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Por um Brasil 
melhor para todos 



revista Por Sinal traz, nesta edição, entrevistas realizadas com os 

quatro principais candidatos à Presidência da República: Anthony 

Garotinho, Ciro Gomes, José Serra e Luiz Inácio Lula da Silva. Esta 

é uma edição especial e histórica, para ler, guardar e conferir, mais 

adiante, a atuação do futuro ocupante do mais alto cargo do governo brasileiro. 

Procuramos saber de cada um suas idéias sobre a melhor organização do siste

ma financeiro nacional, particularmente a estrutura e o funcionamento do Banco 

Central do Brasil, bem como sobre diversos outros assuntos da área econômica, da 

produção, do emprego, da segurança, da educação, etc. 

As perguntas foram encaminhadas aos senhores presidenciáveis no final do 

mês de junho, sendo respondidas, sem pressa, até meados de agosto. Todos respon

dem às mesmas questões, agrupadas em quinze módulos. A revista apresenta os can

didatos ordenados segundo a preferência do eleitorado, de acordo com as pesquisas 

dos principais institutos na última semana do mês de agosto. 

Com mais esta iniciativa, o SINAL cumpre, junto ao corpo de funcionários do 

Banco Central e a toda a sociedade, o papel de participar de forma consciente do 

processo eleitoral e das discussões dos grandes temas nacionais, contribuindo, dessa 

maneira, e nos limites de suas possibilidades, para a construção de um Brasil me

lhor, mais justo e democrático. 

Sérgio da Luz Belsito 

Presidente 
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Luiz Inácio Lula da Silva acha que é 

perfeitamente possível aliar a estabi

lidade financeira ao crescimento eco

nômico do país. E sua receita é sim

ples: estabelecer metas realistas de in

flação, adotar um programa de redu

ção de juros e abrir linhas de crédito 

nos bancos oficiais para incentivar 

novos negócios na base produtiva. 

Para Lula, o BC não deve ser apenas o 

guardião da moeda, mas também do 

crescimento 
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"É-por meio do 
oficiais que vai 
a retomada do 



s bancos 

os estimular 

crescimento'' 

1 A atual "missão" do Banco Central está 

focada, basicamente, na saúde do sistema 

financeiro e no controle da inflação. Segundo 

matéria publicada na Por Sinal nº 4, os bancos 

nunca foram tão rentáveis e os juros cobrados 

são os maiores do mundo. E mais: a tão 

anunciada competição, que viria na esteira da 

abertura do setor ao capital estrangeiro, não 

se confirmou - pelo contrário, há um 

acelerado processo de concentração. Por outro 

lado, questões cruciais como desenvolvimento 

econômico e defesa dos interesses dos 

consumidores de serviço bancário não fazem 

parte dessa "missão". 

• No seu governo, qual será o papel do BC

no desenvolvimento econômico do Brasil? 

Lula: O Banco Central tem papel fundamental. 

Ele não existe apenas para garantir a estabilidade, 

como pensa de maneira equivocada o governo. Ele 

é essencial para articular a estabilidade com o 

crescimento econômico. Sem isso, chegamos a 

LUIZ INÁCIO 

LULA 

DA SILVA 

esta situação de hoje, em que a política monetária, 

na prática, inviabiliza o crédito para os negócios e 

prejudica o comércio exterior brasileiro. Ou seja, o 

governo fez tudo direito, mas só do ponto de vista 

do Fundo Monetário Internacional. Para o país foi 

péssimo, e sem nenhuma necessidade. Se 

estabelecermos metas realistas de inflação e 

adotarmos um programa para reduzir os juros, 

podemos manter a estabilidade e gerar 

crescimento, que é o que este país precisa. 

2 A equipe econômica tem insistido na 

tese de que o Banco Central precisa de 

mais independência e autonomia para ganhar 

agilidade nas suas decisões. Preocupada com 

as instabilidades decorrentes da mudança de 

governo, defende a não coincidência dos 

mandatos da diretoria da instituição com o do 

presidente da República. O assunto é 

polêmico e passa pela regulamentação do 

artigo 192 da Constituição. 
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• Qual o modelo de Banco Central que o

senhor defende para o Brasil? Como estruturar 

um Banco Central mais voltado para os 

interesses da sociedade? 

Lula: O que o Banco Central precisa é ter 

autonomia operacional e fazer o seu trabalho 

com transparência absoluta. Tem que divulgar 

relatórios regulares dizendo o que está fazendo e 

por que está fazendo, para que a sociedade 

possa acompanhar tudo de perto e, se for o caso, 

exigir mudanças. Isso é essencial, como mostram 

os escândalos recentes em grandes empresas 

americanas e também nos organismos de 

fiscalização, que deveriam impedir fraudes e 

outras irregularidades. Além disso, a política 

monetária tem que estar sintonizada com a 

política do Estado, exercida pelo Ministério. Então, 

o Banco Central tem uma missão fundamental e

deve ter mecanismos para exercê-la, e é isso o 

que estamos discutindo agora - especialmente 

qual o grau de autonomia que ele deve ter para 

funcionar da melhor maneira para o país. Vamos 

divulgar a nossa decisão, em caso de vitória 

nossa, tão logo terminem as eleições. 

Qual seu entendimento sobre 

independência e autonomia operacional do 

Banco Central? 

Lula: Existe uma pressão sem cabimento de 

alguns setores para que tomemos uma decisão a 

esse respeito agora, no apagar das luzes do 

governo FHC e em meio a uma crise econômica. 

Mas fazer isso seria um golpe na vontade da 

população, que quer mudanças na política 

econômica. Mais de 700/o do eleitorado, em todas 

as pesquisas, manifesta essa vontade. Aceitar a 

independência, neste momento, significa manter a 

orientação equivocada que o governo tem dado à 

política monetária, que, com toda razão, vem sendo 

criticada por quase todos os setores da sociedade. 

Mas é claro que estamos abertos ao debate e, para 
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a próxima administração, vamos abrir um processo 

de discussão para analisar as vantagens e as 

desvantagens de um BC mais independente. 

• A fiscalização do sistema financeiro deve

continuar sendo- uma atribuição do Banco 

Central ou essa função passaria a ser 

assumida por uma agência reguladora, 

autônoma, como defendem alguns setores do 

governo? 

Lula: Acredito que o melhor a fazer é manter 

essa função de fiscalização do sistema financeiro 

sob o comando do Banco Central. Mas, para isso, 

é preciso ter mecanismos ágeis: não é possível a 

fiscalização demorar tanto a perceber os 

problemas, como aconteceu, há alguns anos, 

com as irregularidades dos bancos Nacional, 

Econômico e outros. Até porque uma fiscalização 

mais severa também evita desperdício de 

recursos públicos, como aconteceu no caso do 

Proer. O BC tem a melhor estrutura para fiscalizar. 

Só precisa fazer o seu papel com competência, 

voltado para os interesses da nação. 

3 O país tem sido submetido a severa 

contenção de gastos públicos na área social 

e ao aumento na carga tributária a fim de gerar 

superávit primário, por sinal um dos maiores do 

mundo, e fazer face ao pagamento dos juros da 

dívida pública. Apesar do enorme sacrifício social 

empreendido, a dívida só faz crescer. 

• Quais as medidas que o senhor tomará

a respeito do problema? 

• Como compatibilizar estabilidade e

política de metas inflacionárias com o 

desenvolvimento? 

• A política monetária, sustentada em

altas taxas de juros, sofrerá alterações? É 

possível se pensar em atrair investimentos 

estrangeiros sem depender dos juros altos ou 

da venda do patrimônio público? 



"Na próxima 

administração vamos 

abrir uma discussão 

para analisar as 

vantagens e 

desvantagens de 

um BC mais 

independente." 

Lula: Economistas conservadores divulgaram a 

idéia falsa de que não é possível compatibilizar 

estabilidade com crescimento. Tanto é possível 

que os Estados Unidos cresceram com inflação 

baixa, na década de 90, e podemos fazer isso 

aqui no Brasil, também. Basta adotar uma política 

firme de controle da inflação, que seja adequada 

à economia brasileira. É preciso entender que 

não somos a Suíça. Não podemos, por enquanto, 

almejar a mesma inflação que vem sendo obtida 

em países avançados, de 1 %, 2% ao ano. Até 

por causa dos erros cometidos pelo governo, que 

levaram a uma oscilação forte do dólar, e isso faz 

muita pressão sobre o aumento de preços. 

Vamos ter que mudar isso. Primeiro, 

estabelecendo um nível de inflação realista. Ou 

seja, que a gente não precise, no meio do 

caminho, ficar "ajeitando" os números, como 

acabou de fazer o governo. Mas vamos corrigir 

isso para permitir que a taxa de juros caia 

naturalmente, sem afetar a estabilidade da 

moeda. O equívoco do governo foi descuidar do 

comércio exterior brasileiro: se tivesse batalhado 

para conseguir um superávit comercial razoável, 

os juros já teriam caído. É o que faremos no 

governo para, em seguida, reduzir também o 

déficit de transações correntes, para saldar sem 

atropelos nossos compromissos externos. 

4 Segundo, também, reportagem publicada 

pela revista Por Sinal nº 4, a oferta de 

crédito no Brasil é uma das piores do mundo. 

Calcula-se que cerca de 40% dos municípios 

brasileiros não têm nem agência bancária. Os 

bancos estão ganhando muito dinheiro 

aplicando em títulos públicos e parecem não 

estar preocupados com o crédito. 

• Diante desse quadro, o que o poder

público pode fazer para oferecer crédito mais 

barato e fácil para os pequenos 

empreendedores? Que papel terão no seu 

governo, neste terreno, os bancos oficiais? 

Lula: Posso dizer o seguinte: é justamente por 

meio dos bancos oficiais que vamos estimular a 

retomada do crescimento econômico. O motivo é 

muito simples: eles podem oferecer juros mais 

baixos que os do mercado, que hoje sufocam até 

os grandes produtores. O BNDES, por exemplo, 

tem condições de financiar pequenos e médios 

investidores que queiram abrir novos negócios. 

Melhor ainda: com isso, os próprios bancos 

privados podem ficar tentados a reduzir os seus 

juros e começar a financiar a produção. Hoje, é 

claro que eles preferem emprestar dinheiro ao 

governo, que é obrigado a pagar juros altíssimos 

porque está sempre pendurado nas dívidas 

imensas que contraiu. Nossa proposta é 
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A tática de Ciro Gomes para criar um 

novo modelo de desenvolvimento no 

país é descentralizar o acesso aos re

cursos e às oportunidades da produ

ção - como o crédito e a tecnologia -

a uma "multidão de empreendedores 

emergentes e potenciais". Entre as suas 

idéias, destaca-se a troca do atual siste

ma de metas da inflação por uma "taxa 

de desconforto': a soma entre a taxa de 

inflação e a taxa de desemprego. 
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''Fàzer do Brasi 

inovadores ser4 

central de meu 

























O candidato do governo acha que a 

estabilidade econômica obtida pelo 

Plano Real é um dos pilares para o 

crescimento sustentado do país. Se 

eleito, ele vai manter o atual sistema 

de metas da inflação e ampliar políti

cas no campo social - onde, segundo 

ele, o governo FHC teve muitos avan

ços, como na questão da reforma 

agrária. Serra defende a criação de um 

Ministério da Segurança Pública e de 

uma Polícia Federal fardada. 
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''A ·-estabilidade 

política social. 

sabem muito t 





















Para que o país fique livre da depen

dência de capital externo, Anthony 

Garotinho propõe um conjunto de 

medidas capaz de recolocar o Brasil 

na rota do crescimento econômico: 

reforma tributária, políticas ativas de 

incentivo à inovação tecnológica, à 

exportação, à substituição competi

tiva de importações, à produção in

dustrial e agropecuária, com redução 

gradativa da taxa de juros e expan

são do crédito. 
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''A· agenda bras 

que ser ditada 

governo. Não f 
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Por um Brasil 
melhor para todos 
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