me safei porque ele que correu para mim, não fui eu 
atrás dele. Ele correu e ficou bem feliz de olhar para a imprensa. Ainda 
dizia: “Mamãe!”. Eu catei ele e chispei. 

Dilma desceu dos aposentos para a biblioteca do Palácio da Alvorada, 
onde ocorreu a entrevista, por volta das 9h50, cerca de dez minutos antes 
do horário marcado para início da sabatina. No dia anterior, ela havia 
feito um último treinamento com assessores para a entrevista. Vestindo 
uma blusa vermelha larga e calça preta, demonstrava sua vaidade em um 
sapato preto de salto baixo da Louis Vuitton. 

Tão logo entrou na biblioteca e cumprimentou os jornalistas, a 
conversa rapidamente chegou a um tema caro à presidente nos 
últimos meses: a vida de Getúlio Vargas. Admiradora da biografia 
escrita por Lira Neto, Dilma se mostrou surpresa ao saber que a 
arma do suicídio está em exibição no Museu da República e fez 
uma digressão sobre os motivos que, na sua opinião, teriam levado 
Getúlio à decisão do suicídio. 

— Ele avalia que não tem saída. Mas eu acho que ele passou 
o tempo inteiro tentando saber se havia saída ou não. Ele vai 
percebendo que não tem... 

Como vários de seus antecessores, a presidente demonstra desconforto 
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com a falta de “dimensão humana” do Alvorada, mas a distância de apenas 
três minutos para o Palácio do Planalto elimina qualquer cogitação de se 
mudar para a Granja do Torto. Para exercer seu principal hábito, a leitura, 
instalou no segundo andar, onde fica seu quarto, sua biblioteca pessoal. 
Com a mudança para Brasília, seus livros hoje estão divididos em três locais. 

Durante a entrevista, a Confederação Nacional das Indústrias divulgou 
nova pesquisa Ibope, com a presidente abrindo vantagem sobre Marina 
Silva (PSB), mas a presidente não demonstrou qualquer efusividade: 

— Eu não comento pesquisa. Nem pra cima nem pra baixo. É um 
retrato momentâneo. Nem me alegro, nem desanimo. Vocês sabem 
como é pesquisa, de repente tá de um jeito, depois tá do outro. 

Embora Marina tenha mais de dez pontos sobre Aécio Neves (PSDB), a 
presidente disse que não tem certeza sobre o adversário do segundo turno. 

— Tá provável, né?! É provável que... Mas eleição é uma coisa muito 
esquisita — disse, lembrando do acidente que matou Eduardo Campos. 

— A vida é uma coisa horrorosa. Me deu até enjoo. Como é que uma 
pessoa está viva, cheia de vida, e aí você pega e cai do avião. Ah, pelo 
amor de Deus... 

Ainda assim, a presidente candidata à reeleição focou suas críticas 
na ex-senadora e ex-companheira de partido e de ministério. Atacou, 
principalmente, a ideia de Marina de governar com pessoas, relevando os 
partidos a segundo plano, o que considerou uma ameaça à democracia. 

— Eu não acho que a democracia possa prescindir de partidos. Toda 
vez que isso aconteceu, nós caímos na mais negra ditadura — afirmou, 
completando: — Ou tem alguém muito poderoso por trás disso. 

A insinuação embutiu outra crítica à adversária, a de autonomia do Banco 
Central (“O Banco Central não é um poder”, disse a presidente), e Dilma 
afirmou fazer o debate político eleitoral com base no que falam e fazem seus 
adversários, destacando considerar “muito perigosa a vitimização”. 

Durante as duas horas da sabatina, Dilma sentiu-se especialmente 
incomodada sobre dois assuntos: economia e Petrobras. Todas as vezes 
em que os temas apareciam, era tomada de nervosismo e tensão. Uma 
das perguntas de maior dificuldade para Dilma responder foi enviada 
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por um leitor que acompanhava a sabatina via Twitter: “A senhora 
se orgulha de estar aliada e apoiada por Sarney, Calheiros e Collor?”, 
escreveu. Ela respondeu: “Respeito o Sarney. O Collor, a Justiça 
inocentou. Não tenho proximidade com o Maluf ”. 

A presidente negou saber de irregularidades do ex-diretor da Petrobras 
Paulo Roberto Costa e afirmou que se soubesse o teria demitido, lembrando 
que o afastou com um ano e quatro meses de governo por não ter afinidade 
com ele. Ela afirmou ainda que “em todos os partidos tem gente corrupta”. 
Dilma relativizou a crise econômica, apostando em um segundo semestre 
melhor, e questionada sobre a falta de colaboração das Forças Armadas com 
a Comissão da Verdade anunciou que tomará “todas as medidas cabíveis” 
após a apresentação do relatório final, em dezembro. “O Brasil vai viver um 
processo de desvendamento da verdade”, anunciou.

Candidata Dilma, como exatamente a senhora pretende superar a crise econômica 
de estagnação e de inflação alta em que nós estamos. Hoje, saiu um bom número do 
Banco Central (crescimento de 1,5% da economia em julho), mas, infelizmente, esse 
número não é uma tendência. 
É muito difícil falar qual número é a tendência. Eu acredito que o segundo 
semestre deste ano será bem melhor do que o primeiro semestre. E 
também é muito difícil comparar hoje um semestre com o outro. Se você 
comparasse o primeiro semestre deste ano do Brasil e do resto do G-20, o 
pior país seria os Estados Unidos, que teve um crescimento analisado de 
menos de 2,5. Então, essas comparações pontuais são grandes armadilhas. 
O fato que está acontecendo no mundo hoje, e que é reconhecido por 
todos, é que houve neste primeiro semestre uma queda forte. Além disso, 
no segundo trimestre houve queda de vários países. A Alemanha, pela 
primeira vez, teve uma grande queda na sua taxa de crescimento, e a 
indústria alemã, que é a maior indústria, a mais competitiva, vem há oito 
anos perdendo fôlego, o que é muito preocupante. Vejam vocês que não é 
só uma questão de produtividade, porque se tem uma indústria produtiva, 
altamente tecnológica, é a da Alemanha. Então, o Brasil, nessa conjuntura, 
tem hoje, acredito, grandes possibilidades e há indicadores fortes de 
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crescimento neste segundo semestre do ano. Cento e um mil empregos 
criados agora em agosto não são fáceis nessa conjuntura. 

O ministro (da Fazenda) Guido Mantega 
chegou a dizer: vamos levar a política 
econômica às últimas consequências. 
É isso que a senhora promete para o 
segundo período presidencial caso 
vença? Permanecer tudo como está? 
Acho que a gente muda com 
a realidade. Nós tivemos uma 
política neste momento defensiva. 
Uma política defensiva é uma 
política de proteção do país. Eu 
assumo que tive uma política 
defensiva em relação à crise. Além 
disso, vivenciei em todos os fóruns 
internacionais a falta absoluta de 

solução com as políticas de ajuste e austeridade, que levaram o mundo a 
ter uma geração de jovens sem emprego, que leva a média do desemprego 
no maior mercado do mundo, que é a União Europeia, a 15%. Então, é na 
política defensiva que você constrói o alicerce da retomada, para melhorar 
a competitividade deste país e a sua produtividade. Nós criamos uma 
política de financiamento do investimento em tecnologia e inovação. 

O que a senhora acha que deu errado no seu governo? Está satisfeita com tudo? 
Do ponto de vista geral, quem fica muito satisfeito com o que faz 
está mal. O Brasil é um país de 202 milhões de habitantes. Eu não 
posso fazer projeto piloto, porque aí vem um candidato e diz: ah, eu 
fiz cem mil experimentos assim. Isso não é viável. Você tem de ter 
escala no Brasil, porque senão não atinge a população que tem de 
atingir. Em alguns programas eu não estou satisfeita porque temos 
de aumentar escala. Por exemplo, na área da saúde. 

‘No governo, tem 
duas coisas que 
você tem de fazer: 
uma coisa é propor 
e outra coisa é 
negociar. Quem acha 
que faz um governo 
sem negociar, está 
no mau caminho’
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Mas a senhora não fez nada que acha que podia ter feito diferente? 
Todo mundo erra. Você tenta de um jeito e muda. Por exemplo, para 
fazer concessões de rodovias, eu tentei de tudo que é jeito, fazer assim 
e fazer assado. Agora, se eu não insisto, não tem construção de estrada 
em cinco anos e também não tem 10% da obra concluída para poder 
cobrar pedágio. As coisas têm de ter um balanço. No governo, tem duas 
coisas que você tem de fazer: uma coisa é propor e outra coisa é negociar. 
Quem acha que faz um governo sem negociar, está no mau caminho. A 
mesma coisa, quem acha que chega no governo e não leva pressão. Você 
leva pressão todo dia. Um presidente tem de ter coluna vertebral. Ou 
tem coluna vertebral ou o primeiro tuíte o faz mudar de posição. 

Mas a senhora acha, por exemplo, que errou ou demorou em sinalizar alguma mudança 
na equipe econômica? O ex-presidente Lula já tinha pedido e a gente chega em cima da 
eleição com uma recessão técnica? 
Olha aqui, posso te falar uma coisa? Eu tenho grande respeito pelo 
trabalho do Guido Mantega. O Guido Mantega está passando por uma 
fase difícil da vida pessoal dele, e eu acho que a gente tem de respeitar e 
não comentar, pois é uma questão privada. Ele me comunicou que, em 
vista disso, ele não pretende continuar na minha equipe num segundo 
mandato. Mas que ele servirá de forma eficiente, efetiva, todos os dias até 
o final do governo. 

Presidente, a sociedade, em todo mundo, e aqui no Brasil também, está muito 
descontente com a política. Existe um grande sentimento de antipolítica, antipartidos, 
antipolíticos. Nós temos uma candidata que de certa forma vocaliza essa antipolítica. 
Como a senhora vai proceder em relação a uma reforma política? Vai encaminhar um 
projeto amplo ou projetos fatiados? 
Diante das manifestações de junho (em junho de 2013 grandes protestos 
populares aconteceram em centenas de cidades do país, com críticas ao 
aumento das tarifas de transporte público, violência policial, falta de 
investimento em saúde e educação, entre outras pautas) encaminhei ao 
Congresso uma sugestão, inclusive passando pelo próprio Supremo. 
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Eu acredito que não passaremos uma reforma política como aquela que 
o Brasil precisa, através simplesmente do envio de um projeto para o 
Congresso, porque isso foi feito e não teve solução. Eu acredito que o 
único jeito de ter sustentação é fazer uma consulta popular. A consulta 
popular não é pura e simplesmente retórica; só a consulta popular dá 
legitimidade e força para aquilo que a população resolver. 

O problema é conseguir essas propostas de reforma, porque ninguém tem maioria para 
propor nada... 
Temos de dar alternativas para ser votado. Outro dia me falaram que fazer 
isso era ser bolivariano. Eu falei, ah, tá, então, estamos na companhia 
do Bolívar e do (governador Arnold) Schwarzenegger. Porque o 
Schwarzenegger fazia consultas populares na Califórnia sistematicamente. 
Nós podemos fazer consultas populares sobre cinco pontos, no máximo. 
Isso dá poder de reforma política. O resto, mandar para o Congresso. 
Falar que os bons é que vão fazer, me desculpa, ou isso é uma ingenuidade 
absoluta ou uma tentativa de criar um caminho que não existe. 

Não é possível governar com os bons? 
Todo mundo quer governar com os bons. 

Então, a senhora não tem nada a censurar nessa proposta de governar com os bons. 
Sabe o que é? Eu tenho uma visão diferente. Eu não acho que a 
democracia possa prescindir de partidos. Toda vez que a democracia 
prescindiu de partidos, nós caímos na mais negra ditadura. Ou se 
tiver isso, vai ter por trás do pano alguém muito poderoso, ou alguns 
poderosos, que são os mais ricos. Então, eu acredito em partidos, porque 
acho que do conflito entre partidos nasce a democracia. 

Mas a senhora acredita a ponto de entregar para cada partido da sua coalizão um pedaço 
do seu governo e deixar os partidos fazerem desse pedaço o que bem entendem? 
Eu acho que em todos os partidos tem gente corrupta, tem gente 
que não é corrupta, tem bons, maus, médios. Agora, tem partidos 
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que tem compromissos históricos. O meu partido, o PT, tem uma 
história de lutas, tem uma história de militância. Tem pessoas que 
se equivocaram? Tem. Agora, nem por isso apedreja-se o partido. O 
PMDB é um partido que lutou pela redemocratização, quando tinha 
gente que não lutava pela redemocratização. Eu sou da época que a 
gente ia para a cadeia. A Míriam também. Aliás, Míriam, eu agradeço a 
você por ter sido extremamente corajosa, e quando te perguntaram se 
você achava que eu tinha sido torturada, você disse que achava. Eu te 
agradeço por isso, porque todas as pessoas que têm caráter e coragem, 
eu tenho profundo respeito. 

A senhora afirma que para um governo se manter e poder governar é necessário que 
ele tenha apoio no Congresso. A senhora, que teve tanto partido, a maior coligação 
jamais vista, não conseguiu fazer uma série de reformas que eram necessárias. Então, 
quando é que o apoio de partidos é necessário? 
Eu acho que o meu caso é um exemplo do que estou falando. Eu acho 
que você negocia tudo aquilo que acredita que não vai prejudicar 
a soberania do seu país e os interesses da sua população. Eu tenho 
orgulho de ter passado várias reformas, mas perdi outras tantas, 
porque isso faz parte da democracia. Então, vou dizer o seguinte: 
primeiro acredito em partidos. Eu acho que os partidos, cada um 
representa, no Brasil, algum setor. Se você me perguntar se tem 
partido demais, eu vou falar que tem sim. Agora, não sou eu que tem 
que definir que partido é excessivo ou não, quem tem de falar isso é 
o povo brasileiro, através de um referendo ou de um plebiscito. Não 
tenho dúvida de que não se governa sem partidos; e se for querer 
governar, atrás do pano pode esperar que vai ter coisa muito pior que 
partido, porque partido briga à luz do dia. 

Em 2010, a senhora defendia a autonomia do Banco Central. 
Tem um equívoco na discussão sobre Banco Central. O que estão 
propondo é independência do Banco Central. Independência, no Brasil, de 
qualquer organismo, só dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O 
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Quarto Poder, que é o poder da independência do Banco Central, é algo 
extremamente questionável. Uma coisa é a autonomia operacional, e outra 
coisa é independência. Autonomia, eu acho que não precisa colocar lei 
nenhuma. Eu sou a favor da autonomia relativa do Banco Central e a pratico. 

Queria falar de um parecer técnico da Petrobras, 
de 19 de novembro de 2009, dizendo que a 
Refinaria Abreu e Lima não seria sustentável do 
ponto de vista econômico se custasse mais US$ 
10,4 bilhões. E esse parecer foi ignorado pelo 
Conselho de Administração da Petrobras, e se 
continuou fazendo a refinaria. 
Se não fizesse refinaria no Brasil... 

A qualquer preço? Porque ela custava US$ 2,5 
bilhões e está terminando com US$ 20 bilhões. 
Não, ela não vai terminar com US$ 20 
bilhões, porque foi definido que ela 
ficaria entre US$ 17 e 18 bilhões. Vão 

fazer todos os cálculos de inflação e vamos ver... 

Mas os técnicos da Petrobras achavam que acima de US$ 10 bi o negócio seria inviável. 
Eu não tenho condição de avaliar isso agora. Se você me mandar 
tecnicamente, eu te mando umas respostas disso, pela Petrobras. Você há 
de convir que eu não sei de cabeça quais foram as justificativas da empresa 
para continuar fazendo a refinaria. Agora, eu tenho absoluta certeza de 
uma coisa. O Brasil tem de ter refinaria. Ou o Brasil tem refinaria ou vai 
acontecer o seguinte: nós vamos ser exportadores de petróleo. 

O Paulo Roberto Costa (ex-diretor da Petrobras, preso na Operação Lava-Jato) chegou 
na Petrobras através desse modelo dos partidos de dividir um pouco o governo. As 
pessoas que o indicaram saíram de cena e ele ficou oito anos. O que se comentava era 
que a senhora mesmo dizia “não, esse não”. É isso? 

‘Não aumentou 
a corrupção, 
nós aumentamos 
a investigação. 
Nós não 
empurramos 
para debaixo 
do tapete’
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Se eu tivesse sabido qualquer coisa a respeito do Paulo Roberto, ele teria 
sido demitido e investigado. Ele não era uma pessoa que eu considerava 
afim com o meu governo. 

Mas por que ele ficou lá? 
Eu não o deixei lá. Eu tirei o Paulo Roberto com um ano e quatro meses. 
Perguntam por que um ano e quatro meses? Primeiro, eu não sabia o 
que ele estava fazendo. Eu o tirei, porque ele não era uma pessoa da 
minha, não é nem confiança, eu não tinha afinidade nenhuma com ele. 
Então, não o reconduzi. 

A senhora teme que as revelações do Paulo Roberto Costa sobre políticos envolvidos 
em negociatas na Petrobras tenham alguma influência na sua candidatura? Porque 
são todos políticos da sua base. 
Eu não temo de nenhuma forma esse tipo de revelação. Eu tenho 
absoluta certeza de que isso não afeta nem a mim nem a pessoas 
pelas quais eu tenho elevada consideração e grande apreço. Agora, 
todos os que forem afetados terão de ser punidos. Tudo que emergir 
dessa investigação, que combina Polícia Federal, Ministério Público 
e Judiciário, da primeira instância até a mais alta Corte, eu tenho 
certeza que será algo que transformará o Brasil num país que pune, que 
investiga. Não aumentou a corrupção, nós aumentamos a investigação. 
Nós não empurramos para debaixo do tapete. Nós não engavetamos 
processos como o engavetador-geral fazia. Agora nós investigamos. 

A senhora sempre fala, quando aparecem esses escândalos, que é necessário ir fundo 
nas investigações. Por que a CPI da Petrobras não vai fundo nessa questão? 
Eu acho que as CPIs têm sido mais uma arma política do que uma arma 
de investigação. Todo ano eleitoral tem uma CPI, no nosso governo 
pelo menos, contra a Petrobras. E outras CPIs necessárias não andam. 
Não houve uma CPI sobre os metrôs, da corrupção da Alston com 
funcionários lá do governo de São Paulo. Não há prosseguimento, por 
exemplo, ao chamado mensalão mineiro... Eu acho que a CPI pode prestar 



100

conversas com presidentes

um grande serviço baseado nas investigações que estão em curso. Eu acho 
que quando a investigação for concluída e os processos passarem para a 
CPI, ela pode dar prosseguimento político a isso, tomando providências 
em relação àqueles que são culpados. Agora, ela não pode fazer isso em 
cima de uma reportagem de alguma revista, porque a reportagem não é 
nem base legal, ela não forma prova, inclusive durante muito tempo se 
utilizou do fato do vazamento para que provas sejam questionadas. 

Na sabatina de sua adversária, Marina Silva, ela atacou muito a senhora, disse que a 
senhora e o PT faziam uma política de disseminar boatos... 
Olha, tudo que nós discutimos até agora, em relação à candidata Marina 
ou ao candidato Aécio, nós discutimos baseados ou no que fizeram ou no 
que falaram, e nos programas que apresentaram. Eu tenho aí todo meu 
governo para ser avaliado, criticado. A mesma coisa acontece com eles. É 
muito perigosa a vitimização. Uma pessoa que quer se vitimizar, falando 

“estão me atacando” ... Não estou atacando pessoalmente ninguém, até 
porque eu acho que a Marina é uma pessoa bem intencionada. 

A senhora vai aumentar ou permitir que se aumente o preço da gasolina e da luz, se for 
eleita? Os especialistas dizem que esses preços estão contidos. 
Os preços da energia elétrica estão contidos em relação a quê? Em relação 
à lei vigente? Não é verdade. A lei vigente estabelece reajustes anuais para 
a eletricidade. E estabelece revisão de quatro em quatro anos. Os preços da 
energia elétrica este ano têm subido razoavelmente, porque vivemos um 
período de seca. Como as térmicas não existem só para enfeitar a paisagem, 
elas existem para dar segurança energética, não teve racionamento. A 
gasolina ainda é mais grave. Tem gente que quer que eu reajuste o valor da 
gasolina baseado no preço internacional do petróleo, porque isso é o que 
os países avançados fazem, acrescentam essa frase. Ora, o reajuste do preço 
internacional do petróleo tem dois preços: um chama brent, lá na Europa, 
outro chama WTI, nos Estados Unidos. Eles são preços extremamente 
influenciados por fatores geopolíticos. Quando há uma guerra, qualquer 
conflito internacional, principalmente com os Estados Unidos e o Oriente 
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Médio, mesmo esse conflito da Rússia com a Ucrânia e a União Europeia, 
há flutuações no preço. Então eu quero entender baseado em quê e qual é o 
interesse de quem quer vincular o preço do petróleo brasileiro ao preço do 
petróleo internacional de forma, vamos dizer, umbilical. 

A senhora criou a Comissão Nacional da Verdade, que está fazendo o que pode, mas 
claramente não está havendo uma cooperação de parte das Forças Armadas ou 
dos comandantes das Forças Armadas. A senhora é a comandante chefe das Forças 
Armadas. Não poderia usar essa condição para exigir uma maior cooperação por parte 
dos comandantes militares? 
Eu acredito que um grande passo à frente no Brasil foi criar a 
Comissão da Verdade. E quando criamos, demonstramos que isso 
não era só uma questão de governo, era uma questão de Estado. Em 
dezembro essa Comissão vai apresentar o seu relatório. Eu vou tomar 
todas as medidas cabíveis a hora que essa comissão apresentar o 
relatório, tanto no que se refere ao que faltou, como tomar as medidas 
para providenciar que não falte. E neste momento, acho que vai ser 
um momento excepcional. Acho que o país, de fato, vai assistir a um 
processo de desvendamento da verdade. 

A senhora se orgulha de estar aliada e apoiada por José Sarney, Renan Calheiros e 
Fernando Collor? (pergunta de leitor enviada pelo Twitter) 
Acho extremamente enviesada essa pergunta. As pessoas podem fazer 
alianças e manter cada um sua posição. Eu respeito bastante o ex-
presidente Sarney, acho que ele deu uma contribuição para o país. O Collor, 
a Justiça inocentou. Eu não sou uma instância de condenação do Collor. 
Agora, o Collor não é uma pessoa absolutamente próxima do governo. 

E o Maluf? 
Eu não tenho nenhuma grande proximidade com o deputado Maluf, 
mas enquanto ele estiver no exercício da sua atividade, ele está no 
exercício da atividade. O que não é possível é querer que o Presidente da 
República casse, tire direitos políticos e afaste pessoas. 
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Por que classificar como confidencial o financiamento do Porto Muriel em Cuba? Esse 
dinheiro também saiu do meu bolso. (pergunta de leitor enviada pelo Twitter) 
Saiu e voltou para o bolso dos brasileiros. Quando nós exportamos 
equipamentos para Cuba fazer um porto, nós produzimos o 
equipamento aqui. Criamos emprego aqui e mandamos para lá. Não é 
sigiloso. Essa é uma relação entre a empresa brasileira, o governo cubano 
e a empresa holandesa. Porque tem uma coisa que ninguém fala, que 
quem opera o porto é a maior empresa holandesa de cargas, não é o 
governo cubano. Vamos lembrar disso. 

É sigiloso, mas não? 
Não é sigiloso da nossa parte. O que eles fazem lá é problema deles, nós 
não interferimos no que eles estão fazendo. 

Mas é sigiloso. 
Não é um contrato do governo, é um contrato privado, não é público. 
Nós não temos um contrato público, há um contrato de construção 
entre uma empresa brasileira e o governo cubano e nós, assim como 
Eximbank americano faz, financiamos para eles. Eu acho que tem um 
preconceito por ser Cuba. Eu acredito que tem de olhar essa questão 
do Porto de Muriel como um negócio bom para o governo brasileiro 
enquanto beneficia emprego para o Brasil. 
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MICHEL TEMER   
(31-8-2016 a 1-1-2019) 

Advogado e professor, com longa carreira na área jurídica e na política, o 
paulista Michel Temer, do MDB, assumiu o comando do Palácio do Planalto 
prestes a completar 76 anos, em um cenário de insatisfação social e 
econômica, com o país sob impacto do segundo impeachment de um 
presidente no período da redemocratização. 

Durante seu governo, conseguiu apoio para implementar medidas econômicas como a instituição 
de um teto para controle dos gastos públicos, além de reformas na área educacional (sobre ensino 
médio) e na trabalhista, com a criação do trabalho intermitente e da Lei da Terceirização (esta 
criticada por sindicatos, que viram na legislação uma precarização do emprego).  

Os escândalos de corrupção apareceram ainda no início da gestão, com ministros caindo em um 
curto intervalo de tempo sob acusações diversas, desde a articulação para a retirada de Dilma 
Rousseff do poder como forma de tentar deter os avanços da operação Lava-Jato, até denúncias de 
recebimento de propina. 

O próprio Temer foi implicado diretamente num escândalo em maio de 2017, quando divulgou-se 
um áudio gravado por Joesley Batista, um dos donos dos frigoríficos JBS, em que supostamente 
o presidente concordava em pagar pelo silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, já preso durante 
as investigações da Lava-Jato. Temer foi alvo de outros inquéritos que começaram quando ainda 
exercia o cargo e continuaram assim que ele deixou o Planalto. Chegou a ser preso por alguns 
dias em duas ocasiões em 2019. Foi absolvido, contudo, das três denúncias apresentadas pela 
Procuradoria Geral da República. 

Com problemas em várias áreas, o governo Temer registrou em sua reta final, em 2018, uma 
rejeição recorde de 82%, a maior no Brasil desde a redemocratização. 
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‘A pressão do cargo 
é maior do que 
eu imaginava’
 
 

Entrevista a Alan Gripp, Catarina Alencastro, Ilimar Franco, 
Paulo Celso Pereira, Sergio Fadul e Silvia Fonseca 
Publicada em 11 de setembro de 2016

N
a primeira entrevista como presidente da República, 
em Brasília, Michel Temer, de 75 anos, buscou 
pontuar a diferença entre o governo que se inicia, 
com apenas 11 dias, e a gestão interina, marcada 

por recuos e desconfiança: “Vou ser mais presidente”. Temer 
posicionou-se de forma assertiva, e inédita, contra o reajuste 
dos ministros do STF, uma conta de R$ 5 bilhões, fonte de atrito 
permanente com a base aliada, PSDB à frente.
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O presidente também foi firme em relação às reformas e ao 
teto de gastos. Seu governo, diz, não abrirá mão do “conceito do 
teto”, que não permite despesas acima da inflação inclusive nas 
áreas de Saúde e Educação. Por outro lado, Temer ainda parece 
um tanto desconfortável com a liturgia do cargo, que herdou após 
o impeachment de Dilma Rousseff. Não usou a faixa presidencial 
no Sete de Setembro e nem pretende vesti-la tão cedo. Diz achar 

“soberba”.
Apesar de reafirmar que não disputará a reeleição, recusa-se 

a formalizar um compromisso: “Todo mundo que assina não 
cumpre”. Em duas horas de entrevista, no gabinete presidencial, 
elevou o tom e deu tapas na mesa sempre que tratou da acusação 
de que patrocinou um “golpe”, que, para ele, “não pegou”. Mas 
também fez piadas, fiel a seu estilo, como ao responder se anda 
se policiando para evitar as chamadas mesóclises e ênclises: 

“Tentá-lo-ei não fazê-lo.”
A única pergunta que se recusou a responder foi sobre o fatiamento 

do processo de impeachment, que permitiu à ex-presidente manter os 
direitos políticos apesar da cassação do mandato.

No fim, um leve desabafo: “A pressão do cargo é maior do que eu 
imaginava.” A seguir os principais trechos da entrevista.

O que vai ser diferente a partir de agora?
Olha, vou ser mais presidente da República. E como presidente 
você muitas vezes precisa tomar decisões que devem revelar 
autoridade. Muitas vezes, no exercício de um cargo, você acha 
que chegou lá iluminado por uma centelha divina. E não é bem 
isso. É claro que na interinidade fui mais cauteloso porque, afinal, 
poderia não acontecer nada, eu poderia deixar o cargo logo em 
seguida. Mas, de qualquer maneira, exerci como se fosse efetivo. 
Quem exerce a Presidência tem de fazê-lo na sua plenitude. É 
claro que preciso, a partir de agora, tomar posições que podem 
desagradar a setores.
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Então qual é a posição do senhor sobre o reajuste dos ministros do Supremo?
Isso daí gera uma cascata gravíssima. Porque pega todo o Judiciário, 
outros setores da administração, todo o Legislativo. Os telefonemas 
que eu recebi dos governadores foram: “Pelo amor de Deus, Temer, 
não deixa passar isso.”

Essa é uma briga que o senhor comprará?
Não compro contra ninguém, mas em favor do país. Não só eu, mas 
muitos entendem que não é o momento adequado para isso. Vocês 
podem até me perguntar: “Ah, mas você não deu aumento para várias 
categorias?” Mas cheguei aqui e verifiquei que havia acordos firmados 
em escrito pelo governo anterior. Verba volant, scripta manent (em latim, 

“palavras faladas voam, a escrita permanece”. O que está escrito tem de 
ser cumprido. Convenhamos, assumi interinamente. Vocês imaginaram 
servidores do Judiciário parados, do Ministério Público parados, do 
Tribunal de Contas, Receita, Polícia Federal, com a Olimpíada às portas?

Poderia gerar protestos contra o senhor?
Geraria protestos durante a interinidade. Seria um horror. Eu não 
conseguiria governar.

Qual é a situação real da economia brasileira? O governo vai persistir em medidas 
impopulares mesmo que haja sinais de melhora?
É extremamente preocupante. Basta verificar os dados: R$ 170 bilhões 
de déficit, 12 milhões de desempregados. A gente tem de fazer com que 
a economia venha a reagir. Há sempre preconceito ideológico, você 
tem de dar emprego, mas não pode prestigiar a indústria. Como é que 
você vai gerar emprego, se não tem indústria, negócio funcionando? 
Antes de recuperar a economia tem de recuperar a confiança. 
Quando aprovarmos o teto de gastos, encaminharmos a reforma da 
Previdência e ela começar a se processar no Congresso, o país vai 
crescer. Crescendo, cresce a arrecadação. Se cresce a confiança, cresce a 
arrecadação, cresce a estabilidade social.
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São medidas impopulares.
Polêmicas, né? São aparentemente impopulares, mas são no fundo populares. 
O Lula mandou reforma da Previdência, o Fernando Henrique mandou 
reforma da Previdência. Hoje há uma guerra dizendo que “o Temer vai 
acabar com os direitos trabalhistas”. Eu não disse em nenhum momento isso. 
O que estou dizendo é reafirmar algo já feito pelo ex-governo.

Na questão da jornada intermitente, as pessoas entenderam que passariam a trabalhar 
12 horas e não 8. O governo não está errando na comunicação ou na disputa política?
Claro, e entenderam que vamos trabalhar aos domingos também (ironiza). É 
falta de leitura, data venia. Porque ontem falei com o ministro do Trabalho, 
assim que recebi a primeira notícia e ele me disse: acabei de me reunir com 
as centrais sindicais e eles estão de acordo, querem trabalhar nessa ideia e 
estamos formatando a reforma de maneira que seja também agradável para 
as centrais sindicais. Se fizer 12 horas, o empregado tem a possibilidade de ter 
outro emprego, ou então de ficar de folga três dias por semana.

A estrutura do projeto que impõe teto para o crescimento dos gastos públicos vai ser 
mantida, inclusive para Saúde e Educação?
Acho que sim. Agora, não estamos pensando em reduzir os gastos com 
Saúde e Educação. Pode examinar o Orçamento do ano que vem, e vocês 
verão que nós mantivemos os gastos deste ano e ainda acrescentamos 
alguma coisa. É muito provável que no Congresso se busque manter o 
piso constitucional das duas áreas, e nós mandamos com esse propósito. 
Mas acho complicadíssimo excluí-las do cálculo geral, porque isso 
derruba o conceito do teto, aí fica difícil negociar.

O senhor vai enviar ao Congresso nos próximos dias a reforma da Previdência com 65 
anos de idade mínima para aposentadoria e regra de transição a partir dos 50 anos?
Essas ideias amadureceram muito, mas não estão concluídas. Se 
estivessem, eu já teria mandado. Quero reunir os líderes em algum 
momento, fazer reunião com as centrais sindicais, então vou levar um 
tempinho. Acho que não se consegue aprovar cedo. Vamos mandar, 
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vai ter movimento de rua e vai levar tempo. Duvido que se discuta se 
tiver segundo turno nas eleições municipais.

No mundo todo, há resistência para reformar a Previdência. Como o governo pretende 
lidar com esse desgaste?
Com convencimento. Vamos tentar fazer uma campanha de 
esclarecimento, é fundamental. Vocês sabem que na Constituição já 
está escrito que na Previdência geral você só se aposenta pela soma 
de duas condições: 35 anos de contribuição se homem, e 30 anos, se 
mulher; e 65 anos (de idade) se homem e 60, se mulher. Bastaria se 

aplicar a Constituição que estaria 
resolvida a questão da Previdência 
geral. Não sei por que, ao longo do 
tempo, entendeu-se que era uma 
alternativa, uma coisa ou outra. E 
não é. Está dito literalmente. Outro 
ponto é que a reforma tem de atingir 
o serviço público, que tem regra de 60 
anos para homem e 55 para mulher. 
Então, você precisa uniformizar. Vai 
ser unificação total.

O senhor planeja transformar o secretário-executivo do Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI), Moreira Franco, em ministro?
Fiquei sabendo que ele não tem acesso ao sistema do governo em que 
você se comunica pela internet. Ele tem que se comunicar por papéis. 
Acho que me equivoquei no primeiro momento em não tê-lo feito 
logo ministro. Porque ele exerce funções de ministro.

Como será o pacote de concessões, que será lançado esta semana?
Confesso, com muita franqueza, que não sei. (Mas) o que pudermos 
conceder, vamos conceder. O que for possível, concederemos. Sem 
preconceitos. O que precisa acabar no Brasil é o preconceito.

‘Me digam 
qual é o golpe?
Eu só quero 
governar. 
Não é questão 
de vida ou morte’



110

conversas com presidentes

Como o senhor vê o aparente crescimento dos protestos de rua?
Com naturalidade. Primeiro, o rescaldo do impeachment, pois é 
um ato politicamente doloroso para quem sai. Estou aqui por razões 
constitucionais. Sempre se fala: “Ah, mas o Temer não foi eleito”. 
A eleição se deu com apoio do PMDB, nós ganhamos a eleição por 3,2 
milhões de votos. Sem o PMDB, a campanha perderia 4 minutos e meio 
de rádio e televisão. Tivemos ainda 23 diretórios estaduais apoiando. 
Será que esses estados não deram 1,6 milhão de votos para a chapa?

Mas os protestos cresceram. Podem inviabilizar o governo?
A notícia que eu tinha era de um pessoal que saiu queimando pneu e 
destruindo carros, os chamados black blocs, e eu respondi: “Olha, são pessoas 
que se reúnem para depredar”. Depredação é delito. Depois, quando saíram 
milhares de pessoas às ruas, nós começamos a dizer: tem que se respeitar. 
Agora, tem uma significação política muito grande, porque é uma oposição 
a quem está no poder. Aqui também tem um movimento que quer derrubar 
o governo, por uma via transversal, que não é constitucional: fazer eleições 
agora. O jeito é irmos tranquilamente até 2018, e em 2018 se faz nova eleição.

Há processo no TSE sobre supostos crimes cometidos na eleição de 2014. O senhor teme 
que o tribunal condene a chapa?
Eu não participei das arrecadações da campanha presidencial. Se o 
TSE resolver cassar a chapa, vou obedecer. Mas é claro que usarei 
de todos os recursos. Tenho uma tese de que a Vice-Presidência é 
apartada da figura institucional da presidente. Agora, se acontecer, 
aconteceu. Entrego sem maiores problemas.

Não é incoerente o senhor falar que do ponto de vista do eleitor o voto é numa chapa 
única e no ponto de vista do julgamento das contas as coisas serem apartadas?
Não, basta ler a Constituição. Qual é a razão, no regime presidencialista, 
de um vice-presidente? É para ter a ideia da estabilidade. Se acontecer 
alguma coisa para o presidente, tem o vice-presidente, que, em regra, nos 
regimes presidencialistas sérios, acompanha tudo o que acontece com 
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o Estado, que ele ajuda a dirigir. Reconheço que a decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral tem sido na direção do chamado “arrastamento”, ele 
arrasta com ele a figura do presidente.

O governo vai combater o termo “golpista”?
Acho que o golpe não pegou. Pegou como movimento político. Como 
movimento político é bem pensado até. Eu quero que explique o 
golpe (sobe o tom, bate na mesa seguidas vezes). Eu quero debater o 
golpe, quero que tenham argumentos. Porque o que está infernal no 
Brasil é essa irascibilidade. Isso está infernizando o país. Me digam 
qual é o golpe? Eu só quero governar. Para mim, é honroso (assumir a 
Presidência). Não é questão de vida ou morte.

Há hipótese de o senhor ser candidato (em 2018)?
Não, não. Longe de mim.

O senhor assinaria um compromisso público dizendo que não será candidato?
Não, isso não faço porque todo mundo que assina não cumpre. Quando 
eu assinar, todo mundo vai dizer: olha aí, ele vai ser presidente.

O senhor não citou o nome Dilma até agora. Por quê?
Eu trato da senhora presidente da República. Dilma? Quer que eu... Não 
tem problema: Dilma Vana Rousseff.

Por que não usou a faixa no Sete de Setembro?
Sou meio contrário a certas coisas. Primeiro, é preciso muita discrição. 
Usar a faixa significaria uma soberba nesse momento.

Mas o senhor é presidente.
Não deixo de ser presidente por não usar a faixa.

É questão institucional.
Claro. Quando eu for passar a faixa, daí eu uso.
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E o retrato?
Sabe que estou pensando seriamente… Sou meio contra pôr meu retrato 
nas repartições. Primeiro porque toda vez que vejo um retrato meu na 
parede parece que eu já morri (risos). É um culto à personalidade.

O que sentiu ao ser vaiado no Maracanã?
Eu fui preparado, chamei as vaias. Quando vim ao Rio (antes da 
abertura das Olimpíadas), alguém gritou: “O senhor não vem ao 
encerramento com medo das vaias?” Eu disse: “Reservem as vaias para a 
Paralimpíada, porque eu virei”. Vim preparadíssimo.

E quando vocês se mudam para o Alvorada?
Vou esperar um pouco.

Por quê?
Eu estou tão bem lá no Jaburu (Palácio do Jaburu, residência do vice), 
tem muito jeito de casa…

O senhor parece incomodado com ritos do cargo.
Uma certa simbologia, digamos assim, reveladora da autoridade. Você 
precisa ter o símbolo para ser autoridade? Ou eu sou autoridade por 
conta própria, ou não é o símbolo que vai me fazer autoridade.

Em que medida uma eventual delação do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha pode 
gerar constrangimentos ou uma crise no governo do senhor?
Acho que não gerará nenhum constrangimento, mas é um simples achismo.

Ele tem lhe procurado?
Nos últimos dias, não me procurou. Mas eu falava muito com ele. As 
pessoas têm medo às vezes de dizer isso. Eu falo com todas as pessoas, 
não posso ter essas limitações. Ele (Cunha) não tem me procurado, se 
me procurar eu falo. Não tem nenhum inconveniente. O que ele pode 
me pedir? Pedir para ajudá-lo.
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JAIR BOLSONARO   
(1-1-2019 até o presente) 

A insatisfação do país com a crise econômica aprofundada no segundo 
governo do PT, somada aos escândalos de corrupção, propiciou o crescimento, 
na campanha presidencial de 2018, de Jair Bolsonaro, candidato que se 
apresentava como uma novidade e um contraponto à velha política, embora 
ele tenha conquistado seu primeiro cargo público em 1989, como vereador 

do Rio de Janeiro. Nascido no interior de São Paulo em 1955, e formado pela Academia Militar das 
Agulhas Negras, em Resende (RJ), Bolsonaro transferiu-se para a reserva como capitão, em 1988, e 
ingressou logo depois na política, construindo sua carreira no Rio. 

Tornou-se deputado federal em 1990 e, até se lançar como candidato à Presidência da República, 
então pelo PSL, exibiu no Congresso posições de extrema direita como o elogio à prática de 
tortura durante o período da ditadura militar, ampliação do porte de armas, e ataques às 
esquerdas e aos direitos LGBTQIA+, entre outras. 

Em 2018, na esteira da rejeição pública aos governos do PT, Bolsonaro achou espaço para se mostrar 
como um candidato “diferente” do sistema vigente, e foi radicalizando seu discurso. Ao lado do seu 
vice, general Hamilton Mourão (PRTB), ele apostou na polarização explorando a herança petista e também 
a figura do ex-presidente Lula, que se candidatara novamente à Presidência e se encontrava ainda 
preso. Em outubro, Bolsonaro foi eleito em segundo turno derrotando Fernando Haddad (que assumiu a 
chapa petista), e construiu um governo com grande número de militares em cargos estratégicos. 

  Além de denúncias de corrupção envolvendo ministros e familiares, o presidente também virou 
alvo de críticas pela postura diante da pandemia de Covid-19 que assolou o mundo e o Brasil em 
2020. A demora na encomenda de vacinas, a pressão para afrouxar regras sanitárias e a defesa 
do uso da cloroquina sem comprovação científica foram algumas das justificativas usadas pelo 
Senado para instaurar a CPI que investigou as ações e omissões do governo no período. 

A agenda de Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes na economia não proporcionou crescimento 
significativo para o Brasil na área. O país sofreu, assim como o resto do mundo, o impacto da 
pandemia e da crise causada pela guerra na Ucrânia, e voltou ao mapa da fome depois de décadas, 
com 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Para tentar minimizar a situação, 
o governo lançou o programa emergencial Auxílio Brasil, de transferência de renda para os mais 
pobres. E, às vésperas da eleição de 2022, o presidente anunciou outras diversas medidas econômicas, 
principalmente para a população de baixa renda, tentando obter apoio para um segundo mandato.
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O presidente 
do jeito que ele é 
 
 

Entrevista a Jussara Soares 
Publicada em 31 de julho de 2019 

O 
presidente Jair Bolsonaro não pretende mudar seu 
estilo nem retroceder diante das críticas que tem 
recebido de aliados e opositores nos últimos dias, após 
atacar até vítimas da ditadura. “Sou assim mesmo, 

não tem estratégia. Se eu estivesse preocupado com 2022, não 
daria essas declarações’’, disse, em conversa com O GLOBO 
em seu gabinete no Palácio do Planalto, decidida de improviso 
e registrada com uma caneta Bic cedida por ele. Bolsonaro 
contou que está conversando com grupos estrangeiros para criar 

“pequenas Serras Peladas” para serem exploradas também por 
indígenas e transformar a Baía de Angra na “Cancún brasileira’’.   
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O presidente Jair Bolsonaro tem um recado claro: ele não vai mudar. 
A repercussão negativa, e até críticas de aliados, a suas declarações nos 
últimos dias, com ataques a governadores do Nordeste e contestação 
de dados históricos da ditadura militar, estão longe de fazê-lo repensar 
o próprio comportamento. Em conversa exclusiva com O GLOBO, 
Bolsonaro confirma que continuará falando à parcela mais conservadora 
da população, a primeira a aderir à sua candidatura. 

— Sou assim mesmo. Não tem estratégia. Se eu estivesse preocupado com 
2022 não dava essas declarações — afirmou, ao ser questionado se as falas 
recentes são planejadas ou apenas resultado de impulsividade. 

O presidente recebeu a reportagem em seu gabinete no terceiro 
andar no Palácio do Planalto após a cerimônia em que lançou um 
amplo processo de flexibilização de segurança e saúde do Trabalho. 
Depois de uma curta entrevista coletiva com jornalistas, o presidente 
estava subindo a rampa que liga o Salão Nobre ao seu gabinete quando 
foi abordado pela reportagem, que pediu uma conversa com ele. 
Imediatamente, sem ouvir seus auxiliares da área de comunicação, pediu 
que os seguranças liberassem a repórter para acompanhá-lo. 

A conversa não pôde ser gravada. Na entrada do gabinete, os celulares 
tiveram que ficar guardados. Entretanto, Bolsonaro, que havia dito 
que não daria entrevista, emprestou a própria caneta Bic. Assim, suas 
declarações poderiam ser anotadas corretamente. 

Como o encontro não estava previsto, a conversa, que durou 15 minutos, 
foi interrompida três vezes pelo ajudante de ordens para lembrá-lo que 
existiam outros dois compromissos à espera. Bolsonaro, mesmo com o alerta, 
deixou a conversa fluir e falou de vários assuntos, mesmo os incômodos. 
Afirmou que a imprensa o persegue, mas que não se importa mais. 

— O dia que não apanho da imprensa eu até estranho — disse, rindo. 
Hiperativo, o presidente revelou que acorda antes das 4h e começa 

disparar mensagens de WhatsApp a ministros e assessores. Alguns deles, 
contou, ganharam direito a toques especiais no celular: são os quatro 
ajudantes de ordens, que têm um alerta diferente para que Bolsonaro 
possa atendê-los o mais rapidamente possível. 
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Na defesa da exploração de áreas de garimpo pelo país, disse ter 
encomendado estudo ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, 
para criar “pequenas Serras Peladas” no Brasil, que poderiam ser 
exploradas tanto por grupos estrangeiros como por povos indígenas: 

— Mas a fiscalização seria pesada. E índio também poderia explorar. 
Ao ser questionado a respeito de 

suas declarações sobre Fernando 
Santa Cruz, pai do presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil, 
Felipe Santa Cruz (“Um dia, se o 
presidente da OAB quiser saber 
como é que o pai dele desapareceu 
no período militar, eu conto para ele. 
Ele não vai querer ouvir a verdade”, 
disse o presidente), Bolsonaro voltou 
a se justificar, dizendo que a entidade 
atuou para que não se chegasse 
aos “mandantes da sua tentativa de 
assassinato”. Ele insiste que a quebra 
de sigilo telefônico de um advogado 

de Adélio Bispo de Oliveira (em 6 de setembro de 2018, durante um 
ato de campanha eleitoral em Juiz de Fora, Minas Gerais, Bolsonaro 
foi esfaqueado por Adélio, que confessou o crime e foi preso no mesmo 
dia) daria um novo rumo à história. A medida não foi adotada por 
um recurso da Ordem. Bolsonaro disse que não recorreu da decisão 
da Justiça, que classificou seu agressor como inimputável porque, ao 
ser enquadrado como portador de Transtorno Delirante Persistente, 
Adélio estará agora em “prisão perpétua”. 

— Porque eu ganharia (o recurso). Ele responderia por tentativa 
de homicídio. No máximo em dois anos estaria na rua. Agora, pela 
insanidade mental, é prisão perpétua. 

Bolsonaro esquivou-se novamente de comentários aprofundados sobre o 
massacre no presídio de Altamira, no Pará, onde 58 detentos morreram, dos 

‘Sou assim 
mesmo. Não 
tem estratégia. 
Se eu estivesse 
preocupado 
com 2022 não 
dava essas 
declarações’



118

conversas com presidentes

quais 16 foram decapitados, a maior carnificina em cadeias desde a registrada 
no Carandiru (SP) em 2001. Ele justificou que queria evitar “polêmica”. 

— Já disse pela manhã na porta do Alvorada. Você estava lá? Pergunte às 
vítimas dos facínoras. Pergunte para elas o que acham, não vou criar polêmica 

— respondeu, confirmando com seus auxiliares o número total de vítimas. 
O presidente disse que está conversando com grupos estrangeiros para 

transformar a Baía de Angra dos Reis, onde tem uma casa e chegou a 
ser multado no passado por pesca ilegal, no que ele vem chamando de 

“Cancún brasileira”. Segundo ele, empresários estão dispostos a investir 
“bilhões”, que gerariam empregos na região. 

— Não vou dizer (quais são esses grupos). São conglomerados de países 
— afirmou, sinalizando, em seguida, que investidores de Emirados Árabes, 

Japão e Israel já teriam demonstrado interesse. 
O desempenho no exterior de Eduardo Bolsonaro, seu filho deputado 

federal, é o assunto que mais o deixa, visivelmente, satisfeito. Para o 
presidente, cabe aos senadores aprovarem Eduardo como embaixador do 
Brasil nos Estados Unidos, mas ele está certo que o elogio feito ontem pelo 
presidente americano, Donald Trump, o ajudará a conquistar os votos. 

— A decisão é do Senado. Acho que a declaração do Trump ajuda — disse. 
Bolsonaro confirmou que está em franca aproximação com o 

presidente da Bolívia, Evo Morales, como visto durante a Cúpula do 
Mercosul, em Santa Fé, na Argentina, há duas semanas. Disse que o 
mandatário boliviano sorriu para ele, o que não tinha acontecido nem 
mesmo quando esteve em sua posse em janeiro. Afirmou ainda que os 
dois países buscam aproximação e que Morales demonstrou interesse em 
comprar um avião KC-390 da Embraer. 

Questionado se a mudança de Morales não demonstra um caráter 
pragmático, que se adapta de acordo com as circunstâncias, Bolsonaro 
defendeu o boliviano. 

— Não. Como eu disse hoje, todo mundo evolui — conta Bolsonaro, 
que usou Morales como exemplo para defender a sua tese contra as 
reservas indígenas. — Se na Bolívia um índio pode ser presidente, por 
que aqui tem que ficar confinado em uma área? 
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Nos quase 15 minutos de conversa, Bolsonaro deixou claro que quem 
manda é ele. O presidente tem uma agenda hoje de manhã em Anápolis 
(GO). A reportagem questionou, então, se ele pararia, como já fez em 
outra ocasião, para almoçar com caminhoneiros em uma rodovia. Um 
assessor disse que não, mas Bolsonaro o interrompeu: 

— Não está previsto, mas, se tiver algo, eu aviso e muda na hora — 
justificou, confirmando que dá trabalho à equipe que cuida de sua 
proteção, subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI). 

Bolsonaro encerrou a conversa quando os participantes da próxima 
reunião, incluindo o ministro Jorge Oliveira (Secretaria-Geral), 
entraram no gabinete, e o Secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, 
pediu que fosse feita uma foto da conversa. 

— Não precisa. Não vou constrangê-la — disse o presidente, 
recebendo de volta a caneta Bic emprestada à repórter. 
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