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RESUMO 

 

Este trabalho analisa a cobertura do Brasil emergente nas páginas do jornal britânico The 

Economist a partir das relações entre economia e discurso na cobertura dos oito anos da 

presidência de Luiz Inácio Lula da Silva. As questões centrais desta pesquisa são: Que 

estratégias discursivas são utilizadas pelo veículo nas diferentes fases desse governo? Por que 

ocorrem mudanças no discurso sobre a gestão do ex-presidente? Acreditamos haver três 

fatores responsáveis pela alteração nessa linguagem: as estratégias discursivas utilizadas por 

The Economist no início do Governo Lula se baseiam na desconfiança e no medo, devido à 

ideologia socialista do ex-chefe de Estado brasileiro e à sua origem popular; ainda no 

primeiro mandato, graças ao cumprimento de acordos e pagamento de dívidas, o discurso   

sobre Lula torna-se de confiança e, no fim do mandato, o veículo adota um discurso que 

enaltece a sua política econômica, defendendo a continuidade do seu modelo de gestão por 

conta do crescimento, além da estabilidade monetária alcançados pela nação. O trabalho 

analisou dezenas de matérias publicadas entre 2002 e 2010, cujo aporte teórico se concentra 

na Análise do Discurso com base em autores como Charaudeau, Courtine, Maingueneau, 

Orlandi e Pêcheux. A AD atende os anseios desta tese graças à compreensão de que a 

ideologia, o poder e a política estão presentes na linguagem. Dessa forma, concluimos que o 

vínculo ideológico estabelecido entre Lula e The Economist foi um dos principais reponsáveis 

pela mudança no discurso acerca do político, que de possível caloteiro e desordeiro, 

transforma-se, por intermédio das estratégias discursivas do periódico, no responsável pelo 

maior sucesso econômico da América Latina.  

 

Palavras-chave: Brasil; discurso; economia; Lula e The Economist. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study analyses the emerging Brazil coverage in the pages of British newspaper The 

Economist through the relations between economy and discourse during the eight years of  

Luiz Inacio Lula da Silva´s Presidency. The central research questions ares: What the 

discursive strategies used by the newspapere at different stages of this administration are? 

Why there are changes in the discourse on the administration of the former president? We 

believe there are three responsible factors for changes in the communication about it: the 

discursive strategies used by The Economist at the beginning of Lula's government is based on 

suspicion and fear, due to the socialist ideology of the former head of the Brazilian state and 

its popular origin, in the first mandate, thanks to the completion of agreements and payment 

of debts, the discourse on Lula becomes reliable and at the end of the mandate, The Economist  

adopts a discourse that extols its economic policy, defending the continuity of its management 

model to account growth, and monetary stability achieved by the nation. The study examined 

thirty articles published between 2002 and 2010, which focuses on the theoretical discourse 

analysis based on the authors as Charaudeau, Courtine, Maingueneau, Orlandi and Pêcheux. 

The AD meets the aspirations of this thesis through the understanding of that ideology, power 

and politics are present in the language. Thus, we conclude that the ideological link 

established between Lula and The Economist was one of the main responsible aspects by the 

change in the discourse about the politician, who once was once judged as a deadbeat and 

messy man, becomes responsible by the greatest economic success in Latin America. 

 

Keywords: Brazil; discourse; economy; Lula and The Economist. 
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 O discurso está envolto em elementos ideológicos e históricos que fazem com que o 

sujeito desse discurso não seja um ser autônomo, trazendo para a sua fala todos os 

componentes que permeiam a história de vida do indivíduo. Eis um dos componentes que 

mais chamam a atenção da tese: a história de vida do indivíduo. Essa história, em nosso 

entendimento, vai além de quaisquer estratégias de marketing político, sendo um dos pilares 

que sustentam o discurso de qualquer ator social.  

Conforme Aguiar (2004), desde o começo da nossa existência, participamos do 

complexo processo de adquirir regras de comunicação e pô-las em prática. Difícil imaginar 

que estabeleçamos reflexões acerca da cada palavra utilizada; simplesmente nos 

comunicamos através delas. “Agora sou da elite política, porque virei um político importante. 

Mas não estava escrito e previsto na sociologia que um retirante nordestino e torneiro 

mecânico chegaria à presidência.”1   

O menino migrante de sete anos de idade, matuto do interior de Pernambuco, que 

nunca havia entrado em um automóvel, jamais lambera um sorvete, se transformaria em dos 

líderes globais mais respeitados do início do século XXI. Faria muitos e muitos discursos: 

desde as palafitas da favela de Brasília Teimosa no Recife a entrevistas coletivas na saída do 

Palácio de Buckingham na Inglaterra – em uma mesma semana! “Foi extraordinário estar com 

a rainha, que tratou a Marisa e a mim com fineza, e o mesmo tratamento recebemos dos 

empresários ingleses e do primeiro-ministro, Tony Blair. Nunca fomos tão bem tratados, mas 

nada paga encontrar meu povo brasileiro, esse povo extraordinário, que compreende o que 

temos feito no Brasil.”2  

 Até os sete anos de idade, o líder que hoje é recebido pela rainha da Inglaterra, só 

havia comido arroz devido a uma forte disenteria, o que levou a mãe a cozinhar um 

“bocadinho” para que o pirralho não morresse. O discurso dele traz consigo aspectos envoltos 

nessa realidade. Discurso, além de imagem é também emoção, como destaca Aguiar (2004, 

p.60): “a função emotiva dá a tonalidade a todas as nossas manifestações comunicativas, 

sendo evidenciada pelo modo como jogamos com os signos de qualquer natureza.”  

Defendemos, portanto, que o discurso do político Lula de terno e gravata, além da 

barba bem feita, traz consigo o menino do início da década de sessenta com o uniforme do 

                                                 
1 Lula durante discurso da inauguração de uma escola em Garanhuns-PE batizada de D. Lindu, em homenagem a 
mãe dele. Fato ocorrido durante o seu primeiro mandato. Ver mais: Nossa e Scolese – Viagens Com o Presidente 
– Rio de Janeiro: Record, 2006.  
2 Lula durante discurso num palanque montado no bairro do Cordeiro no Recife onde foram instaladas mais de 
duzentas famílias. Fato ocorrido também durante o seu primeiro mandato. Ver mais: Nossa e Scolese – Viagens 
Com o Presidente – Rio de Janeiro: Record, 2006. 



 15

SENAI e o homem jovem com macacão de operário, fatos que emocionam, gerando o peso 

jornalístico. 

Apresentamos alguns números próprios do campo do jornalismo econômico e que 

reforçam o interesse por estudar Lula e o seu governo, além de atrair o interesse de The 

Economist3 por publicar matérias sobre um ex-operário e líder sindical que chega ao poder de 

uma das maiores economias do globo.  

Rothkopf (2008) discute a distribuição desigual das condições de ascensão econômica-

social. 

 
De quem você nasce também é uma questão de sorte – e um elemento fundamental 
para determinar o seu potencial de ganhos. De acordo com o sonho americano (ou o 
sonho de muitos outros países), o melhor parâmetro de funcionamento do sistema é 
a mobilidade social. Mas Tom Hertz, da Universidade Americana, revelou que nos 
Estados Unidos há “uma chance inferior a 2% de que um americano filho de pais 
cuja renda esteja na faixa dos 60% mais pobres acabe na faixa superior dos 5% 
mais ricos. Enquanto isso, americanos filhos de pais entre os 20% mais pobres têm 
40% de chances de permanecer no fundo.” Dos nove países de alta renda estudados 
por Hertz, apenas a Grã-Bretanha tem uma taxa de mobilidade inferior. É difícil 
sustentar a imagem de uma meritocracia face a números como esses. (ROTHKOPF, 
2008, p. 97).   
 

 

O discurso que motiva este estudo é aquele publicado sobre o Presidente da República 

Federativa do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva e o seu governo nas páginas do jornal britânico 

The Economist.  

Ressaltamos que por mais que o homem seja um ser gregário e político em suas 

relações, acrescentamos à análise da política e de suas ligações, o menino Lula. Esse 

indivíduo vence estatísticas tão adversas quanto às apontadas por Rothkopf (2008), tornando-

se “o cara” para o Presidente norte-americano Barack Obama.  

Defendemos, portanto, que o garoto, o torneiro mecânico, o sindicalista...Afinal, todos 

esses sujeitos habitam hoje: Luiz Inácio Lula da Silva – o estadista global. 
 
Se precisamos estar em constato com os outros, é evidente que a comunicação é 
essencial para a vida humana e a organização social. Também é óbvio que, desde o 
começo de nossa existência, participamos do complexo processo de adquirir regras 
de comunicação e pô-las em prática. Na maioria das vezes, não discutimos os 
códigos e os modos de usá-los; simplesmente nos comunicamos através deles 
(AGUIAR, 2004, p. 24). 

 
 

                                                 
3 Conforme Rothkopf (2008) a Revista The Economist já encomendou pesquisas em que discute a mobilidade 
social na Grã-Bretanha, além da meritocracia dos “novos ricos”. 
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Nosso objeto de estudo é o discurso sobre o líder latino-americano que se torna uma 

espécie de mago que transformou o medo dos investidores estrangeiros em lucratividade, 

sendo celebrado na “vitrina” dos poderosos globais – Davos – como o mais importante dos 

chefes de Estado em 2010.  

        Esta pesquisa analisa essencialmente o discurso hegemônico de um dos principais 

veículos de economia do hemisfério norte e os motivos que o levam a assegurar que o nosso 

país dá passos sustentáveis rumo à estabilidade financeira – social – além de ser uma terra 

viável para investimentos, com um líder sério – equilibrado e bom pagador.  

O então presidente do país aparece como a figura típica de um íntegro pai de família 

da classe média que pede um empréstimo bancário por necessidade e não descansa até honrar 

o compromisso assumido.  

O Brasil para The Economist é “O país responsável pelo maior sucesso econômico da 

América Latina”. E quem é o presidente desse país? “Economia e redução da pobreza são 

triunfos de Lula.” Essas duas afirmações trazem pistas claras sobre o que o nosso objeto de 

pesquisa constrói acerca do Brasil, além disso, são alguns dos aspectos que deram maior vida 

à pesquisa.   

Conforme Charaudeau (2006) o discurso político é, por excelência, o lugar de um jogo 

de máscaras. Toda palavra pronunciada no campo político deve ser tomada ao mesmo tempo 

pelo que ela diz e não diz. Jamais deve ser tomada ao pé da letra, numa transparência ingênua, 

e sim como resultado de uma estratégia cujo enunciador nem sempre é soberano.    

No caso do nosso objeto, o espaço privilegiado do discurso lulista atinge o campo4 

tradicionalmente racional da imprensa especializada em economia e – se pela objetividade dos 

números e dos leitores em busca de índices e de mercados para investir, não emociona, 

convence e ajuda reconstruir a imagem brasileira na publicação considerada pelos 

especialistas em finanças, a bíblia do liberalismo mundial.  

Assumimos a existência dos jogos e das máscaras, todavia, ratificamos que mesmo no 

campo minado, é impossível o sujeito se desvencilhar de sua visão de mundo constituída no e 

constituinte do seu discurso.     

Esse convencimento tem a ver com fatos, índices, números. Eles dão ao receptor da 

mensagem uma impressão de verdade absoluta. Incontestável. Para Aguiar (2004, p.20) : “(...) 

o leitor pode concordar ou não com as idéias expostas, mas deve levar em conta a 

                                                 
4 Campo no entendimento daquilo que Bourdieu sustenta a esse respeito. 
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argumentação do autor, ficando com uma margem pequena de liberdade em seu ato de 

recepção.” É isso que ocorre com The Economist graças à sua natureza argumentativa.   

Parafraseando Lula, que obviamente enaltece as conquistas do seu governo, 

comportamento típico do campo5 político,  “nunca antes na história deste país”6 foi lhe dada 

tanta atenção pela imprensa especializada em finanças dos países ricos. Mais que isso “nunca 

antes na história deste país” houve uma construção discursiva tão otimista em relação à 

seriedade – comprometimento no tocante às dívidas e – em especial – acerca das 

oportunidades ofertadas no país.  

Frisamos que esses elementos positivos e mesmo “ufanistas” são agregados à 

competência do governo, que ainda por cima atrai os olhares pelo fato de ter alguém 

“exótico” no poder; um membro das classes populares e que se sobressaiu às estatísticas. Mas 

ele não faz medo – está inserido na lógica do capital – apóia o crescimento – deixa as coisas 

acontecerem – é um membro da elite política global, afinado com discursos que unem 

indivíduos tão diferentes como os da Casa Branca e os favelados do Recife em torno de um 

sentimento uno a seu respeito: “É o cara.”  

Lula ainda em seu primeiro mandato tornou-se para a imprensa britânica, nela – 

evidente - incluído o jornal The Economist: “a boy from Brazil”.  Um gesto simpático às 

atitudes presidenciais, que vinham gradativamente acalmando lideranças empresariais e 

políticas ao redor da Terra. O singelo tratamento vem recheado de elogios a respeito da 

política fiscal e monetária brasileira.  

Reforçamos que a base do ato discursivo é a comunicação. Não há nada mais humano 

e social do que ela; uma condição básica à vida em sociedade. Para Aguiar (2004, p. 23) “A 

unidade gerada pelo processo de transmissão de conhecimentos e valores garante a existência 

da sociedade e sua vitalidade, pois ela existe pelas relações de comunicação e é 

comunicação.”  

Em um mundo onde as relações econômicas e de poder afetam as vidas dos cerca de 

sete bilhões de habitantes de um planeta capitalista, imerso em desigualdades, entender o 

pensamento das nações em relação uma a outra e dos diversos povos que mantêm ligações 

entre si, quase sempre de ordem econômica, torna-se fundamental para os estudos de mídia e 

discurso.  

                                                 
5 Mais uma vez o termo campo assume a perspectiva trabalhada por Bourdieu. 
6 Cabe destacar que em matéria publicada pela revista The Economist em 11/06/2009 não há frase que irrite mais 
os adversários políticos de Lula do que: “nunca antes na história deste país”. 
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Um panorama descrito pelas Nações Unidas7 ajuda a compreender as disparidades. Os 

países mais ricos do mundo, como os Estados Unidos, os da União Européia e o Japão, são 

em média mais de cem vezes mais ricos que os pobres como Etiópia, Haiti e Nepal. Há cem 

anos a taxa era perto de 9 para 1. A taxa entre o produto interno bruto (PIB) do país mais rico 

hoje em termos per capita, Luxemburgo, e o mais pobre, Guiné-Bissau é de 267 para 1.    

Defendemos, portanto, a importância de estudar o impacto do discurso publicado por 

The Economist sobre o governo brasileiro nos mandatos do então Presidente Lula, além 

daquele produzido durante a cobertura de sua candidatura em 2002.  

Ao entendermos a lógica de tais discursos, identificamos indícios acerca do porquê do 

aumento de exportações brasileiras, atração de investimentos, além de assegurarmos uma 

análise sobre a influência do discurso do jornalismo econômico em questões relacionadas ao 

mercado, ao poder político e, naturalmente, ao social – o que transforma qualquer pesquisa no 

campo da comunicação, em um estudo acima de tudo social.   

 
Mercados de risco são ativos financeiros que não têm rendimento pré-fixado ou 
fórmula de reajuste, como tem a caderneta de poupança ou títulos de renda fixa. 
“Risco” são as ações de empresas negociadas em bolsas, o dólar, o mercado futuro 
de juros ou de produtos agrícolas, que oscilam ao sabor dos acontecimentos 
políticos e econômicos. Uma declaração do presidente da República sobre 
câmbio, uma guerra no Oriente Médio, o preço do petróleo, uma crise 
financeira em um país vizinho, a doença do dirigente de uma nação – tudo 
pode influenciar as cotações dos ativos de risco (CALDAS, 2005, pp.53-
54)8 (Grifo nosso).   

    

Iniciamos então nossa reflexão sobre um momento que julgamos muito relevante para 

o Brasil. Pela primeira vez na sua ainda incipiente história democrática chega ao Palácio do 

Planalto um ex-operário e ex-líder sindical. Ao deixar esse espaço emblemático, Lula carrega 

consigo uma série de registros na imprensa estrangeira. Positivos. Ingenuidade dos 

estrangeiros? Astúcia do marketing político? Cremos no poder do discurso, permeado por 

aquilo que soa estranho à “frieza” do jornalismo econômico: a emoção. 

Sobre a contribuição que trazemos à área de Comunicação, reiteramos o que Aguiar 

(2004) afirma sobre o papel do registro discursivo e em seguida esgotamos, ao menos de 

início, as explanações sobre o estudo e defendemos por todos os aspectos já abordados a 

validade e originalidade desta tese. 

                                                 
7 Dados obtidos em Rothkopf, David. Superclasse: a elite que influencia a vida de milhões de pessoas ao redor 
do mundo. Rio de Janeiro: Agir, 2008. 
8 Suely Caldas é diretora da sucursal de O Estado de S. Paulo no Rio de Janeiro. Vencedora de dois prêmios 
Esso, já trabalhou na Gazeta Mercantil, O Globo, Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil, Exame e Visão. No 
Estadão assina uma coluna de economia aos domingos. Lecionou jornalismo na PUC-RJ nos anos 80. 
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Como registra a experiência vivida, o homem acumula informações de toda 
natureza e lega aos descendentes suas descobertas. Uma nova geração, por seu 
turno,vai adiante, alargando o patrimônio conquistado. Isso significa que a 
comunicação humana não se dá apenas de forma horizontal, entre os pares 
próximos ou distantes de um mesmo momento histórico, mas acontece 
verticalmente, entre o sujeito e o passado, com o qual ele entra em contato através 
dos registros deixados por homens de outros tempos, sendo-lhes possível – por 
essas vias – projetar o futuro (AGUIAR, 2004, p. 23).  

   

   Metodologia 

 

Neste trabalho procuramos responder duas questões centrais: Que posicionamentos 

discursivos são utilizados por The Economist nas diferentes fases do Governo Lula? Por que 

ocorrem mudanças nesse discurso? 

Diante desses elementos, as hipóteses apresentadas são as seguintes: as estratégias 

discursivas utilizadas por The Economist no início da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva se 

baseiam na desconfiança e no medo em relação a ele devido à sua ideologia política; ao final 

do primeiro mandato, por causa do cumprimento de acordos e do pagamento de dívidas, o 

discurso do jornal sobre Lula torna-se otimista, como percebido através da enfatização dada à 

quitação dos débitos do país bem como pelos posicionamentos discursivos elogiosos 

utilizados; no fim da gestão do ex-presidente, The Economist adota posicionamentos 

discursivos que enaltecem a política econômica do ex-chefe de Estado e defendem a 

continuidade do seu modelo de gestão porque acredita que mesmo com um discurso 

socialista, Lula estaria engajado em relação aos princípios defendidos pelo liberalismo e isso 

se reflete no discurso do próprio político.       

O nosso objetivo central é analisar o Brasil emergente no jornal britânico The 

Economist a partir das relações entre economia e discurso no Governo Lula. Além desse 

aspecto, pretendemos compreender os posicionamentos discursivos do veículo que 

construíram o presidente eleito pela primeira vez; analisar o vínculo ideológico entre a 

linguagem de Lula e do periódico, além dos posicionamentos discursivos que transformaram 

as matérias sobre a condução da política econômica brasileira em sinônimo de confiança; por 

fim, refletir através de iguais critérios a (re) construção do discurso sobre Lula no segundo 

mandato, momento em que houve elogios e apoio à continuidade do seu modelo de gestão 

pública.  
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A tese está alicerçada em teóricos da Análise do Discurso, como por exemplo, 

Charaudeau (2006), Courtine (2006), Maingueneu (2009), Orlandi (2003,2008), 

Pêcheux(2002), Possenti (2001; 2004), Van Dijk (2008), entre outros. Analisamos também 

estudiosos do jornalismo, como: Gomis (1991), McCombs (2006), Vilches(1989).  

A nossa opção metodológica pode ser grosso modo defendida a partir do que Orlandi 

(2003) discorre a respeito da importância do discurso em sua estreita relação com o indivíduo 

e a vida em sociedade, o que em nossa análise, tem forte adequação a quaisquer estudos sobre 

a comunicação. 

Quando esses estudos envolvem atores políticos da visibilidade do ex-presidente Lula 

e do seu peso social, próprio do cargo ocupado por ele durante oito anos, a escolha deste viés 

de fundamentação teórica torna-se ainda mais sustentável. 

Orlandi (2003) atesta que na Análise do Discurso tenta compreender a língua fazendo 

sentido, enquanto trabalho simbólico; parte do trabalho social geral e constitutivo do homem e 

da sua história. Ora, a tese ao longo das suas páginas faz esse percurso ao passo que as 

reflexões feitas sobre Lula e o seu Governo nas páginas do jornal britânico aludem a cada 

instante a esse processo social descrito por Orlandi, uma vez que a linguagem está 

materializada na ideologia e se manifesta na linguagem. 

Há um consenso entre os autores da Análise do Discurso estudados por esta tese de 

que esse campo concebe a linguagem como mediação necessária entre o homem e a realidade 

natural e social, o que reitera nossa opção metodológica em torno da AD.   Orlandi (2003) 

acrescenta que essa mediação é o discurso, que torna possível tanto a permanência quanto o 

deslocamento e a transformação do homem e da realidade em que ele vive.  

Além dessas proposições, merecem destaque elementos da teoria, que ratificam  a 

nossa escolha. É graças à Análise de Discurso que se pode conhecer melhor o que faz do 

homem um ser especial com sua capacidade de significar e significar-se – não fosse o bastante 

– cremos também que o trabalho simbólico do discurso está na base da produção da existência 

humana, sendo assim, um dos sustentáculos da vida em sociedade. 

Orlandi (2003) aborda também o caráter multidisciplinar da Análise de Discurso, 

fazendo transparecer a sua relevância nos diversos campos do conhecimento, isso sustenta 

ainda mais a nossa escolha em torno dessa teoria como pilar a discussões de ordem econômica 

e política.  

A autora ainda assegura que a Análise de Discurso se constitui no espaço em que a 

lingüística tem a ver com a filosofia e com as ciências sociais. Em outras palavras, na 
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perspectiva do discurso, a linguagem é linguagem porque faz sentido. E ela só faz sentido 

porque se inscreve na história.  

Além das justificativas já apresentadas ao longo deste item, devemos ressaltar que as 

palavras – imagem – enfim – tudo o que compõe o discurso sobre o Governo Lula em oito 

anos no poder, constitui material que só faz sentido porque se inscreve, ou melhor, se 

inscreveu na história do Brasil – “como nunca dantes” – estabelecendo um contexto de 

registro imprescindível para os estudos da comunicação.  

 
Como registra a experiência vivida, o homem acumula informações de toda 
natureza e lega aos descendentes suas descobertas. Uma nova geração, por seu 
turno,vai adiante, alargando o patrimônio conquistado. Isso significa que a 
comunicação humana não se dá apenas de forma horizontal, entre os pares 
próximos ou distantes de um mesmo momento histórico, mas acontece 
verticalmente, entre o sujeito e o passado, com o qual ele entra em contato através 
dos registros deixados por homens de outros tempos, sendo-lhes possível – por 
essas vias – projetar o futuro (AGUIAR, 2004, p. 23).  

 
Concluindo as questões acerca do viés metodológico da pesquisa é fundamental 

esclarecer os motivos de estruturação do nosso corpus de pesquisa, já descrito anteriormente 

de forma sucinta. Para Orlandi (1998) a formatação do corpus é um dos primeiros pontos a se 

pensar ao fazer uma pesquisa.  

O corpus ampliado está formado por 249 artigos do jornal britânico The Economist, 

sendo oito deles compreendidos entre o período de vitória nas urnas – 27 de outubro de 2002 

e a posse em 1º de janeiro de 2003; 142 referentes ao primeiro mandato, entre janeiro de 2003 

e dezembro de 2006 e 99 artigos de janeiro de 2007 a dezembro de 2010. Já o corpus restrito 

compreende 26 artigos, cujos posicionamentos discursivos, baseados na formatação proposta 

por Van Dijk (2008), discutem ideologicamente informações sobre Lula e seu governo nesse 

mesmo período.  

Observamos ainda que esses artigos adotam diferentes posicionamentos discursivos. 

Tais posicionamentos se misturam em diferentes momentos do Governo Lula, abordando 

aspectos que vão do medo à resignação em dados instantes e demonstrando confiança na 

gestão presidencial em outras ocasiões, o que demonstra um comportamento que independe 

da cronologia de primeiro ou segundo mandato.  

 
Assim, a construção do corpus e a análise estão intimamente ligadas: decidir o que 
faz parte do corpus já é decidir acerca das propriedades discursivas. Atualmente, 
considera-se que a melhor maneira de atender à questão da constituição do corpus é 
construir montagens discursivas que obedeçam critérios que decorrem de princípios 
teóricos da análise de discurso, face aos objetivos da análise, e que permitam 
chegar à sua compreensão. (ORLANDI, 2003, p. 63) 
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Conforme Caldas (2005) há situações no jornalismo em que a entrevista de uma 

autoridade esclarece questões que servirão de norte para os historiadores. São verdadeiros 

momentos de transformação, fatos que mudam o cenário político ou econômico de um país, 

ou que revelam bastidores desconhecidos de uma decisão governamental difícil, que merece 

ser registrada no futuro.  

Diante do que foi apontado por Caldas (2005), o critério de escolha do corpus restrito 

se deu com base na relevância política e social dos atores expostos, além do peso jornalístico 

de cada conteúdo, o que transforma determinados discursos em momentos de interferência 

transformadora do cenário político-econômico de uma nação.  

Como Orlandi (2003) atesta a escolha do corpus é uma decisão acerca de propriedades 

discursivas que nos levam à uma maior compreensão das relações estabelecidas pelo discurso, 

desse modo, optamos por conteúdos que, em nossa avaliação, tem um foco dirigido a questões 

estritamente econômicas e políticas, o que nos possibilita “montar” um panorama de discurso 

alusivo às relações entre economia e discurso 

Esta tese se justifica afinal por sua intenção de através das matérias de  The Economist 

que escolhemos ser o referido registro da Análise do Discurso no Governo Lula. Momento 

histórico como nunca dantes visto na história brasileira e quiçá latino-americana. 

 

Apresentação dos Capítulos 

    

O capítulo 1, intitulado: O nascimento do mercado, a comunicação e as agências de 

notação, faz um apanhado histórico sobre o surgimento dos mercados, expondo a relação 

entre eles e os meios de comunicação, além disso, analisa o que são as agências de notação e 

o papel dessas instituições na formatação do discurso jornalístico acerca do grau de solvência 

dos diferentes atores financeiros. 

O capítulo 2, o jornalismo econômico e o perfil liberal de The Economist, mostra que 

existe um discurso próprio do campo econômico e que o jornalismo especializado em 

economia assume um caráter didático, que o transforma em uma espécie de intérprete desses 

assuntos para a sociedade. Há também informações históricas da trajetória de The Economist 

e suas políticas de comunicação.  

O segundo capítulo foi desenvolvido através do levantamento de dados retirados do  

próprio site do veículo, no qual buscamos informações sobre a corporação que edita o 

periódico e as suas relações com o capital e o poder. Consultamos ainda, artigos acadêmicos 
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sobre a imprensa britânica a fim de conhecer elementos de ordem políticoeconômica capazes 

de influenciar a política editorial do jornal. 

O terceiro capítulo reflete sobre matérias cujas perspectivas são o medo e a 

desconfiança acerca do então novo presidente do Brasil. O título do capítulo demonstra bem 

essa (re) construção discursiva: Lula lá! E agora, The Economist? 

No quarto e último capítulo refletimos sobre as matérias que se “movimentam” em um 

processo de gradação, no qual o discurso vai da resignação à confiança no trabalho do ex-

presidente. Através de nossa análise observamos que devido à crise financeira global de 2007, 

ano em que inicia o seu segundo mandato, o jornal volta a levantar dúvidas sobre o governo 

brasileiro, que se tornariam mais tarde, em confiantes elogios. O título do capítulo deixa claro 

tais relações: The Economist e Lula: o discurso da resignação à confiança.   
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PARTE – I – AS RAÍZES DO LIBERALISMO, O JORNALISMO ECONÔMICO E 

THE ECONOMIST 

 

1. O NASCIMENTO DOS MERCADOS, A COMUNICAÇÃO E AS AGÊNCIAS 
DE NOTAÇÃO 

 
 1.1. As primeiras relações entre o consumo, a economia e a sociedade 

 

As primeiras relações entre o consumo, a economia e a sociedade vem, evidentemente, 

de momentos que antecedem em muitos e muitos séculos as discussões a respeito de um 

mundo dividido por capitalistas e comunistas; neoliberais e socialistas, dentre tantas 

outras discussões de ordem político-ideológica e economicista. Podemos mesmo afirmar 

que o consumo é uma condição inerente ao ser humano; condição que avançou ao longo 

de sua história a um patamar hedônico, de poder e mesmo de autocontemplação que se 

distancia sobremaneira das situações que primeiro o motivaram a consumir. 

Sugerimos analisar a evolução econômica do mercado9 como uma forma de 

entendermos melhor as relações iniciais que interpenetram consumo e economia na 

contemporaneidade. Destacamos a seguir oito estágios de desenvolvimento econômico da 

sociedade ocidental. Destaque para o fato de a primeira etapa do desenvolvimento 

anteceder estruturas complexas de vida social, em que destacaríamos a imprensa. 

O primeiro momento da evolução mercantil foi o da auto-suficiência econômica, no 

qual as unidades familiares executavam suas tarefas apenas com o intuito de satisfazer 

suas próprias necessidades. Não havia trocas de mercadorias ou serviços. É o estágio mais 

antigo da história humana. A família consumia somente aquilo que ela própria produzia. 

O segundo estágio correspondeu ao comunismo primitivo. Esse foi o tipo de vida 

comunitária, em sociedade, onde o resultado do trabalho das famílias era repartido na 

própria comunidade. Nesse instante também não é possível visualizar um sistema de 

mercado, já que o que era praticado era a partilha, e não o escambo de bens ou serviços. 

As famílias dividiam e distribuíam os excedentes produtivos sem preocupação em trocá-

los por outros produtos. 

O terceiro momento pode ser chamado de simples troca. Houve um tempo, nas 

primeiras sociedades, em que as trocas diretas começaram a acontecer. As famílias tinham 

percebido os benefícios do princípio da especialização econômica, isto é, a produção 

                                                 
9 Análise proposta com base em Administração Mercadológica – conceitos, fundamentos e características de 
marketing. 2 ed. Ed. Senac Nacional.  
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específica de um determinado produto. O excedente produzido pelos indivíduos ou 

mesmo pela comunidade era trocado com outros atores sociais que possuíssem alguns 

produtos também excedentes. Os excedentes de uns, ao atenderem às necessidades de 

outros, possibilitavam a realização do escambo. Agora sim, a unidade familiar passava a 

trocar seus excedentes, dando origem à atividade de mercado; praticada de modo muito 

rudimentar.  

Esse comportamento ainda “amador” vai aos poucos cedendo lugar a análises, estudos, 

técnicas que farão surgir uma nova ciência chamada mercadologia, que percebe na 

comunicação, mais especialmente na propaganda, um fator preponderante para fomentar 

novos negócios. Quanto a essa relação: 

 
Quando a inteligência humana descobriu que os processos de persuasão pessoal 
podiam ser apoiados, ou até mesmo substituídos, por mensagens dirigidas a um 
público, iniciou-se um fenômeno da comunicação em massa, que tornou possível, 
ao lado de outros fatores, principalmente a revolução industrial, o aparecimento do 
chamado “mercado”, com seus segmentos de “compradores” (PREDEBOM, 2004, 
pp. 19-20) 

 
 Pela primeira vez, portanto, o estudo do mercado começava a receber alguma atenção 

por parte das famílias, na medida em que os produtores de excedentes passaram a buscar 

outras pessoas ou famílias interessadas em seus produtos para negociarem diretamente 

com elas as condições favoráveis da troca. Para realizar essas trocas, era necessário avaliar 

as possibilidades mercadológicas. Acrescentamos a isso a necessidade de propagar 

informações sobre o que fora produzido: características, credibilidade, 

qualidade...Sustentamos assim, que a propaganda nasceu com a própria sociedade, 

ganhando notoriedade ainda maior com o advento da imprensa 10. 

 
A propaganda nasceu com a própria sociedade. Quando o homem começou a trocar 
seus produtos e bens, certamente o fez com base na propaganda. Ele procurava 
demonstrar que seu produto tinha boa qualidade e valia a troca que desejava fazer. 
É provável que os desenhos primitivos sejam os primeiros painéis de promoção, 
nos quais o caçador se auto-elogiava. A propaganda – pois – é tão velha quanto o 
homem. Certas tribos indígenas reúnem-se em determinado ponto para expor seus 
produtos a possíveis compradores. Tambores anunciam o evento. É uma forma de 
propagá-los. Em Tebas, antiga cidade do Egito, encontrou-se uma inscrição que tem 
três mil anos de idade. Ela diz: “Happu, o tecelão, onde a melhor roupa é tecida, 
como você deseja”.  (CABRAL, 1986, p. 11) 

 
 

                                                 
10 Predebom (2004) afirma que não há mais necessidade da distinção entre propaganda e publicidade, sendo uma 
questão de merca nomenclatura.   
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   A troca direta deu, então, uma base legítima para a formulação de um conceito 

elementar de mercado, já que compreendia o conjunto de atividades realizadas por pessoas 

que procuravam efetuar trocas.  

Na quarta etapa surgem os mercados locais. Os atores sociais envolvidos evoluíram e 

ampliaram suas trocas diretas. Essas passaram a ser feitas em mercados e em feiras, onde 

diferentes bens eram trocados. É nesse momento que surge a preocupação com o processo 

de troca de bens econômicos, envolvendo atividades ou indivíduos especializados que 

facilitavam a troca.  

Alguns indivíduos especializaram-se em revender produtos, já outros se dedicavam à 

sua produção. Faziam-se presentes as três partes fundamentais em que o mercado se 

baseia: produtor – revendedor e consumidor. Ratificamos outro aspecto preponderante 

nessa fase: a comunicação; elemento norteador das estratégias do mercado, especialmente 

graças ao papel da imprensa11 – instrumento que se revela central na divulgação não só de 

notícias – mas também dos produtos e serviços ofertados através da propaganda. 

O quinto estágio ocorreu quando a atividade mercantil passou a usar a economia 

monetária. Por causa do aumento e da diversificação das trocas diretas, ficou difícil 

avaliar a quantidade equivalente entre os produtos. Isso levou à criação de um meio 

comum de troca. Os metais foram introduzidos como padrão de valor: trocavam-se 

mercadorias por ouro, por exemplo, e, posteriormente por moedas. A criação de um meio 

circulante comum – a moeda – facilitou a organização das trocas, apressou o ritmo do 

comércio e proporcionou uma base ainda mais firme para o funcionamento e 

sobrevivência dos mercados locais. 

A sexta etapa do processo evolutivo, denominada capitalismo primitivo, teve início 

quando as pessoas bem-sucedidas na acumulação de riquezas passaram a produzir visando 

não apenas à sobrevivência, mas também ao ganho. Trocaram seus excedentes pelo 

trabalho de outros homens, fazendo surgir, assim, uma classe de proprietários e outra de 

trabalhadores. Os proprietários contratavam agentes encarregados de encontrar mercados 

para seus produtos, negociar condições de troca, receber e atender pedidos, o que deu 

origem a classe dos comerciantes. 

No referido estágio, o conceito de mercadologia ampliava-se para as atividades dos 

comerciantes envolvidos na busca de clientes ou de mercados e na movimentação de bens 

dos centros produtores para os centros consumidores, tendo o lucro por objetivo. 

                                                 
11 O primeiro número de “O Estado de S. Paulo”, chamado então de “Província de São Paulo” estampava vários 
anúncios.  
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É fundamental destacar que nesse momento inicia-se uma percepção estruturada do 

que significa a vida em sociedade, além disso, do impacto negativo que a distribuição 

desigual do acesso ao consumo gera. É graças ainda a essa percepção, que se estrutura 

uma nova ciência, que viria a se chamar sociologia. 

Conforme Martins (2004) são justamente os interesses econômicos e políticos dos 

grupos e das classes sociais, que na sociedade capitalista apresentam-se de forma 

divergente, que influenciam marcadamente a elaboração do pensamento sociológico. 

Martins (2004, p. 16) aprofunda a análise sobre a ciência que aflorara, acima de tudo, 

graças à disparidade ao acesso de bens de consumo causada pela revolução industrial. “A 

sociologia constitui em certa medida uma resposta intelectual às novas situações 

colocadas pela revolução industrial.”  

Martins (2004) faz importante reflexão sobre o surgimento da sociologia apenas com o 

advento da sociedade urbano-industrial. Estamos de acordo quando o autor sugere que não 

por mero acaso a sociologia, enquanto instrumento de análise, inexistisse nas 

relativamente estáveis populações pré-capitalistas, isso se daria em nossa percepção 

devido ao ritmo e nível de mudanças que não chegavam a colocar a sociedade como “um 

problema” a ser investigado. 

    
Um dos fatos de maior importância relacionados com a revolução industrial é, sem 
dúvida, o aparecimento do proletariado e o papel histórico que ele desempenharia 
na sociedade capitalista. Os efeitos catastróficos que esta revolução acarretava para 
a classe trabalhadora levaram-na a negar suas condições de vida. As manifestações 
de revolta dos trabalhadores atravessaram diversas fases, como a destruição das 
máquinas, atos de sabotagem e explosão de algumas oficinas, roubos e crimes, 
evoluindo para a criação de associações livres, formação de sindicatos etc. A 
conseqüência desta crescente organização foi a de que os “pobres” deixaram de se 
confrontar com os “ricos”; mas uma classe específica, a classe operária, com 
consciência de seus interesses, começava a organizar-se para enfrentar os 
proprietários dos instrumentos de trabalho (MARTINS, 2004, p.14).  

 

Se a sociedade na fase pré-capitalista, exposta anteriormente, não deveria ser alvo de 

estudo, nessa nova fase passa a causar interesse e preocupação. Ainda de acordo com 

Martins (2004), o que deve ser ratificado é que a profundidade das transformações em 

curso colocava a sociedade num plano de análise, ou seja, esta passava se constituir em 

“problema”, em “objeto” que deveria ser investigado.  

Julgamos importante também destacar que na trajetória aqui abordada os operários vão 

formando uma aguda consciência de classe e passam a expandir idéias revolucionárias por 

intermédio de jornais e literatura, que criticavam a sociedade capitalista, inclinando-se ao 

socialismo. 
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Também é importante refletir que a instabilidade social causada pelo desigual acesso 

ao capital e, portanto, aos bens de consumo foi responsável ainda pelos primeiro estudos 

sobre comunicação. Criou-se dessa maneira uma imbricada relação entre o entendimento 

do comportamento social com base nos processos comunicacionais. Destaque para a 

discussão apresentada por Mattelart e Mattelart (2002) acerca da gestão das multidões e 

mesmo da psicologia das massas. 

Conforme Mattelart e Mattelart (2002), os debates que se abrem sobre a natureza 

política de uma opinião pública há pouco liberada das coerções impostas à liberdade de 

imprensa e reunião provocam a emergência da “psicologia das multidões”, formulada pelo 

sociólogo italiano Scipio Sighele (1868 – 1913) e pelo médico psicopatologista francês 

Gustave Le Bon (1841 – 1931). Ambos assinalam a mesma visão acerca de uma sociedade 

supostamente manipulável. 

 
O ensaio de Sighele, A massa criminosa, publicado em Turim em 1891, extrapola a 
“psicologia individual” e se volta para a “psicologia coletiva”. Sob o conceito de 
“crime de massa”, Sighele acomoda todas as “violências coletivas da plebe”, das 
greves operárias às revoltas públicas. Em toda multidão, há condutores e 
conduzidos, hipnotizadores e hipnotizados. Só a “sugestão” explica como os 
segundos passam a seguir cegamente os primeiros. Pouco presentes na primeira 
edição de sua obra, as novas “formas de sugestão” representadas pelos órgãos de 
imprensa são amplamente tratadas na segunda edição, publicada em 1901, na qual o 
jornalista – especialmente o da “literatura de processos” – é retratado como um 
agitador e seus leitores como “o gesso molhado sobre o qual sua mão deposita sua 
marca” (MATTELART E MATTELART, 2002, p. 23).  

 
Não está em cheque a validade das discussões de Sighele e Le Bon, apenas 

reconhecemos os estudos registrados por eles como um marco na preocupação em 

compreender as imbicadas relações entre sociedade e meios de comunicação de massa.   

Ratificamos que cerca de 120 anos após o estudo publicado em Turim por Sighele, A 

massa criminosa, o meio acadêmico acentua os estudos sobre a influência e a 

interpenetração das ciências da comunicação com diferentes campos de estudo sobre 

fenômenos sociais. Destaque para Melo (2010) que sustenta a importância, também 

identificada por este autor, do papel da comunicação na contemporaneidade para uma 

maior compreensão de fenômenos da economia – da política e da cultura – pilares de 

sustentação da vida em sociedade, afinal. 

De volta à evolução econômica do mercado, apontamos o sétimo estágio do processo 

evolutivo. Esse vem como conseqüência do trabalho dos comerciantes e da criação de 

suas empresas. As corporações revelaram a necessidade da produção em massa. Essa 
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necessidade surgiu principalmente devido ao crescimento da população, ao 

desenvolvimento das cidades, à melhoria dos meios de transporte, à especialização 

econômica e à acumulação de riquezas. Frisamos ainda o papel da circulação de 

informações e o maior acesso da população ao conhecimento, como fator igualmente 

preponderante de uma maior especialização econômica, além da busca do homem por 

melhoria na qualidade de vida associada ao consumo. 

Como visto há pouco, o acesso do cidadão mediano à informação promoveu parte das 

mudanças significativas no meio social, levando governos e intelectuais europeus do 

século XIX à busca por compreender o que tal acesso poderia acarretar. E – de fato – 

acarretou. Para Martins (2004), o “homem comum” desse século deixava, cada vez mais, 

de encarar as instituições sociais, as normas, como fenômenos sagrados e imutáveis, 

submetidos a forças sobrenaturais, passando a percebê-las como produtos da atividade 

humana, portanto passíveis de serem conhecidas e transformadas.   

Assim, em termos econômicos e mercadológicos, a imprensa foi igualmente 

fundamental como veículo de divulgação dos produtos. Devido à abundância de ofertas, 

os produtores se viram obrigados a buscar mecanismos de valorização das suas 

mercadorias; principal medida: divulgar em jornais que tivessem público com poder 

aquisitivo e perfil adequado a tais mercadorias.  

Com a oferta em expansão, devido aos novos modos de fabricar os produtos e ao 

surgimento da concorrência, em alguns casos, começaram a acontecer declínios de preço. 

Para enfrentar situações deste tipo, os produtores tentaram conquistar a preferência dos 

consumidores. E agiram de que forma? Procuraram executar algumas atividades 

estratégicas, tais como: promoção de vendas12, criação de estilos, tratamento diferenciado 

nas características e na qualidade de seus produtos. 

O oitavo estágio da evolução histórica das atividades mercantis acontece com o 

surgimento da sociedade afluente, isto é, o surgimento daquela sociedade que possui 

abundância de recursos e na qual existe uma grande atividade comercial. Por isso é uma 

etapa em que os produtores e as empresas fornecedoras de bens e serviços precisam 

pesquisar com profundidade o mercado. Passa a haver – assim – a obrigatoriedade de 

descobrir o que o consumidor deseja, e não apenas necessita.  

Dentro desse raciocínio, as organizações ajustam sua capacidade de produção de bens 

e serviços à satisfação dos desejos dos clientes. Tornam-se essenciais a pesquisa de 

                                                 
12 Consideramos promoção de vendas como um aspecto relacionado à propaganda. 
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marketing e a informação veiculada pela propaganda, a última cada vez mais 

especializada com o apoio de veículos segmentados capazes de “falar a língua” do 

público-alvo de cada organização.  

Um grande exemplo dessa segmentação é o número de publicações direcionadas ao 

perfil de cada indivíduo, como é o de The Economist – nosso objeto de estudo. A 

publicação é centrada no mundo dos negócios e finanças, dialogando com investidores, 

analistas de mercado, políticos. Pode-se falar também das revistas que tratam de música, 

dança e mesmo esportes, o que facilita o diálogo com os diferentes públicos 

consumidores. 

De volta à discussão sobre a sociedade afluente, o conceito de mercadologia incorpora 

a necessidade de interpretar os desejos do consumidor e criar os bens que irão satisfazê-lo. 

Reiteramos que esta fase do desenvolvimento econômico – graças ao forte acúmulo de 

capital – leva os indivíduos e corporações mais afortunados a buscar investimentos 

capazes de aumentar o seu aporte financeiro. Sustentamos a ideia de que a imprensa 

especializada surge como um lugar de referência13 para essas organizações e esse ator 

privilegiado.  

A referida notoriedade tem uma causa muito nítida: o mercado consumidor emergente 

do país, ávido por experimentar a sensação de ir às compras, ter crédito e subir um degrau 

na estratificação social, o que por sua vez desperta a atenção dos investidores. É como se a 

Revolução Industrial já vivida há séculos por França e Inglaterra finalmente chegasse ao 

Brasil, como aponta estudo do banco de investimento Goldman Sachs14. 

 Uma grande diferença entre brasileiros emergentes de hoje e franceses ou ingleses do 

século XVIII tem a ver o discurso otimista das diferentes classes: produtores e 

consumidores. Estes, cada vez mais inebriados com o acesso aos seus desejos, ilimitados 

como o de qualquer ser humano, aqueles, extasiados com a chance de se tornarem ainda 

mais ricos. Isso no Brasil, já que o período da revolução industrial vivido pelos europeus 

ocasionou um enorme desencontro entre os interesses de produtores e do proletariado. 

                                                 
13 Notas de aula de Alfredo Eurico Vizeu Pereira Júnior em 2006 durante as suas aulas do mestrado em 
comunicação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. O 
termo diz respeito ao papel exercido pelo jornalismo de trazer um respaldo à sociedade e servir como uma base 
para o que as pessoas podem – devem acreditar. Uma forma de enfrentar um caos, que se daria pela ausência de 
informações.  
14 Estudo de 2008 – intitulado O Meio que Cresce – estima que, até 2030, 2 bilhões de pessoas terão se juntado à 
classe média mundial. 
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Conforme Troster e Mochón (1999, p. 5) ao definirem-na: “A economia estuda a 

maneira como se administram os recursos escassos, com o objetivo de produzir bens e 

serviços e distribuí-los para seu consumo entre os membros da sociedade.” 

Troster e Mochón (1999) trazem ainda outros aspectos que devem ser analisados com 

o objetivo de compreendermos as relações que abrem este capítulo. Um dos principais 

pontos em nosso entendimento é o da escassez, considerado o problema econômico por 

excelência.  

Ainda de acordo com os autores, a escassez surge porque as necessidades humanas são 

virtualmente ilimitadas, e os recursos econômicos, limitados, incluindo também os bens. 

A disparidade – contudo – antes de ser uma questão tecnológica, é um antagonismo entre 

os desejos humanos e os meios disponíveis para satisfazê-los, dessa forma, a escassez se 

torna um conceito relativo, porque existe o desejo de adquirir uma quantidade de bens e 

serviços maior que a disponibilidade. 

 
Existem países em que a população possui níveis de vida mais elevados do que em 
outros. Nesses países, há alimentos e bens materiais abundantes, enquanto em 
alguns países atrasados existem milhões de pessoas vivendo na mais absoluta 
pobreza, na qual muitos chegam a morrer de fome. Tendo em conta essa situação, 
parece estranho a economia abordar a escassez como um problema universal, isto é, 
como um problema que afeta todas as sociedades. Isso se deve em razão de a 
economia considerar o problema como de escassez relativa, uma vez que os bens e 
serviços são escassos em relação ao desejo dos indivíduos (TROSTER E 
MOCHÓN, 1999, pp. 6-7).     

 
Podemos assim utilizar novamente a metáfora que diz que o indivíduo no seu afã por 

adquirir cada vez mais bens termina tentando matar a sede com água salgada. É o desejo 

exacerbado do belo – do prazer e – acima de tudo – da impressão de poder que o consumo 

traz o que torna as relações entre o consumo – a economia e a sociedade tão estreitas.  

Defendemos que o Brasil desponta no discurso a respeito do seu governo e do 

Presidente Lula, como o país que ascende à condição de global player e hoje chama a 

atenção do empresariado que vende mercadorias às classes menos abastadas, o país atrai 

os olhares de investidores do hemisfério norte.  

Refletimos também a abordagem discursiva de The Economist15 na construção de uma 

imagem (saudável) para o país, quando ele se torna capa da publicação em novembro de 

2009 e alvo de uma reportagem especial16. Ao término destas reflexões, partimos para o 

                                                 
15 A tradução do conteúdo da revista foi feita pelo próprio autor da tese que assegura que os termos traduzidos 
para o português mantêm um entendimento coerente do texto não comprometendo os estudos baseados em 
Análise do Discurso. O autor é professor de inglês instrumental da Faculdade SENAC PE.       
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tópico seguinte no qual discutimos o papel do discurso econômico das agências de 

notação, passo igualmente fundamental para a compreensão das relações entre economia e 

discurso no governo Lula – nas páginas de The Economist.  

Ratificamos ainda que apesar do enquadramento histórico feito por este item, em 

especial, devido à exploração da evolução econômica do mercado, julgamos pertinente 

trazer a discussão das relações expostas acima também para o período em que o país foi 

governado por Lula. A justificativa se dá graças à nova posição assumida pelo Brasil, que 

deixa de ser devedor do Fundo Monetário Internacional e pelo fato de sua população pela 

primeira vez ter mais cidadãos inseridos na classe média do que na pobreza17.    

Conforme o então presidente no primeiro ano de seu mandato, instante em que de 

acordo com The Economist a credibilidade externa do Brasil para o investidor estrangeiro 

era tão pequena quando os biquínis usados pelas brasileiras: “O crédito para o consumo é 

uma alavanca indutora do investimento, que multiplica o emprego, expande a renda e gera 

nova poupança para realimentar a cadeia sustentável da economia.” (12/12/2003, Brasília 

– DF. Comemoração da abertura da conta CAIXA Aqui n. 1.000.000). 

Nesse período inicial do mandato, à credibilidade do país reduzida ao “tamanho dos 

biquínis da sua população feminina”, como revela o editorial machista e preconceituoso 

de The Economist, devemos acrescentar a visão de Charaudeau (2006) sobre as relações 

da linguagem estabelecidas entre os atores sociais. Conforme Charaudeau (2006) pode-se 

dizer que todo ato de linguagem está ligado à ação mediante as relações de força que os 

sujeitos mantêm entre si, relações de força construtoras de vínculos sociais.  

Eram exatamente esses vínculos o que faltava de início para atrair a credibilidade 

externa. Afinal, ali estava um ex-líder sindical, famoso por suas lutas em prol de melhores 

salários para o operariado, por seu comando de greve, além de frases de efeito contra o 

Fundo Monetário Internacional. Definitivamente o novo presidente brasileiro à época não 

conseguiria estabelecer relações de poder consistentes: país emergente – chefe de Estado 

sem projeção intelectual ou econômica. Esse era o cenário no começo do primeiro 

mandato.  

Com base nas reflexões de Gnerre (1998) podemos afirmar que as conquistas e 

prêmios obtidos pelo ex-líder sindical nascido na pobreza, como a The Economist 
                                                                                                                                                         
16 The Economist – de 14-20/11/2009, cuja matéria de capa em tradução livre é “O Brasil decola – uma 
reportagem especial de 14 páginas sobre a história do grande sucesso latino-americano.”  
 
17 Conforme pesquisa de 2008 da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Eis os dados, conforme a FGV: 52% dos 
brasileiros tem renda familiar de R$1.065,00 até R$4.591,00, o que os coloca na classe C e por conseguinte na 
classe média. 
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apresenta Lula em seu editorial, servem como elementos decisivos que lhe dão a 

autoridade discursiva apontada nos parágrafos anteriores.  

Ratificamos também a posição de Charaudeau (2006) acerca do governo da palavra, 

que não significaria nada sem atitudes concretas. Essas atitudes concretas devem ser 

compreendidas nas relações capitalistas como o cumprimento de acordos – pagamento de 

dívidas e estímulo ao consumo, toda essa equação gera um sentimento chamado 

credibilidade. Do descrédito do primeiro mandato aos louros dos últimos momentos do 

seu governo, Luís Inácio Lula da Silva, experimentou construções discursivas a seu 

respeito das mais variadas no jornal The Economist.  

Conforme aponta Charaudeau (2006, p. 25):”Encontramo-nos, assim, em um jogo em 

que todos mudam sob a influência dos outros: a opinião sob a influência das mídias, as 

mídias sob influência da política e da opinião, o político sob influência das mídias e da 

opinião”.       

 Consideramos que no setor econômico acontece um “jogo” com uma lógica muito 

semelhante ao que foi exposto no parágrafo anterior e que faz da mídia uma das arenas 

mais importantes para o referido campo.  

De acordo com Charaudeau (2006) o setor econômico encontra-se igualmente inserido 

nas relações, ao mesmo tempo, de dependência e de autonomia, para com o setor político. 

Evidentemente há ainda as relações estabelecidas entre as bolsas de valores – as megas 

corporações, investidores e o complexo mercado formado pelas chamadas agências de 

notação, responsáveis, entre outras funções, por avaliar o grau de risco de investir em um 

país. É sobre o discurso dessas entidades que nos debruçamos a seguir. 

 

1.2. O que são e para quê servem as agências de notação 

 

Defendemos que é o discurso veiculado pela grande imprensa especializada em 

economia, como é o caso de The Economist, acerca das agências de notação que traduz 

para o investidor e mais especialmente para o cidadão comum a análise delas sobre 

retorno nos investimentos em ações de companhias as mais diversas e mesmo de países.  

Emergentes ou ricos, todos passam a depender da avaliação de “gurus” do mercado 

financeiro, que emprestam o seu conhecimento às referidas agências de notação, 

transformando através da projeção conquistada na mídia, a sua análise em dogma 

mercadológico.  
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Os sustos e a euforia não são diferentes no ator político que busca a cada instante na 

sociedade midiatizada obter a aprovação de suas atitudes. Isso tem um valor ainda mais 

premente quando o que está em jogo é a saúde financeira, o potencial de investimentos e 

geração de emprego e renda nos países em vias de desenvolvimento, como o Brasil. 

No cerne de toda a “angústia” está o discurso. O modo como esses índices – análises – 

gráficos e tudo o que envolve as questões de ordem macroeconômica é divulgado pelas 

agências, torna o conteúdo inacessível ao entendimento do cidadão comum, fora da 

ciranda financeira. Cabe assim à imprensa especializada em economia a função de tornar 

claros os conceitos e direcionar o consumidor da notícia rumo à compreensão.   

Decidimos concentrar, portanto, a nossa análise no formato discursivo das agências de 

notação o que irá flexibilizar o nosso entendimento acerca da importância das “traduções” 

feitas pelas publicações de economia e negócios. 

Como atesta Cristóvão Brito18, a mídia serve como um “intérprete” que traduz um 

discurso técnico para a sociedade. Conforme Brito, as agências de notação tem por 

objetivo estabelecer um ponto de contato exclusivamente com os atores da seara político-

econômica e mercadológica, o que resulta na linguagem inacessível utilizada por essas 

instituições.  

  Apesar do acesso quase nulo dos diferentes estratos sociais ao conteúdo emitido pelas 

agências de notação, é notório que essas organizações desempenham uma função 

estratégica nos mercados bancários e dos valores mobiliários em nível mundial, uma vez 

que estabelecem parâmetros acerca da saúde financeira das corporações e países, que 

ecoam por todo o planeta graças à “tradução” realizada pelo jornalismo econômico. 

É justamente o entendimento do discurso traduzido pelos órgãos de imprensa que deve 

ser aprofundado neste estudo. Defendemos que quaisquer equívocos na “tradução” podem 

se transformar em um desastre sócio-econômico para os países avaliados.  

No tocante às agências de notação, portanto, é fundamental que elas atribuam notações 

independentes, objetivas e da melhor qualidade possível19. Esse clamor, entretanto, 

esbarra no fato de que o discurso é um elemento ideológico, jamais desvencilhado da 

história – dos interesses – das relações que envolvem os diversos atores e mecanismos 

sociais. Com as agências de notação não é diferente!  

                                                 
18 Economista e Professor Doutor do curso de sistemas de informação da Universidade de Pernambuco (UPE). 
Dados colhidos através de entrevista semi-estruturada realizada em 26 de agosto de 2010 e gravada em áudio.  
19 A partir deste parágrafo, aprofundamos nossa análise sobre as agências de notação com base no Jornal Oficial 
da União Européia – acesso: disponível em: - além da entrevista semi-estruturada com o Prof. Dr. Cristóvão 
Brito – economista e docente da Universidade de Pernambuco (UPE)  
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Antes mesmo de aprofundarmos acerca do discurso dessas agências, é importante 

demonstrar o seu funcionamento, o que nos fará compreender ainda melhor a pressão 

exercida pelo setor, em conjunto obviamente com a imprensa especializada, nas relações 

econômicas mundiais, afetando assim, aspectos políticos, além de sociais ao redor do 

globo. 

As agências de notação emitem pareceres sobre a solvência de um emitente ou a 

qualidade de crédito de um instrumento financeiro específico. Por outras palavras, avaliam 

a probabilidade de não cumprimento de um emitente em relação às suas obrigações 

financeiras em geral (notação de emitente), ou às suas obrigações no que diz respeito a um 

título específico de dívida ou de rendimento fixo (notação de instrumentos). 

Estes pareceres – ou notações – baseiam-se em informações sobre o fluxo de receitas e 

a estrutura de balanço (em especial de endividamento) da entidade notada. São igualmente 

tomados em conta os desempenhos financeiros passados. Estas informações apenas dão 

uma imagem da situação num determinado momento, devendo ser confirmadas ou revistas 

periodicamente, a fim de ter em conta as evoluções mais recentes, econômicas ou de outro 

tipo.  

As notações de risco de crédito classificam os emitentes segundo categorias que 

correspondem a graus mais ou menos significativos de risco de insolvência de acordos. 

Para este efeito, as agências de notação empregam escalas alargadas de qualidade de 

crédito nas quais a fronteira crítica ocorre ente o grau designado de notação de 

investimento (baixo risco) e o grau de notação especulativo (risco elevado), refletindo os 

riscos associados ao título (isto é – a probabilidade de não cumprir acordos). 

As notações são habitualmente solicitadas – e pagas – pelos próprios emitentes. Nestes 

casos, as notações baseiam-se tanto nos dados disponíveis publicamente como nas 

informações não acessíveis ao público que são voluntariamente divulgadas pela entidade 

notada. Contudo, por vezes acontece que as agências publicam notações por sua própria 

iniciativa, as quais são geralmente elaboradas sem ter acesso a informações reservadas. 

Ainda que a atribuição de notações seja obviamente a sua atividade principal, 

numerosas agências de notação tiram partido da sua experiência em matéria de avaliação 

dos riscos para propor outros serviços financeiros, como consultoria em investimentos. 

As notações exercem uma influência considerável sobre os mercados financeiros e, 

como para que suas avaliações cheguem ao grande público e muitas vezes ao próprio 

investidor necessita da imprensa especializada, isso ratifica o papel da revista The 

Economist para esta tese. 



 36

Eis as duas razões que fundamentam a influência exercida pelas agências de notação, 

reforçando e sempre repetindo, todavia, o aspecto multiplicador exercido pela revista e, 

óbvio, pela imprensa de forma geral. Em primeiro lugar, as notações são a síntese de 

avaliações complexas, apresentadas de uma forma que em nosso entendimento consonante 

à visão do Prof. Dr. Cristóvão Brito, pode ser entendida fácil e instantaneamente por 

investidores, público-alvo das agências, mas não pelo cidadão comum. Em segundo lugar, 

essas instituições gozam de boa reputação e são consideradas pelos intervenientes no 

mercado como empresas que fornecem análises objetivas. 

Defendemos a ideia de que o jornalismo econômico expande esse mesmo imaginário 

em relação às agências. Uma das maiores provas é a euforia com que as notações positivas 

são publicadas pelos veículos especializados e o temor gerado palas avaliações negativas 

feitas por essas entidades. Ratificamos também que o espaço dado pela The Economist à 

divulgação das notas negativas ou positivas é um dos principais causadores do impacto, 

afinal, como destaca o Prof. Dr. Cristóvão Brito, a revista é mesmo a bíblia do liberalismo 

mundial. 

Destacamos como elemento central à tese que a importância adquirida pelas agências e 

notação nos últimos anos pode observar-se tanto em nível das práticas comerciais como 

dos requisitos regulamentares. Por um lado, o sucesso comercial da maior parte das 

emissões de títulos de dívida depende em larga medida da notação que obtiveram. A 

notação tornou-se um requisito indispensável para a mobilização de financiamentos 

externos em mercados de valores mobiliários – em especial quando o emitente ainda não 

goza de reputação sólida nos mercados dos títulos de dívida, como o Brasil do início do 

governo Lula. 

Entre outras coisas, a notação de risco de crédito obtida por um emitente determina as 

taxas de juro que deverá propor para obter um financiamento externo. Além disso, as 

notações de risco de crédito são utilizadas, cada vez com maior freqüência, nas 

disposições contratuais relativas à interrupção de facilidades de crédito, à aceleração do 

ritmo de reembolsos ou à alteração de outras condições dos contratos de crédito. 

Por outro lado, várias legislações nacionais estabelecem atualmente que certos 

produtos de investimento só podem ser colocados no mercado se o seu emitente puder 

demonstrar que beneficia de um certo grau de solvência, tal como resulta de uma notação 

atribuída por uma agência de notação reconhecida.  

A função que as agências de notação desempenham nos mercados é geralmente 

positiva, tanto para os investidores como para os emitentes. As agências fornecem aos 
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investidores uma informação que os ajuda a avaliar os riscos associados a um determinado 

título e contribuem para baixar o custo suportado pelos emitentes na obtenção de capitais. 

Apesar da avaliação positiva sobre essas instituições, o Parlamento Europeu20 

identifica questões problemáticas na atuação das agências de notação, que se relacionam 

ao discurso adotado por elas, além do acesso privilegiado à informação. 

As preocupações dizem respeito, em primeiro lugar à qualidade das notações 

atribuídas pelas agências de notação. Estas agências são obrigadas a basear as suas 

notações em uma análise diligente das informações disponíveis e num controle 

permanente da integridade das suas fontes de informação. Isto significa que as notações 

devem ser regularmente revistas, sempre que for necessário. 

Outro ponto preocupante diz respeito diretamente ao discurso adotado; fechado. A 

posição das agências de notação não deve ser comprometida pelas suas relações com os 

emitentes. A questão do acesso das agências de notação a informações confidenciais 

detidas pelos emitentes coloca igualmente problemas: é necessário evitar que estas 

agências utilizem essas informações no quadro de outras atividades.  

Um aspecto que nos chama atenção, sendo inquietação do próprio Parlamento 

Europeu, é o elevado grau de concentração no setor, além dos eventuais efeitos anti-

concorrenciais que daí podem surgir. Esses fatores servem para reforçar o nosso 

entendimento de que o discurso adotado por essas instituições funciona como uma espécie 

de vetor no mercado financeiro, que direciona os investidores, auxilia corporações e 

mesmo países, como é o caso do Brasil, a “seduzir” parceiros comerciais.  

O jornalismo especializado em economia, campo onde The Economist se destaca como 

um dos veículos mais lidos por experts e consequentemente como um dos grandes 

formadores de opinião em nível global, é para nós um dos principais responsáveis por essa 

sedução. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Essas preocupações foram publicadas pelo Jornal Oficial da União Europeia de 11.03.2006. 
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2. O JORNALISMO ECONÔMICO E A IDEOLOGIA LIBERAL DE THE 

ECONOMIST 

 

2.1. O perfil do jornalismo econômico 

 

Ao tratarmos da ideologia liberal é importante percebrmos o papel do trabalho como 

um forte componente de expressões privilegiadas do homem como ser natural e espiritual. 

Como atesta Chauí (1991) o capital – elemento decisivo da ideologia liberal – não pode 

acumular-se nem se reproduzir sem a exploração do trabalho. Ainda para Chauí (1991) é a 

partir das relações sociais que precisamos partir para compreender o quê, como e por que os 

homens agem e pensam de maneiras determinadas, sendo capazes de atribuir sentido a tais 

relações, de conservá-las ou de transformá-las. É com base no entendimento da autora e 

especialmente na relevância do papel assumido pelo jornalismo econômico perante a 

sociedade industrial, que reiteramos o papel da ideologia nas relações aqui apresentadas entre 

informação – veículo e sociedade, que extrapolam o campo do mero conhecimento monetário. 

 
[...] os homens produzem idéias ou representações pelas quais procuram explicar e 
compreender sua própria vida individual, social, suas relações com a natureza e 
com o sobrenatural. Essas idéias ou representações, no entanto, tenderão a esconder 
dos homens o modo real como suas relações sociais foram produzidas e a origem 
das formas sociais de exploração econômica e de dominação política. Esse 
ocultamento da realidade social chama-se ideologia. (CHAUÍ, 1991, p. 21)    

 

Defendemos que o surgimento e o avanço do jornalismo econômico têm uma estreita 

relação com questões ideológicas e com a aceleração econômica e industrial da humanidade 

em meados do século XIX na Europa Central. O seu papel tem ainda forte relação com 

aspectos que envolvem os mercados, operando como uma espécie de lugar de referência, 

construtor de uma realidade que norteava os primeiros investidores ocidentais rumo às 

tomadas de decisão. 

Em vista dessa abordagem, asseguramos que o jornalismo econômico traz em sua 

essência, princípios inerentes a qualquer categoria jornalística, ou seja, nele estão presentes o 

caráter didático próprio desse campo, evidentemente de acordo com os estilos redacionais 

típicos de cada era, presente nos manuais de redação que primam pela clareza, objetividade e 

mesmo pelo mito da imparcialidade. Está presente também a busca pelo peso jornalístico, que 

torna um assunto atraente ao grande público e digno de publicação. 
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Apesar dos pontos de contato entre o jornalismo genérico e o jornalismo econômico 

exposto no parágrafo anterior, não só julgamos relevante, como concordamos com Lene 

(2006), quando ela expõe diferenças marcantes entre essas duas categorias jornalísticas. Na 

visão da autora, podemos dizer que no jornalismo genérico o objeto da informação é quase 

sempre o que foge às regras, uma anomalia, algo excepcional, e não a norma. Na percepção 

de Lene (2010), as notícias informam sobre eventos singulares, mas não modelos e processos. 

Ainda conforme a estudiosa, no jornalismo econômico, pelo fato de a economia ser mais 

processo do que uma sucessão de fatos isolados, processos e sistemas são igualmente objetos 

de interesse, sendo singularizados pelo discurso jornalístico.  

Contudo, ratificamos mesmo estando em consonância com Lene (2006), que a 

sequência de episódios que ela aponta como modelos, recebem em nossa visão tratamento 

diferenciado e a roupagem típica do jornalismo genérico a partir do momento em que o 

inusitado entre em cena. Para nós, o inusitado tem a ver na pós-modernidade justamente com 

índices inesperados de crescimento nos países emergentes, como é o caso do Brasil e que 

mobilizam as agências de notação em torno de uma maior compreensão do fenômeno. 

Adquire-se assim o peso jornalístico da notícia, mesmo em um campo jornalístico apenas 

aparentemente sem tantas novidades.   

Mattelart (1994) nos dá pistas imprescindíveis ao entendimento da relevância do 

jornalismo econômico para o mercado comercial e financeiro através de um exemplo que 

remonta à década de 1880, mas que permanece assustadoramente atual, pois demonstra como 

a imprensa é capaz de influenciar mercados, abalando mesmo papéis das Bolsas de Valores. 

 
O conjunto das transformações técnicas que se operam no modo de comunicação 
leva a mudar de forma radical o estatuto econômico da informação. Com a redução 
das demoras, ela modifica obrigatoriamente os métodos de sua coleta, tratamento e 
codificação. Torna arcaicas as regulamentações das Bolsas de Valores e força a 
procurar novos procedimentos de intervenção nos mercados (MATTELART, 1994, 
p. 23).    

  

Necessário registrar ainda que as agências de notação Moody´s e Standard & Poor´s 

são contemporâneas desse período e se apropriam, conforme já discutido, do ethos da 

referência para o campo jornalístico, uma vez que assumem a posição de especialistas. Essa 

especialização gera uma relevância ainda maior para as análises publicadas pela imprensa, 

que passam a sustentar a notícia com base nos que recebem um status de autoridade, 

ratificado pela própria imprensa, o que corrobora a nossa idéia sobre o poder ideológico 
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exercido graças ao discurso. O discurso assume de uma vez por todas um peso nas tomadas de 

decisão econômica. 

 
A informação torna-se coisa de especialista e sua complexidade exige a 
competência de analistas preocupados em prever a conjuntura. Como é que os 
homens do comércio contemporâneo viveram essas transformações? A resposta nos 
é dada, em 1888, em um jornal financeiro (The Sugar Cane) de Manchester 
(MATTELART, 1994, p. 23).     

 

A partir de nossos próprios argumentos, além da alusão ao trabalho de Mattelart 

(1994), defendemos a importância de inserir nesta tese uma discussão ampliada sobre o 

campo  do jornalismo porque é graças a esses estudos, que formamos uma base analítica 

consistente para a discussão sobre as relações entre a economia e o discurso durante os oito 

anos em que Lula esteve na Presidência da República do Brasil.  

Sem um entendimento prévio das questões apontadas no último parágrafo, talvez não 

percebêssemos a relevância do jornalismo econômico com a dimensão que ela de fato merece. 

Sugerimos, portanto, uma análise inicial (mas, aprofundada) acerca do jornalismo, através da 

perspectiva de campo de Bourdieu (2003). Em seguida refletimos o surgimento do jornalismo 

econômico bem como os seus mecanismos de funcionamento na contemporaneidade. 

Em seus estudos, Bourdieu (2003), levanta entre outros aspectos, a idéia de campo. A 

partir dessa reflexão, alcançamos um maior entendimento no que diz respeito ao papel do 

jornalismo não só como instituição social – mas sim como fundamento estritamente ligado ao 

nosso objeto de pesquisa.  

Anteriormente à exposição e argumentação referente ao conceito de campo, Bourdieu 

(2003), traz importante reflexão sobre o que ele denomina sistemas simbólicos, ou seja, arte, 

religião, língua, e demonstra o caráter indissolúvel entre esses sistemas e a formação de um 

poder simbólico. O que ele denomina poder simbólico funcionaria como um círculo invisível 

completamente ignorado pelos que exercem o poderio e os que estão sujeitos ao mesmo.  

Julgamos que esse mesmo poder simbólico descrito por Bourdieu (2003) opera com 

intensidade ímpar no jornalismo econômico; uma vez que esse campo jornalístico atrai para si 

, como atesta Lene (2010) um discurso que o coloca como instrumento capaz de reduzir riscos 

e ampliar benefícios econômicos nas tomadas de decisão. 

  
Num estado de campo em que se vê o poder por toda a parte, como em outros 
tempos não se queria reconhecê-lo nas situações em que ele entrava pelos olhos 
dentro, não é inútil lembrar que – sem nunca fazer dele, numa outra maneira de o 
dissolver, uma espécie de ‘círculo cujo centro está em toda a parte e em parte 
alguma’ – é necessário saber descobri-lo onde ele se deixa ver menos, onde ele é 
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mais completamente ignorado, portanto, reconhecido: o poder simbólico é, com 
efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles 
que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem. 
(BOURDIEU, 2003, p. 7). 

 

É fundamental analisarmos com maior riqueza de detalhes uma divisão proposta por 

Bourdieu (2003) entre os sistemas simbólicos como estruturas estruturantes e – ainda – como 

estruturas estruturadas. No primeiro caso, o autor identifica uma tradição idealista, na qual a 

objetividade do sentido do mundo iria definir-se pela concordância das subjetividades ditas 

estruturantes, em sua análise: senso e consenso. Já a segunda, tida como análise estrutural, 

constituiria o instrumento metodológico que permite realizar a ambição neo-kantiana de 

apreender a lógica específica de cada uma das “formas simbólicas”.  

Tal análise estrutural tem em vista isolar a estrutura imanente de cada produção 

simbólica. Em busca de melhor compreensão de uma abordagem aparentemente complexa, 

apresentamos a reflexão conceitual de Bourdieu (2003) em relação aos sistemas simbólicos e 

poder simbólico, uma vez que o autor traz uma segunda definição do último, não se limitando 

assim ao que havíamos exposto anteriormente neste texto. Vale salientar que tal passagem é 

fruto de sua primeira síntese em torno da problemática. 
 
Os ‘sistemas simbólicos’, como instrumentos de conhecimento e de comunicação, só 
podem exercer um poder estruturante porque são estruturados. O poder simbólico é 
um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem 
gnoseológica: o sentido imediato do mundo (e, em particular, do mundo social) 
supõe aquilo a que Durkheim chama o conformismo lógico, quer dizer, “uma 
concepção homogênea do tempo, do espaço, do número, da causa, que torna 
possível a concordância entre as inteligências”. (BOURDIEU, 2003, p 9). Grifo 
nosso. 

 

Num segundo momento ainda dessa primeira síntese, Bourdieu (2003) reflete as 

produções simbólicas como instrumentos de dominação. Nesse instante, faz referência à 

tradição marxista que privilegia as funções políticas dos sistemas simbólicos, conforme a qual 

tais produções estariam ligadas aos interesses da classe dominante.  

Para Bourdieu (2003), que parece concordar com Marx, e com os quais este 

pesquisador encontra-se em sintonia, a cultura dominante contribui para a integração real da 

chamada classe dominante, essa integração seria capaz de promover um diálogo entre os 

membros da classe, além de distingui-los das chamadas classes inferiores.  

O processo de integração e distinção já descrito serviria para a integração fictícia da 

sociedade no seu conjunto, portanto à desmobilização (falsa consciência) das classes 
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dominadas; para a legitimação da ordem estabelecida por meio da hierarquização, ou seja, 

estabelecimento de distinções sociais.  

Bourdieu (2003), com quem partilhamos visão, principalmente por fazer uso do 

jornalismo como elemento de relevo para a temática, aponta os processos descritos há pouco, 

como de efeito ideológico produzidos pela cultura dominante.  

Conforme Bourdieu (2003), ocorre uma dissimulação no modo de divisão na função 

de comunicação: a cultura que une (intermediário de comunicação) é também a cultura que 

separa (instrumento de distinção) e que legitima as distinções compelindo todas as culturas 

(designadas como subculturas) a definirem-se pela sua distinção em relação à cultura 

dominante. Nesse ponto pode-se perceber de modo claro o espaço conquistado pelo Brasil 

(discutido no último capítulo da tese) como terra do desenvolvimento econômico; maior 

sucesso econômico da história latino-americana21. 

 É válido frisar ainda, aquilo que Bourdieu (2003) traz como segunda síntese. Mais 

uma vez nesse momento, o intelectual ergue dados referentes à comunicação e chega mesmo a 

levantar discussão sobre o que denomina de violência simbólica. 
 
Contra todas as formas do erro ‘interacionista’ o qual consiste em reduzir as relações 
de força a relações de comunicação, não basta notar que as relações de comunicação 
são, de modo inseparável, sempre, relações de poder que dependem, na forma e no 
conteúdo, do poder material ou simbólico acumulado pelos agentes (ou pelas 
instituições) e envolvidos nessas relações e que, como o dom ou o potlatib, podem 
permitir acumular poder simbólico.é enquanto instrumentos estruturados e 
estruturantes de comunicação e de conhecimento que os ‘sistemas simbólicos’ 
cumprem a sua função política de instrumentos de imposição ou de legitimação da 
dominação, que contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre outra 
(violência simbólica) dando o reforço da sua própria força às relações de força que 
as fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão de Weber, para a 
‘domesticação dos dominados’. (BOURDIEU, 2003, p. 11). 

  

Dando continuidade às discussões dos postulados de Bourdieu (2003), emerge como 

aspecto chave, sua definição de campo de produção simbólica. A definição de campo de 

produção simbólica vai ao encontro do que este pesquisador identifica nos processos 

midiáticos que norteiam as relações entre economia e discurso nas páginas da revista The 

Economist durante os oito anos de mandato do então Presidente Lula.  

De acordo com Bourdieu (2003), o campo de produção simbólica é um microcosmos 

de luta simbólica entre as classes e segundo o estudioso, é ao servirem os seus interesses na 

luta interna do campo de produção (e só nesta medida) que os produtores servem os interesses 

dos grupos exteriores aos campos de produção.  

                                                 
21 Alusão feita pela revista britânica The Economist – em sua matéria de capa da edição de 14-20/11/2009. 
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Em virtude de toda uma análise com foco em questões de classe, luta e poder 

simbólico, seria pouco produtivo não emergir daí a problemática da ideologia. É justamente 

com uma função marcadamente ideológica que estão imbricados todos esses espaços, ou 

melhor, campos de produção simbólicos abordados e discutidos até então. Eles ganham em 

nossa análise uma dimensão e relevo ainda maiores a partir do discurso, conforme exposto ao 

longo desta tese. 

Analisando a temática referente à campo na perspectiva de Bourdieu (2003), surge a 

seguinte questão: Quem teria o “poder” de “manipular” esse sistema de mídia, ou seja, o 

campo do jornalismo econômico? A resposta em nossa visão: suas próprias características que 

o transformam em uma espécie de “oásis” de visibilidade que impõe o seu modus operandi 

aos demais instrumentos que dele se utilizam, mantendo, porém, uma relação muito íntima e 

cúmplice com as agências de notação.  

Há, porém, de se perceber uma série de elementos que remontam ao que deu início a 

toda essa discussão: dominantes, dominados, sistemas de produção simbólica. Existe a partir 

disso o que Bourdieu (2003) denomina de intersecção de campos, um poderio para o 

indivíduo da comunicação; isso claramente demonstrado através da interdependência entre 

economia e jornalismo, por exemplo.  

Analisamos, apesar da aparência demasiado longa, o intercruzamento de jornalismo e 

política, apontado por Bourdieu (2003); essa demonstração fará com que haja um prisma 

melhor direcionado às questões de campo e aí sim uma reflexão mais consistente em torno do 

que, em nosso entendimento, se sobressai mesmo à questão política: o poder econômico. 
 
[...] O jornalista exerce uma forma de dominação (conjuntural não estrutural) sobre 
um espaço de jogo que ele construiu, e no qual ele se acha colocado em situação de 
árbitro, impondo normas de ‘objetividade’ e ‘neutralidade’. Mas não se pode ficar 
por aí. O espaço de interação é o lugar de atualização da interseção entre os 
diferentes campos. Os agentes na sua luta para imporem o veredicto ‘imparcial’, 
quer dizer, para fazerem reconhecer a sua visão como objetiva dispõem de forças 
que dependem da sua pertença a campos objetivamente hierarquizados e da sua 
posição nos campos respectivos. (BOURDIEU, 2003, p. 55). 

 

A luta a que se refere Bourdieu (2003), conforme apontado na seqüência, diz respeito 

a interesses políticos e jornalísticos, pelo menos na perspectiva da aparição pública, 

intensamente divergentes. O jornalismo preza por sua “aura” de imparcialidade e 

objetividade, enquanto a esfera política busca nessa dita imbricação de esferas, a oportunidade 

de mostrar-se. Tenta mostrar uma suposta notoriedade, filiação partidária e - principalmente, 

procura através da visibilidade midiática recuperar a credibilidade muitas vezes abalada pela 

própria estrutura das articulações político-partidárias.  
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Mas, se a economia vai bem; tudo vai bem – pelo menos é esse o conceito tácito da 

população brasileira, afinal o contexto econômico favorável do país aliado ao discurso e 

carisma do então Presidente Lula, o transformaram no presidente mais popular da história do 

país, a despeito de quaisquer supostos escândalos éticos ocorridos em sua administração. 

Bourdieu (2003) faz também a análise de campo como um “sistema” ou um “espaço” 

estruturado de posições – esse espaço é um local de embates entre os diferentes agentes que 

ocupam as diversas posições e são caracterizados por suas trajetórias sociais, além de posição 

no campo; as lutas dão-se em torno da apropriação de um capital específico do campo (o 

monopólio do capital específico legítimo) e/ou da redefinição daquele capital. 

Para Bourdieu (2003), o capital é desigualmente distribuído dentro do campo e existe, 

portanto, algo já discutido nesta pesquisa, a presença de dominantes e dominados. A 

distribuição desigual do capital determina a estrutura do campo, que é assim definida pelo 

estado de uma relação de peso histórica entre as forças (agentes, instituições) em presença no 

campo.  

Ocorrem ainda pontos referentes às estratégias adotadas por diferentes atores sociais 

no interior dos variados campos; sejam eles o campo midiático, político, artístico, religioso, 

etc. Essas estratégias são melhor compreendidas se as relacionarmos com suas posições no 

campo.  

Entre as estratégias invariantes, pode-se ressaltar a oposição entre as estratégias de 

conservação e as de subversão (o estado da relação de força existente). As primeiras são mais 

freqüentemente as dos dominantes e as segundas, as dos dominados. Em luta uns contra os 

outros, os agentes de um campo têm pelo menos interesse em que o campo exista e, portanto, 

mantêm uma “cumplicidade objetiva” para além das lutas que os opõem. Os interesses sociais 

são sempre específicos de cada campo e não se reduzem ao interesse de tipo econômico – 

apesar de sua profunda importância em nossa percepção.  

A cada campo corresponde um habitus próprio desse campo e apenas quem tiver 

incorporado o habitus próprio do campo tem condição de jogar o jogo e de acreditar na 

importância da “partida”. Daí identificarmos no campo midiático, um espaço de dominação, 

no qual indivíduos pertencentes a outros campos, tem de moldar os seus discursos e atitudes à 

lógica da mídia.      

Há também a proposição de que um campo possui uma autonomia relativa: as lutas 

que nele ocorrem têm uma lógica interna, mas o seu resultado nas lutas (econômicas, sociais, 

políticas...) externas ao campo pesa fortemente sobre a questão das relações de forças 

internas.  
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Sustentamos, portanto, o pressuposto de que o campo do jornalismo econômico 

funciona desde o seu surgimento no século XIX como um instrumento de referência e mesmo 

amparo a tomadas de decisão que envolve o capital econômico, sendo resultado de todas as 

lutas simbólicas referendadas por Bourdieu (2003).  

Com a aceleração dos processos produtivos, que levam à uma série de possibilidades 

econômicas, algo bem típico da sociedade contemporânea, risco e oportunidades passam a 

caminhar juntos e com eles o desejo por um direcionamento confiável, capaz de auxiliar os 

indivíduos no gerenciamento do seu aporte de capital. À essa altura não nos resta dúvidas de 

que o jornalismo econômico se apropria do ethos discursivo trabalhado por outras searas 

jornalísticas e chancela suas opiniões através dos especialistas, ou seja, as agências de 

notação. 

Ainda sobre o risco inerente às transações mercantis, concordamos com a perspectiva 

de Lene (2006), que assegura que a tentativa de administrar o risco é uma preocupação que 

adquiriu novas proporções na contemporaneidade. Lene (2006) traça interessante paralelo 

entre os atentados terroristas ocorridos nos Estados Unidos em 2001; o aumento de conflitos 

étnicos ao redor da Terra e as relações conflituosas por interesses econômicos. Essas relações, 

conforme a autora, formam uma idéia revolucionária que define a fronteira entre os tempos 

modernos e o passado. Leia-se como passado, em nossa análise, o tempo anterior a 

abordagem economicista pelo jornalismo. 

Hoje, cremos, assim como Lene (2010) que a informação desempenha um papel 

central graças aos inúmeros meios que permitem ao cidadão o contato imediato com a notícia 

e com os acontecimentos não mais em nível local, mas globalizado e de acesso imediato. 

Nossa análise vai ao encontro também da perspectiva do Prof. Dr. Cristóvão Brito, que 

salienta que em boa medida o poder exercido pelas agências de notação na 

contemporaneidade tem estreita relação com a celeridade das informações postadas em tempo 

real pela imprensa econômica. 

No que concerne ao nosso objeto de estudo, o entendimento das questões referentes ao 

campo do jornalismo econômico se torna premente, afinal defendemos, que um dos principais 

responsáveis pela fase de crescimento econômico vivido pelo país ao longo do governo do 

Presidente Lula, é o discurso positivo desse campo jornalístico acerca do Brasil. 

Nossa defesa em relação à importância de analisarmos o referido campo é corroborada 

por autores como Lene (2006) quando assegura que a mídia especialmente o jornalismo 

econômico, legitima-se por ocupar o lugar daquele que na sociedade contemporânea adverte a 

existência dos riscos e propõe os meios de contorná-los. No nosso entendimento, isso ocorre, 
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naturalmente, por intermédio de especialistas que tem a sua autoridade ampliada a partir do 

instante em que os seus discursos migram para o campo midiático, como é o notório caso das 

avaliações realizadas pelas agências de notação. Por fim, é principalmente por meio dos 

veículos de imprensa que o ator social se informa sobre os riscos locais, regionais e globais 

que podem lhe atingir. 

No tocante à seara econômica e à função exercida pelo jornalismo, vamos ao encontro 

de Lene (2006) quando ela afirma que o papel da informação no problema de decisão é 

minimizar o risco econômico e maximizar benefícios financeiros. Esse comportamento dentro 

de um ambiente capitalista competitivo transforma o jornalismo em fonte poderosa de 

informações necessárias à tomada de decisão já que tais conteúdos produzidos pelo 

jornalismo econômico possibilitam a formação de estratégias econômicas por parte de agentes 

do setor financeiro. 

Evidentemente o componente ideológico, típico do discurso que permeia a vida em 

sociedade, está presente e cristalizado nas matérias cheias de “evidências” assinadas pelos 

repórteres da área. O nosso entendimento é que The Economist ocupa espaço privilegiado em 

todo este contexto, como exposto no capítulo a seguir, formando opiniões ora serenas, ora de 

dúvidas, típicas da era barroca, acerca da saúde financeira brasileira, especialmente em 

momento que antecederam a subida de Lula ao poder.  

Sobre The Economist, cabe ressaltar a visão de Lene (2006), que é consonante à nossa, 

sobre a publicação:  “No jornalismo econômico The Economist ocupa posição-chave, como 

geradora primária de ideologia, papel que assumiu como proposta editorial e por ser a revista 

transnacional por excelência, que é lida pela comunidade internacional de homens de 

negócios.” 

Antes de discutimos como se dá o processo de “tradução”  dos riscos típicos do campo 

econômico para a sociedade através do jornalismo econômico, pretendemos reforçar que 

traços ideológicos se fazem mais presente nessa seara jornalística. O objetivo é antecipar de 

algum modo os porquês que surgiriam no item seguinte, caso não soubéssemos do 

comportamento típico desse campo. 

Conforme Lene (2006) os padrões ideológicos no jornalismo, normalmente, surgem 

dos modelos ideológicos dominantes em cada momento histórico, padrões das elites, como 

atesta a tese de Marx em A Ideologia Alemã. Ainda conforme Lene (2006) na ideologia do 

jornalismo econômico influem muito as teorias econômicas dominantes em cada período e a 

essas teorias acrescentamos o peso atribuído por The Economist e pelas principais 
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publicações22 do setor às análises desenvolvidas pelas agências de notação, além de um outro 

aspecto muito marcante na contemporaneidade: a busca pelos novos mercados consumidores 

emergentes, formados por um contingente de cinco bilhões de indivíduos à margem do 

consumo23.  

Por fim, há na relação do jornalismo econômico trabalhado por The Economist um 

traço característico ao campo, como atesta Lene (2006), abre os melhores espaços a notícias 

consideradas positivas sobre o desempenho da economia e reluta em aceitar as diversidades 

econômicas. Esse perfil também conforme a autora, tem relação com a propensão ao 

otimismo refletido no ethos do empresariado em geral, que aposta nas oportunidades e prefere 

esquecer as adversidades. 

Sustentamos assim que o contingente de milhões de consumidores brasileiros que 

emergem à classe média em 2008, portanto no segundo mandato do Presidente Lula, é o que 

mais motiva o jornalismo econômico global a apontar os flashes e rechear suas matérias com 

um discurso otimista acerca do Brasil. Discurso muito visível em The Economist. Afinal, 

milhões de novos consumidores, representam milhões de possibilidades, vendas, capital, 

esperança.  

Otimismo. Eis a palavra-chave desse campo jornalístico e do Presidente que foi um 

dos grandes responsáveis por trazer as luzes do jornalismo econômico para o país. Fazendo 

um trocadilho com o entendimento de que o empresário é propenso ao otimismo, Lula teria 

sido um empresário muito rico no campo do discurso por oito anos. Esse entendimento nos 

direciona para as reflexões acerca da “tradução” realizada pelo jornalismo econômico para a 

sociedade da abundância midiática, mas antes eis a defesa de Lula24 em torno da “liberdade 

liberal”: 

 
No Brasil tem uma coisa que eu queria que vocês compreendessem bem: tudo o que 
a gente faz para pobre é gasto; tudo o que gente faz para os setores mais ricos – que 
precisamos fazer também – é investimento, o que é uma distorção conceitual muito 
séria. Quando nós damos uma bolsa família de 75 ou 80 reais para uma mulher 
pobre, ela se transforma numa consumidora em potencial de alimentos, de roupas, 
de coisas de primeira necessidade, que é um sonho que nós tínhamos, de criar um 
mercado de massa, que os pobres pudessem adentrar...E não faz muito tempo...Há 

                                                 
22 Kucinski (2000) defende que há seis principais jornais no mundo ocidental e duas revistas de âmbito mundial, 
a saber: jornais – New York Times, Washington Post, Le Monde, The Guardian, Financial Times e The Wall 
Street Journal. Entre as revistas: Time e The Economist. 
23 A esse respeito, sugerimos para o aprofundamento do tema A riqueza na Base da Pirâmide – C.K. Prahalad 
(2003) 
24 Depoimentom extraído de Kamel, Ali. Dicionário Lula: um presidente exposto por suas próprias palavras. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. Verbete: Bolsa Família. Discurso realizado em Brasília-DF em 12/03/2008. 
Mesa de negócios do Economist Newspaper Group.  
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20 anos, eu, que era um trabalhador qualificado, para comprar Danoninho para os 
meus filhos, eu comprava medido, por semana, só podia tomar um, se tomasse dois 
era castigado, só faltava colocar cadeado na geladeira. E eu era considerado classe 
média operária[...]. Mas hoje uma pessoa de um meio de comunicação importante 
no Brasil ficou indignada porque uma mulher do Bolsa Família comprou uma 
geladeira[...]. A imprensa foi lá e entrevistou essa moça. Ela falou: “Não só 
comprei a geladeira, como estou de sandália nova porque eu pude comprar, eu 
compro sandália para os meus filhos.” Antes do Bolsa Família, tinha mulher que 
comprava um lápis e partia ao meio para dar aos dois filhos ou para dar aos dois 
netos. Hoje ela se dá o prazer de comprar uma caixa de lápis para cada um. Isso não 
é investimento? Isso não é distribuição de renda? Isso não é investimento sadio?  

 
2.2. A história de The Economist e a tradução do “economês” 

  

A tradução dos índices apontados pela economia, das análises feitas sobre o mercado 

financeiro e mesmo a respeito das projeções de crescimento ou “quebra” das nações, tornou-

se um fator de grande relevância para a sociedade no mundo contemporâneo. O planeta está 

hoje inteiramente interligado por redes informacionais que divulgam notícias sobre os quatro 

cantos da Terra 24 horas por dia, mexendo com o imaginário de cidadãos dos dois 

hemisférios: catástrofes ambientais, epidemias, guerras e capital. Como está o dinheiro? De 

onde vem e para onde vai? Quem cresce e quem quebra? O que pode ocorrer na minha região 

– com meu emprego – com o mercado em que atuo? 

As respostas, e não simplesmente pistas, a todas essas questões pertencem ao 

jornalismo econômico. Ao menos do ponto de vista ideológico discursivo, esse campo 

jornalístico se apropria dos ethos do conhecimento, da competência, da integridade - para 

funcionar como intérprete para o cidadão cada vez mais preocupado em saber sobre o futuro 

do seu emprego, da sua região e do seu país. Afinal, com o discurso neoliberal da 

globalização como uma “mão invisível” que pilota os comandos da Terra conforme o seu 

próprio humor e que ninguém tem o menor domínio a respeito, resta ao sujeito, mesmo 

investidor ou empresário, perguntar: O que aconteceu? O que ocorrerá? O que fazer? 

Concordamos com Batista Jr. (2000) quando ele expõe uma visão não só crítica, mas arrojada 

acerca do mundo globalizado: 

 
Do ponto de vista de certo tipo de governo, a ideologia da globalização pode ser de 
grande utilidade. É uma linha de argumentação que desfruta da eterna popularidade 
das explicações que economizam esforço de reflexão. Governos fracos e omissos 
servem-se dessa retórica para isentar-se de responsabilidade, transferindo-a para um 
fenômeno impessoal e vago, fora do controle nacional. A ampla divulgação de 
avaliações superficiais das tendências internacionais acaba contribuindo para inibir 
o debate sobre a política econômica e social e para dificultar a identificação dos 
erros das autoridades governamentais. (BATISTA JR., 2000, p.39)   
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Diante das inquietudes aqui expostas, ratificamos que o jornalismo econômico 

funciona para o homem pós-moderno, membro de uma sociedade de risco, como um alicerce 

em meio à entropia dos mercados.  

O referido campo, conforme apresentado, se apropria do lugar de referência para o ator 

social contemporâneo. Inicia assim um “jogo” de atribuição de valores em que os atores do 

campo econômico, não iniciados na prática de traduzir o “economês”, como o faz o 

jornalismo, ganham espaço cada vez mais facilitado no campo midiático. Devido à 

complexidade da temática, na maioiria dos casos eles não conseguem ou não querem se 

apropriar por completo do padrão típico do campo25 jornalístico, mas isso não é motivo para 

fechar-lhes os espaços, pelo contrário, os “gurus” de fala difícil emprestam ainda maior 

credibilidade do jornalismo. Batista Jr. (2000, p. 12) se encarrega de reforçar a nossa 

perspectiva: “O prestígio do economista, particularmente no terreno acadêmico, depende 

muito da sua capacidade de ser obscuro, da sua habilidade no uso e abuso do jargão 

econômico.” 

Defendemos que esses cruzamentos entre os campos da economia e do jornalismo 

funcionam uma “troca” recíproca de discursos valorativos. De um lado há a economia, com 

sua práxis fechada ao domínio do grande público e que tem a sua importância exposta à 

sociedade em caráter dogmático, como ocorre com as avaliações mercadológicas assinadas 

pelas agências de notação; do outro, o jornalismo econômico que traduz ao seu receptor os 

jargões e se apropria do prestígio, apontado por Batista Jr. (2000), alcançado por inserir na 

notícia o crivo dos gurus de discurso truncado. Ah, já traduzido! 

Caldas (2005) é essencial para o entendimento do trabalho de intérprete do jornalismo 

econômico na contemporaneidade e o que isso efetivamente representa ao consumidor da 

notícia. É notória a sua postura em defesa do papel social exercido pelo campo ao passo que é 

graças ao jornalismo econômico, que os inúmeros acontecimentos que geram impacto à vida 

dos cidadãos podem ser verdadeiramente compreendidos.  

Com a abundância do acesso ao conteúdo informacional, diferentes públicos emergem 

e junto a eles a necessidade da tradução, que em nosso entendimento nunca é totalmente 

isenta e se transforma igualmente em discurso ideologizado. 

 
Foi por conservadorismo, preconceito, má-fé ou mesmo por pura preguiça, que 
difundiu-se um mito segundo o qual as páginas de economia dos jornais só 
interessam e são entendidas por circunspectos senhores de paletó e gravata, sejam 

                                                 
25 Isso vai de encontro ao entendimento de Bourdieu (2003) que sustenta que atores de outros campos apropriam 
a sua linguagem à linguagem midiática, devido ao poder simbólico da última.  
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eles economistas, executivos, empresários, técnicos do governo ou profissionais do 
mercado financeiro. O que, de modo algum, é verdade. O que para muitos pode 
parecer apenas um código cifrado, um emaranhado hermético de gráficos e 
números destinado apenas à leitura de iluminados e especialistas, é de fato um 
guia de sobrevivência indispensável para nossa vida cotidiana: é lá que estão as 
notícias sobre juros e inflação, tarifas públicas e aluguel, golpes e trambiques, sobre 
o preço da carne e do feijão, o emprego perdido e o salário reduzido. (CALDAS, 
2005, p. 9) Grifos nossos. 

         

Não é nossa proposta fazer análise de discurso neste item ,entretanto, vale refletir 

sobre a posição assumida por Caldas (2005) acerca do jornalismo econômico: “guia de 

sobrevivência.” A utilização dessa expressão evidencia o ethos discursivo assumido pelo 

campo e que tem relação estreita com a competência, o conhecimento e a integridade, afinal a 

área jornalística em questão se coloca para a autora como um elemento fundamental à vida em 

sociedade. 

No que tange ao caráter didático do jornalismo, um dos responsáveis pela maior 

popularização do jornalismo econômico na contemporaneidade juntamente com a expansão 

de acesso à internet, concordamos com Caldas (2005) quando ela expõe falhas de redação, 

que comprometem a notícia. Conforme a autora é por vezes o próprio jornalista que torna o 

conteúdo econômico chato. Isso ocorre de acordo com Caldas (2005) quando o repórter ouve 

das fontes uma série de explicações técnicas, um bocado de expressões específicas (em inglês 

muitas vezes!) que bem poucos entendem e apenas as transcreve em “economês”. 

Asseguramos com base no nosso objeto de estudo (melhor refletido no capítulo 

seguinte) que o comportamento apresentado no exemplo trazido por Caldas (2005) não tem 

espaço na cobertura jornalística de economia contemporânea, mesmo em veículos altamente 

especializados no setor, como é o caso da revista The Economist. Portanto, concordamos com 

Caldas (2005) quando ela afirma que a linguagem jornalística é uma só, recheada de 

didatismo, em nosso entendimento. 

 
Ora, a linguagem jornalística é uma só. O texto sobre o déficit fiscal do 
governo deve ter a mesma simplicidade, objetividade e clareza de outro que 
descreve um conflito entre policiais e traficantes na favela ou daquele que narra 
a súbita disposição de Romário em disputar a bola com o adversário. O que muda é 
apenas o tema. Se o leitor não entender o que leu, é porque o jornalista não cumpriu 
sua função básica de informar. Escreveu como se fosse um burocrata e não como 
um bom repórter. (CALDAS, 2005, p.10) Grifos nossos. 

 
 
 A notória defesa da autora acerca do que os manuais de jornalismo pregam, ou seja, a 

clareza, a objetividade, entre outros, ajuda a corroborar o nosso entendimento de que o 

jornalismo especializado em economia ocupa o lugar de referência. Esse espaço privilegiado 
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serve tanto para investidores especializados no mercado de capitais quanto para o cidadão 

comum de classe média que busca o mínimo de entendimento sobre as vicissitudes do dia-a-

dia. A estudiosa segue essa mesma perspectiva: 

 
O empresário tem lá seu vocabulário próprio, o economista lança mão de 
expressões técnicas da ciência econômica, o ministro fala no linguajar escorregadio 
do governo. Mas o jornalista deve ter preocupação e preparo para interpretar o 
que ouviu desses personagens e, ao escrever, traduzir tudo em linguagem 
simples e objetiva, capaz de ser entendida por qualquer um, do porteiro do seu 
prédio ao mais importante empresário do país. (CALDAS, 2005, p. 10) 

 

 Esse caráter didático é em última análise e guardadas as devidas relações entre perfis 

de público-alvo, recorrente nos diversos veículos, que ao seu modo visam a nortear o 

consumidor da notícia. Práticas recorrentes do jornalismo econômico especializado têm a ver 

com as oportunidades de investimento ou o cuidado com o risco nos mercados de capitais – 

varejo ou quaisquer outros segmentos econômicos, prática marcada em The Economist;o 

jornalismo de perfil popular também – óbvio ao seu modo – busca traduzir os impactos 

sociais advindos do mundo capitalista e se lança dos artifícios mais criativos possíveis para 

isso26.   

 Só resta uma alternativa para o jornalismo econômico no afã de se aproximar dos 

diferentes estratos da sociedade e exercer sua influência sobre eles: ser didático em meio a 

jargões que enchem de pompa os líderes de governos e mercado, mas apenas confundem o 

consumidor da notícia das diferentes realidades sócio-econômicas. Para Caldas (2005) um dos 

exemplos mais bem acabados desse contexto é Joelmir Betting. A preocupação dele em ser 

didático nas suas explicações sobre o universo econômico lhe rendeu popularidade e o apelido 

de “Chacrinha da Economia.”  

 Como já discutido no item anterior, o papel da informação no problema de decisão, 

conforme Lene (2006) é minimizar o risco econômico e maximizar benefícios. Assim, dentro 

de um ambiente econômico competitivo o jornalismo torna-se uma fonte poderosa para 

informações necessárias à tomada de decisões econômicas. Isso porque graças ao conteúdo 

jornalístico os agentes econômicos podem, em boa medida, formar as suas estratégias.  

 Diante das colocações defendidas ao longo deste item, ratificamos que um dos 

principais aspectos que atribuem essa valoração ao jornalismo econômico é justamente a sua 

                                                 
26 Grande exemplo é a tentativa do jornal Extra do Rio de Janeiro de explicar o impacto da macroeconomia para 
o seu público leitor com um perfil de baixa escolaridade; uma de suas manchetes: “Hollywood e Brahma mais 
caros amanhã.” Notas de aula com o Prof. Dr. José Afonso Jr. durante o doutorado no primeiro semestre de 
2009. 
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função de “tradutor” de índices, projeções, “economês”. Não só a tradução, mas sim a 

didática impetrada para informar o consumidor da notícia sobre riscos e benefícios.  

Kucinski (2000) nos ajuda a reforçar a tese de que é graças à postura professoral desse 

campo jornalístico, que sua influência atinge os diferentes níveis da sociedade. Para o autor, 

na cobertura de economia, episódios e processos singulares precisam ser interpretados à luz 

dos processos, leis ou relações econômicas, às vezes confusas e quase sempre ignoradas pelo 

senso comum, pois são formuladas em outro nível de saber: o saber das teorias econômicas. 

Cabe assim ao jornalismo econômico traduzir esse conteúdo porque ratificamos é graças a 

essa postura que o campo reafirma o seu poder mais que simbólico: mercadológico. Na visão 

de Caldas (2005, p. 50) “[...] um repórter só conquista a confiança de quem lhe fornece 

informações quando seu trabalho, uma vez publicado, é fiel aos fatos apurados e não são 

“esquentados” é escrito com objetividade, clareza, simplicidade e trata de assuntos relevantes 

para o país e a sociedade” 

O poder mercadológico discutido aqui pode ser melhor compreendido ao passo que 

percebemos as íntimas relações entre  a notícias e flutuações financeiras. Caldas (2005) 

assegura que o anúncio de novas regras definidas pelo Banco Central, ou a entrevista em que 

o ministro da Fazenda divulga novas metas acertadas junto ao Fundo Monetário Internacional 

(FMI) são exemplos de informações que podem elevar ou derrubar a cotação do dólar, do 

índice Bovespa e outros ativos.  

 Reforçamos, contudo, o aspecto central deste item da pesquisa, ou seja, a “tradução” 

realizada pelo jornalista de economia é o que efetivamente dá sentido à notícia e faz com que 

ela adquira o peso apresentado aqui. Caldas (2005) critica o fato de alguns jornalistas 

negligenciarem o seu papel de “tradutor”. Ela afirma que muito profissionais procuram a 

opinião de consultores, economistas-chefe de bancos ou agentes do mercado financeiro, sobre 

alguma posição governamental – entretanto – o trabalho ficaria completo se o repórter 

explicasse o impacto dessas decisões para a vida das pessoas, em outras palavras, fosse um 

“intérprete”.   

 Reiteramos as ideias que nos foram apresentadas por Kucinski (2000) e Lene (2006) 

de que o jornalismo econômico opta pelo capital e  não pelo homem como sujeito de sua 

história e objeto de suas preocupações decorre da ideologia de livre mercado em suas várias 

manifestações. Um outro aspecto também relevante é que esse campo tende a escolher a boa 

notícia (conforme exposto no item anterior) em detrimento da catástrofe. O jornalismo 

econômico abre assim os seus melhores espaços a notícias consideradas positivas sobre o 

desempenho econômico e reluta em aceitar as adversidades econômicas. 
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 Concordamos com a posição defendida por Caldas (2005) por razões óbvias e que vão 

ao encontro do nosso entendimento também sobre o discurso como fator centrado em relações 

ideológicas. 

 
Seja em economia, política ou sociedade, não há coluna de notas que não traga uma 
intriga, que não seja alvo de algum interesse, que não passe algum recado, que não 
tome partido de alguém. O escritor, dramaturgo e também jornalista Nelson 
Rodrigues chamava de  “idiotas da objetividade” colegas de redação que 
costumavam dar lições de isenção e objetividade no jornalismo. (CALDAS, 2005, 
p. 25)  

 

 Batista Jr. (2000) parte de pressuposto semelhante ao nosso no que diz respeito às 

relações de poder postas pelos veículos e agentes econômicos. A sua posição merece destaque 

mais especialmente por sua visão crítica sobre a globalização, que não passaria de um 

discurso hegemônico midiático centrado em interesses de ordens diversas com o objetivo 

maior de manter as posições econômicas globais inalteradas. 

  
Para certos governos, a ideologia da globalização foi um grande achado. Ao 
apresentar o processo de internacionalização como uma grande e avassaladora 
novidade, fascinante ou assustadora, conforme o enfoque, cria-se uma espécie de 
cortina de fumaça. “Globalização” vira uma espécie de desculpa para tudo, uma 
explicação fácil para qualquer coisa negativa que aconteça no país. Governos fracos 
e omissos servem-se da retórica da globalização para isentar-se de responsabilidade 
transferindo-a para um fenômeno impessoal e vago, que ninguém entende ou 
explica direito (BATISTA JR., 2000, p. 56)   

 

 Assim, para Batista Jr. (2000) globalização seria mais ideologia do que realidade. 

Ideologia que serve aos propósitos daqueles que estão na vanguarda do processo de 

internacionalização e  querem sempre que possível, remover as resistências locais, 

sindicais e nacionais ao processo de internacionalização em andamento. 

 Diante de tudo o que foi exposto defendemos que o caráter didático do jornalismo 

econômico aliado à construção de um ethos discursivo que constrói um imaginário de 

seriedade – imparcialidade – além do conhecimento “dogmático” dos gurus do mercado 

financeiro (aqui envolvidas também as agências de notação), cria uma aura de 

confiabilidade e segurança para o consumidor da notícia econômica. Essa defesa torna , 

em nossa visão, a assertiva de Gaye Tuchmann verdadeira: “a linguagem da mídia torna-

se a linguagem do povo.”  

 Por fim sustentamos que há um emaranhado de questões discursivas, ideológicas e de 

poder que permeiam o universo da cobertura jornalística de economia. Com a publicação 
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considerada por executivos do mundo inteiro a “bíblia do liberalismo mundial” essas 

relações tendem a ganhar ainda maior significância.  

Como nos últimos tempos a postura da The Economist  face ao Brasil do Governo 

Lula é de expor considerações otimistas sobre o país, resta partir em busca de pistas 

acerca da sua história, além das suas primeiras relações com o Brasil, no tempo em que 

ainda carregávamos o estigma do subdesenvolvimento. 

Conforme Caldas (2005) o jornalismo econômico tem a mesma idade da imprensa. 

Segundo a autora não há registro de um jornal sem notícias de fatos econômicos, além 

disso, o comportamento da economia de um país, região ou cidade influencia a vida das 

pessoas e elas precisam ser devidamente informadas para tomar decisões. Concordamos 

com Caldas (2005) quando ela afirma que a importância dos dados econômicos vale para 

qualquer ator social e exemplifica a necessidade dessas informações mesmo para o 

motorista de táxi, que precisa estar atento aos aumentos do combustível. 

Mattelart (1994) sustenta que a partir de 1850, em um contexto em que se concretiza a 

noção de liberdade de opinião, um conjunto de invenções técnicas permitiu o 

desenvolvimento de novas redes de comunicação. Diante disso, a fundação de The 

Economist em 1843 na Inglaterra por James Wilson é contemporânea a essa fase de 

inovações e mudanças nas relações sociais advindas das novas tecnologias da 

comunicação do século XIX. 

O Reino Unido exerceu um papel de vanguarda em relação às tecnologias aqui 

expostas e sustentamos que de algum modo esse fator influenciou o surgimento e a 

evolução de The Economist. Mattelart (1994) nos dá uma dimensão da força britânica no 

campo das comunicações. Segundo o estudioso em 1852, a Inglaterra, já detinha a mais 

densa rede ferroviária do planeta e contava com 6.500 quilômetros de linhas telegráficas. 

Isso representava, por exemplo, um avanço maior do que o norte-americano onde a 

primeira ligação experimental só se realizaria em 1845. 

Defendemos que um dos responsáveis pelo avanço da imprensa é, sem dúvida, a 

expansão tecnológica da comunicação à distância, propiciada em grande medida pelo 

telégrafo, o que possibilitará ainda no século XIX o surgimento e expansão das agências 

de notícias, presentes até hoje e com importância acentuada no universo da notícia.  

 
Indício das fronteiras do mundo da comunicação à distância de então é a 
Conferência Internacional Telegráfica realizada em Roma, em 1872, a fim de 
regularizar as novas redes do planeta. Nessa reunião, estão presentes apenas 22 
Estados: Alemanha, Áustria-Hungria, França, Grã-Bretanha, Índias Britânica, Itália, 
Rússia, Turquia, Espanha, Bélgica, Países Baixos, Índias Neerlandesas, Romênia, 
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Suécia, Dinamarca, Noruega, Suíça, Grécia, Portugal, Sérvia, Luxemburgo e Pérsia. 
Todos esses países ou regiões tinham aderido à União Telegráfica Internacional, 
fundada por ocasião de um primeiro congresso reunido em Paris, em 1865. Na 
realidade, essa União representava a primeira instituição internacional da era 
moderna, a primeira instância internacional de regularização de uma rede técnica de 
comunicação. (Mattelart, 1994, p. 21)   

 

Consideramos essencial à tese, cujo objetivo é analisar as relações entre a economia e 

o discurso na The Economist durante o Governo Lula, aprofundar o nosso conhecimento 

não só a respeito dessa publicação, e sim do contexto histórico que a envolve, o seu país e 

o universo da comunicação à época. Sustentamos que essa base torna ainda mais sólido o 

entendimento das primeiras notícias sobre o mundo subdesenvolvido e, claro, como se dá 

a relação ideológico-discursiva do veículo com os oito anos de mandato do Presidente 

Lula. 

Já destacamos a influência britânica como uma das nações pioneiras nos investimentos 

em comunicações; pretendemos agora indicar o avanço exponencial na circulação postal 

graças a política conhecida por The Penny Post e que ratifica a posição de liderança 

inglesa no setor. Em 1840, como destaca Mattelart (1994) a Inglaterra tenta popularizar o 

acesso ao serviço postal através de uma reforma intitulada Rowland-Hill, nome do seu 

idealizador e também inventor do selo postal. 

A idéia da reforma consistia, como explica Mattelart (1994) é não levar em 

consideração a distância no preço do transporte das correspondências postais e adotar a 

taxa única de um penny (dez cêntimos). Eis os resultados da política: o número de cartas 

que, em 1839, tinha sido de 76 milhões, elevou-se no ano seguinte para 169 milhões, ou 

seja, um aumento de 122%. Quanto aos resultados financeiros foram menos brilhantes e 

só vinte e três anos mais tarde é que os correios britânicos conseguiram superar a renda 

líquida de 1839. Mas dar acesso à informação foi – sem dúvida – um ótimo negócio para 

os ingleses, que conquistaram crescimento econômico por outros vieses graças à política 

postal implantada com a reforma Rowland-Hill. 

 
[...] no fim do século passado, o economista francês, Paul Leroy-Beaulieu, fazia a 
seguinte observação: “Com certeza, o preço baixo das correspondências contribuiu 
para o desenvolvimento do comércio e facilitou o progresso das indústrias que, sob 
o regime das antigas tarifas, teriam permanecido estacionárias; além disso, por mil 
canais desviados, o Tesouro recebeu, como aumento do produto das outras taxas, 
somas que anulavam talvez ou atenuavam a perda sofrida pela longa diminuição 
das receitas postais e concluía: “sem dúvida, a reforma postal encontra-se, 
juntamente com a estrada de ferro, os barcos a vapor, os telégrafos, o ouro da 
Austrália e da Califórnia, entre as possantes e diversas causas que, nos últimos 
trinta e cinco anos, fizeram crescer as trocas comerciais de forma tão magnífica 
(MATTELART, 1994, pp 21 – 22).       
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Esse conjunto de informações que, em um primeiro e descuidado olhar pode parecer 

distante da história do nosso objeto de estudo vai pouco a pouco formando uma teia de 

significados indissociáveis. Isso evidencia a importância das relações entre o contexto 

inglês favorável ao mundo da comunicação, dado o seu pioneirismo comercial, industrial 

e  tecnológico e o surgimento, além de alcance global da The Economist. 

Um dos aspectos que mais nos chama a atenção e ratifica o que foi apresentado no 

parágrafo anterior é como o emaranhado de transformações técnicas que ocorrem nos 

processos de comunicação modificam radicalmente o estatuto econômico da informação, 

atingindo em cheio o mercado financeiro, espaço de análise obrigatório ao nosso objeto de 

estudo. 

 
O conjunto das transformações técnicas que operam no modo de comunicação leva 
a mudar de forma radical o estatuto econômico da informação. Com redução das 
demoras, ela modifica obrigatoriamente os métodos de sua coleta, tratamento e 
codificação. Torna arcaicas as regulamentações das Bolsas de Valores e força a 
procurar novos processos de intervenção nos mercados. A informação torna-se 
coisa de especialista e sua complexidade exige a competência de analistas 
preocupados em prever a conjuntura. Como é que os homens do comércio 
contemporâneo viveram essas transformações? (MATTELART, 1994, p.23)   

 
 

Mattelart (1994) responde o seu próprio questionamento acerca das modificações 

comerciais ocorridas devido às novas tecnologias de comunicação, trazendo como 

exemplo o papel de um jornal do século XIX especializado em finanças: The Sugar Cane, 

da cidade inglesa de Manchester. Conforme Mattelart (1994)27 a informação exclusiva e 

arduamente obtida, que era fonte de lucro para o negociante habilidoso da época, passou a 

ser propriedade pública graças à popularização dos informe econômicos. Portanto, o 

especulador audacioso e seus concorrentes passaram a ter acesso ao mesmo conteúdo ao 

mesmo tempo.  

Apesar de o autor não citar nessa passagem The Economist – asseguramos que a 

publicação surge com proposta semelhante ao jornal The Sugar Cane e exerce influência 

igualmente relevante desde o início de seus trabalhos.  

Outro fator contemporâneo à fundação de The Economist e que deve ser refletido, pois 

ajuda no entendimento da base histórica na qual a publicação foi formatada, é o 

surgimento das agências de notícias na América do Norte e na Europa. Essas entidades 
                                                 
27 Mattelart se baseia em Moreno Fraginals, El Ingenio, complejo econômico social cubano del azucar, Editorial 
de Ciencias Sociales, Habana, 1978.  
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são responsáveis não apenas pela aceleração no movimento das notícias internacionais, 

mas também pela informação estratégica necessária às corporações. 

Novamente Mattelart (1994) faz importante levantamento histórico desse período 

crucial ao avanço da comunicação no planeta, quando aborda o surgimento e a geografia 

dessas organizações. De acordo com o estudioso, a agência francesa Havas é fundada em 

1835; a alemã Wolff, em 1849; e a britânica Reuter em 1851. Já a norte-americana, 

Associated Press (AP), inicia-se no mercado em 1848. Destaque para o fato de que só as 

três européias começaram suas atividades como agências internacionais, além disso, o 

perfil da Reuter era fortemente influenciado pelo império britânico e pela informação 

comercial e financeira.     

Outro destaque sobre a formação histórica da The Economist diz respeito à imprensa 

livre, postura adotada na Grã-Bretanha já no século XIX, o que em nosso entendimento 

foi um componente fundamental ao desenvolvimento dessa publicação, além ter 

colaborado também com o acelerado processo de expansão das agências de notícias. 

Mattelart (1994, p. 28) explica essa relação: “A rápida progressão das redes das grandes 

agências é paralela ao advento de uma imprensa liberada dos constrangimentos da censura 

De 1853 a 1861, a Grã-Bretanha suprime os “imposto sobre o saber” que entravavam o 

desenvolvimento de uma imprensa de massa.” 

Em vista de tudo o que foi abordado, temos uma noção dos componentes históricos 

que permearam o surgimento de The Economist e que nos ajudam também a compreender 

melhor a sua história de quase 150 anos.28 Vale ressaltar o ethos discursivo que permeia o 

seu histórico porque é notória uma construção de significados semelhante àquela adotada 

pelas agências de notação, ou seja, a confiança, credibilidade, imparcialidade, entre outros 

“ideais”. 

Conforme os dados oficiais da publicação, The Economist, como já apresentado, foi 

fundado em 1843 por James Wilson, em Londres, na Inglaterra, onde é editada até hoje. O 

objetivo que a o fez nascer foi dar suporte a causa do livre comércio. Daí a importância de 

entendermos o contexto histórico que envolve o seu surgimento e que aponta para a 

relevância da informação econômica na Europa e na América do Norte durante o referido 

período. 

Em sua página oficial, a organização afirma que é e sempre foi uma publicação de 

opinião radical algumas vezes, que reverencia os fatos. Se posiciona ainda como uma das 

                                                 
28 O histórico sobre a publicação foi obtido através do site oficial: www.economist.com – Acesso em 
12.10.2010. 
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publicações de maior autoridade e influência no mundo. A influência é comprovada ao 

longo deste estudo quando analisamos o impacto que suas considerações acerca do 

governo brasileiro causa. 

Com o crescimento da publicação, em termos econômicos e mesmo simbólicos, que 

diz respeito à imagem de credibilidade que propiciaria tomadas de decisão mais seguras 

para os investidores, The Economist avançou por outros campos que não apenas o 

editorial. Hoje, o The Economist Group, além do próprio jornal The Economist, tem uma 

outra marca: Economist Intelligence Unit.  

Acreditamos que o uso dessa marca tem íntima relação com o ethos discursivo da The 

Economist, que tem como um dos seus principais sustentáculos o imaginário do 

conhecimento balizado sobre todas as questões que envolvem o mercado financeiro, o que 

lhe abre possibilidades para negócios que vão além do ramo editorial. A marca Economist 

Intelligence Unit – como já exposto se apropria da imagem da publicação, como podemos 

observar no seguinte conteúdo: “Economist Intelligence Unit acesse grátis a cobertura de 

170 países para as suas operações globais29.” 

Defendemos que além das agências de notação Standard & Poor´s e  Moody´s, 

The Economist se destaca como uma das mais influentes instituições ligadas ao mercado 

financeiro na contemporaneidade. A publicação, como analisado ao longo deste capítulo, 

a exemplo das agências de notação que estudamos, se apropria de uma lógica no seu 

discurso que a situa junto a eixos discursivos também envoltos na seriedade, credibilidade 

e confiança. 

A história da The Economist também remonta há mais de cem anos e no seu 

discurso a esse respeito, disponível na sua home page, há uma cadeia ideológica que vai 

ao encontro do que estudamos sobre as agências de notação.  Assim, está construído um 

ethos que ecoa não só através do site da agência, mas ao redor do planeta através de 

matérias – editoriais – conteúdo, afinal, que associa o seu discurso jornalístico de 

imparcialidade e credibilidade ao das avaliações plenas de certezas das agências de 

notação, que neste jogo de valorações se transformam em autoridade.  

Inicia-se nas relações entre The Economist e as agências de notação consideradas 

as mais importantes do mundo por esta tese, o jogo de atribuições de valor e confiança da 

The Economist  para com as agências de notação e vice-versa. Relembramos que Pinto 

(2009) afirma que a arte retórica argumenta dentro do senso comum, no objetivo de criar 

                                                 
29 Retirado do site: www.economist.com – acesso em 16.10.2010; texto original: Economist Intelligence Unit 
Access free country country coverage for your global operations.  
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uma verossimilhança e o crédito do orador diante do público, seria para o autor um fator 

decisivo, pois a confiança do público abriria o caminho para a persuasão. 

A confiança e a imparcialidade são os focos centrais da The Economist na 

constituição do seu ethos discursivo, da mesma forma que tem relevância ímpar no 

discurso da Standard & Poor´s e da Moody´s. A partir do histórico da The Economist 

disponível em sua página eletrônica oficial ratificamos a nossa visão de que The 

Economist ao atribuir credibilidade às avaliações desempenhadas pelas agências atrai para 

si a mesma credibilidade, persuadindo o seu interlocutor, como assegura Pinto (2009), ao 

estudar o papel dos jogos de valoração entre diferentes sujeitos. 

A primeira das questões é por que The Economist se auto-intitula um jornal? 

Mesmo quando The Economist incorporou o Bankers´ Gazette e o Railway Monitor de 

1845  a 1932, ele se auto-descreveu como um jornal generalista, literário e político. Ainda 

de acordo com as informações extraídas do seu histórico on-line, a publicação mantém até 

hoje a sua linha editorial, além de oferecer análise e opinião, ela tenta a cada edição cobrir 

os principais fatos – econômicos e políticos da semana. O jornal segue para a impressão 

na quinta-feira e é impresso simultaneamente em seis países, está disponível nas principais 

cidades do mundo na manhã seguinte ou logo após. 

Os leitores de todos os lugares lêem o mesmo assunto no editorial. As propagandas 

são diferentes. A ordem das seções, e algumas vezes a capa, muda também. Mas as 

palavras são as mesmas, exceto pelo fato de que toda semana os leitores britânicos 

algumas páginas extras dedicadas a notícias do Reino Unido. 

Um comportamento curioso da The Economist é o fato de que as suas matérias não 

são assinadas pelos repórteres responsáveis, como ocorre na maior parte dos casos no 

Brasil, por exemplo. Em seu “jogo” de perguntas e respostas, cuja finalidade é apresentar 

a sua própria história, além óbvio como já defendido, demarcar os espaços da confiança, 

tradição, retidão, entre outros, o jornal faz a pergunta: “Por que ele é anônimo?” A 

pergunta vem recheada de ideologia e nos faz retomar a ideia de Orlandi (2003) de que o 

discurso está imerso em questões ideológicas, sempre! “Muitas mãos escrevem The 

Economist, mas ele fala com uma voz coletiva.”30  

Ora, a voz coletiva defendida no site, como uma instância maior e carregada de 

imparcialidade, em uma atmosfera quase sagrada nos ajuda a reforçar a ideia de que a 

ideologia liberal transparece a cada editorial; a cada matéria. Essa “mão invisível” 

                                                 
30 Parte do texto original extraído de www.economist.com – Many hands write The Economist, but it speaks with 
a colective voice. Acesso em 12.10.2010. 
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derrama sobre todas as outras um ethos discursivo igualmente liberal, centrado em 

questões arraigadas no campo jornalístico, como a imparcialidade, a didática, a 

integridade -  conforme estudado através de Bourdieu (2004).  

Ainda conforme as informações da home page oficial, os editoriais são discutidos, 

frequentemente disputados, toda semana em reuniões que são abertas para todo o corpo 

editorial. Em jogo também o ideário da democracia tão caro à sociedade contemporânea. 

Detalhe curioso: os jornalistas frequentemente cooperam nos artigos, acreditávamos que 

eles os escrevessem efetivamente. Essa observação nos fez reforçar ainda mais a análise 

acerca das questões ideológicas que ajudaram a construir o discurso das matérias da The 

Economist sobre os oito anos de mandato de Lula. Reforçamos assim a nossa defesa de 

que existe uma relação de grande influência entre discurso e economia, como visto no 

capítulo seguinte.  

Alguns artigos, de acordo com a home page oficial, são intensamente editados, não 

há uma informação clara, contudo, sobre o que faz com que eles sejam “intensamente 

editados”. Esse fato nos dá a liberdade de inferir que a edição ocorre graças a questões de 

ordem econômica e política, o que deságua mais uma vez no aspecto ideológico.  

Por tratarmos de ideologia, cabe analisar a polida resposta, mas pouco convincente 

da The Economist a respeito dos seus textos anônimos: “A principal razão para o 

anonimato, contudo, é a crença de que aquilo que é escrito é mais importante do quem 

escreve.”31  A assertiva vai de encontro ao nosso entendimento de que o ator da fala 

consegue atrair um “peso” excessivamente forte à sua afirmação em decorrência da 

posição social ocupada e mesmo dos indicies de popularidade que detêm. Isso vale para os 

diferentes indivíduos, de jogadores de futebol milionários a repórteres, passando por 

quaisquer outros profissionais. 

Curiosamente The Economist defende o anonimato não através do seu discurso 

oficial, e sim fazendo menção ao ex-editor Geoffrey Crowther. O jornalista esteve no 

cargo há mais de cinqüenta anos, entre 1938 e 1956; para ele o anonimato faria do editor 

“não o mestre, mas o servente de alguma coisa muito maior do que ele próprio. Você pode 

chamar o anonimato de ancestral da reverência se você desejar, mas ele dá ao jornal um 

                                                 
31 Texto original extraído de www.economist.com –  The main reason for anonymity, however, is a belief that 
what is written is more important than who writes it. Acesso em 12.10.2010. 
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momento admirável de reflexão e princípio.” 32  Através do discurso de Geoffrey 

Crowther, apropriado agora pelo veículo no qual ele trabalhou há mais de meio século, 

identificamos o ethos discursivo tão próprio do campo jornalismo: a integridade e por que 

não dizer a imparcialidade. 

Logo após o anonimato, o site lança uma pergunta fundamental também a esta tese 

e que nos ajuda a compreender melhor as relações de poder e ideologia nas searas 

econômica e política que envolvem a The Economist. Eis a questão: “A quem The 

Economist pertence?” 33 Desde 1928, metade das ações foram compradas pelo Financial 

Times – uma subsidiária da Pearson – e a outra metade foi comprada por um grupo de 

acionistas independentes, incluindo muitos membros do quadro de funcionários.  

Dentro dessa perspectiva está a tentativa de se constituir mais um eixo discursivo 

que constitui o ethos do veículo: a independência, que se confunde com imparcialidade, 

integridade, confiança... “A independência do editor é garantida pela existência de um 

comitê de membros do conselho diretor, que o indicam formalmente para a função e cuja 

autorização é imprescindível para que ele seja destituído do cargo.”34  

Outro aspecto muito importante na constituição do ethos discursivo da The 

Economist está relacionado àquilo que tratamos no capítulo anterior, ou seja, o caráter 

didático do jornalismo. Além de se posicionar claramente em defesa do livre mercado e de 

trazer para si a imagem da confiança – credibilidade e – claro – expertise apoiada nas 

referências alusivas às agências de notação, The Economist se apropria do discurso da 

clareza.  

A referida objetividade adquire, conforme a publicação um tom de diálogo, 

acrescentamos a isso, que o comportamento só é possível graças à constituição prévia do 

imaginário centrado em uma diversidade de ethos discursivos positivos para o seu leitor, 

com destaque para o quesito confiança. Assim, o jornal lança mão do seguinte discurso: 

“Finalmente, The Economist acredita na linguagem simples. Walter Bagehot, nosso mais 

famoso editor do século XIX, tentou ´ser conversacional, colocar as coisas do modo mais 

                                                 
32 Texto original extraído de www.economist.com –  Not the master but the servant of something far greater 
than himself. You can call that ancestor-worship if you wish, but it gives to the paper an astonishing momentum 
of thought and principle. Acesso em 12.10.2010. 
 
33 Texto original extraído de www.economist.com –  Who owns The Economist? Acesso em 12.10.2010. 
 
34 Texto original extraído de www.economist.com – The editor´s independence is guaranteed by the existence of 
a board of trustees, which formally appoints him and without whose permission He cannot be removed. Acesso 
em 12.10.2010. 
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direto e pitoresco, como as pessoas conversariam umas com as outras normalmente, 

lembrar e usar coloquialismos expressivos´. E o estilo do jornal permanece assim até 

hoje.” 

Como já exposto ao longo do capítulo, o jornal se posiciona claramente em favor 

das idéias liberais desde a sua fundação; sustenta veementemente o lado democrático e 

legítimo de sua defesa, que assume um ar literário ou mesmo poético. Evidentemente o 

discurso sobre o seu fundador, James Wilson, está permeado pela ideologia, conforme as 

argumentações de Orlandi (2003) quando sustenta o caráter indissociável da palavra 

ideologizada.      

O discurso oficial do veículo sugere que o jornal surgiu a fim de estabelecer uma 

campanha sobre assuntos políticos do dia e permanece até hoje fiel ao ideal do seu 

fundador. De acordo com esse discurso, a Lei do Milho que taxava e restringia 

importações tornando o pão caro e a fome comum, era ruim para a Grã-Bretanha.  

O livre comércio na visão de Wilson era bom para todo mundo. No seu prospecto 

para a The Economist, ele escreveu: “Se nós olharmos para o exterior, nós veremos dentro 

de nosso âmbito de intercurso comercial ilhas e continentes inteiros, nos quais a luz da 

civilização mal alvoreceu; e nós acreditamos seriamente que o livre comércio, o livre 

intercurso, farão mais do que qualquer outro agente visível em expandir a civilização e a 

moralidade através do mundo – sim acabar a própria escravidão.” 

Apresentamos mais uma vez componentes do discurso do então Presidente Lula 

que ratificam o que já demonstramos neste capítulo, ou seja, uma estreita relação 

ideológico-discursiva entre a bíblia do liberalismo mundial35 e o responsável pelo maior 

sucesso econômico da América Latina36. Essas observações ratificam a tese já exposta de 

que a postura liberal do então Chefe de Estado brasileiro, nítida em seu próprio discurso e 

no discurso publicado pela The Economist sobre ele, interferem diretamente na atração de  

investimentos para o Brasil. “Quanto mais liberdade e quanto mais autonomia tiver, 

melhor. Eu sou daqueles que defende que a liberdade não faz mal a ninguém; ela muitas 

vezes cria mais debate, mas é extraordinariamente essencial.”37 

                                                 
35 Alusão feito ao entendimento comum do economistas e analistas de mercado sobre a The Economist, a 
exemplo do Prof. Dr. Cristóvão Brito. 
36 O então Presidente Lula é tratado com essa deferência em texto analisados por este pesquisador na The 
Economist, surge daí o nosso comentário. 
37 Depoimento extraído de Kamel, Ali. Dicionário Lula: um presidente exposto por suas próprias palavras. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. Verbete: Liberdade. Entrevista concedida à The Economist em Brasília-DF em 
24/02/2006.  
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Defendemos que há uma ligação político-ideológica nítida e sustentável entre The 

Economist e o então Presidente brasileiro, Lula. Naturalmente a discussão avança no 

capítulo específico a respeito das eleições e do mandato dele, antecipamos porém, o nosso 

ponto de vista que vai ao encontro de Charaudeau (2006, p. 17) “[...] pode-se dizer que 

todo ato de linguagem está ligado à ação mediante as relações de força que os sujeitos 

mantêm entre si, relações de força que constroem simultaneamente o vínculo social.” 

Depois da construção de um ethos que defende a política liberal, o texto sobre a 

história da publicação volta ao teor discursivo literário e mesmo poético, marcado 

intensamente na exposição das personalidades que trabalharam no jornal. Neste caso 

específico, porém, a alusão é ao seu fundador, James Wilson. Através da exposição da sua 

personalidade, permeada de ideologia liberal e moral, chegamos também ao entendimento 

da razão pela qual o jornal se chama The Economist. Destaque novamente para os 

aspectos ideológicos que compõem todo o texto – bem como o nome do jornal. 

No texto que trata das questões apresentadas acima, que remontam à uma 

construção discursiva de quase 160 anos, é visível o que Charaudeau (2006) argumenta 

sobre o discurso. Para o estudioso, podemos afirmar que todo ato de linguagem está ligado 

à ação mediante as relações de força que os sujeitos mantêm entre si, relações que 

constroem, conforme o autor, simultaneamente o vínculo social.  

A força no caso de James Wilson, antes mesmo de estar vinculada ao fato de ser 

fundador de um veículo de notícias, está especialmente relacionada ao discurso adotado, 

ligado ao liberalismo e à moralidade. Também ao mito da imparcialidade jornalística que 

ajuda a construir a sua credibilidade, valores imprescindíveis no contexto histórico 

britânico de 1843; valorizados pelo leitor até este começo do século XXI. 

 
A perspectiva de Wilson era, além disso,38 moral, até mesmo civilizatório, mas não 
moralizante. Ele acreditava “que a razão nos é dada para que nos coloquemos em 
julgamento a respeito dos comandos de nossos sentimentos.” A razão o convenceu 
em particular que Adam Smith estava certo, ao afirmar que através da sua mão 
invisível, o mercado beneficiava os indivíduos que buscavam lucros (Wilson era 
um deles) e também a sociedade. O próprio Wilson era fabricante e queria 
influenciar especialmente “os homens de negócios”. Assim, ele insistia que todos 
os argumentos e proposições colocados pelo seu jornal deveriam estar sujeitos ao 
teste dos fatos. Por essa razão ele foi chamado de The Economist.39    

                                                 
38 Refere-se ao aspecto liberal, portanto, além de liberal. 
39 Conteúdo extraído do site oficial do jornal: www.economist.com – acesso em 12.10.2010. Texto original em 
inglês: Wilson´s Outlook was, therefore, moral, even civilising, but not moralistic. He believed “that reason is 
given to us to sit in judgement over the dictates of our feelings.” Reason convinced him in particular that Adam 
Smith was right, that through its invisible the market benefited profit-seeking individuals (of whom he was one) 
and society alike. He was himself a manufacturer and wanted especially to influence “men of business”. 
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The Economist tenta humanizar a construção do seu histórico, além de reforçar os 

ethos alusivos à moralidade, à credibilidade, imparcialidade, através da edificação dos 

indivíduos que o editaram ao longo da história. As informações a respeito dos sujeitos são 

“recheadas” de adjetivações e nos trazem pistas irrefutáveis das relações de poder e 

ideologia presentes em todo discurso. No discurso jornalístico, contudo, há o agravante do 

nível de influência massivo dos veículos, que funcionam, como observam Guareschi 

(2004) não como o quarto poder, mas sim como o primeiro e mais forte deles. 

Ainda dentro da perspectiva da humanização do histórico de The Economist, 

refletimos novo conteúdo através de sua página eletrônica oficial, dessa vez a personagem 

central da história é Walter Bagehot. Segundo o site o fundador do jornal, James Wilson, 

não foi o seu maior editor em termos intelectuais. O título, na visão do conteúdo oficial 

postado na internet, pertence ao genro, Bagehot., que foi o terceiro editor da publicação, 

de 1861 a 1877. Walter Bagehot era banqueiro, mas ele é melhor lembrado por seus 

escritos sobre política e notavelmente por seus artigos acerca da constituição britânica. A 

monarquia, ele argumentava, era o centro das partes dignificantes da constituição, aquelas 

que “motivam  e preservam a reverência da população”; o primeiro ministro era o cabeça 

das partes “eficientes”, “aquelas pelas quais a constituição, de fato, funciona e governa.” 

Ainda de acordo as informações disponíveis na home page foi Bagehot quem 

alargou o escopo do jornal para discutir política. Ele teria sido também o responsável por 

intensificar maciçamente o interesse que os Estados Unidos sempre demonstraram por The 

Economist. Sob a chefia editorial de Bagehot, que argumentava, “O objeto do The 

Economist é expor com clareza os assuntos do seu segmento”, a influência do jornal 

também cresceu nesse período. 

Com base em Charaudeau (2006) ratificamos novamente que todo ato de 

linguagem está ligado à ação mediante as relações de força que os sujeitos mantêm entre 

si. Essas relações de força que, na nossa visão, constroem simultaneamente o vínculo 

social se tornam muito visíveis nos argumentos utilizados pela publicação a fim de atestar 

a sua credibilidade graças ao estrato social dos seus leitores: “Um secretário de relações 

exteriores britânico, lorde Granville, disse que há qualquer que ele se sentia incerto, ele 

gostava de esperar para ver o que a próxima edição de The Economist teria a dizer. Um 

                                                                                                                                                         
Accordingly, he insisted that all the arguments and propositions put forward in his paper should be subjected to 
the test of facts. That was why it was called The Economist. 



 65

antigo admirador de Bagehot foi Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos de 

1913 a 1921.”40 

 Dando continuidade à humanização no relato sobre a sua história, The Economist, 

argumenta que teve que esperar quase meio século por outro editor notável. Ele chegou, 

como atesta o conteúdo da home page em 1922 e se chamava Walter Layton. O objetivo 

de Layton era que o jornal tivesse grande penetração tanto nos corredores do poder do 

Reino Unido quanto no exterior.41  

Apesar do papel desempenhado por Layton, Geoffrey Crowther é considerado pelo 

jornal como o maior editor desde Bagehot. A contribuição de Crowther teria sido 

desenvolver e melhorar a cobertura de assuntos internacionais, especialmente sobre os 

Estados Unidos e o mundo dos negócios. A autoridade do jornal nunca havia sido tão 

grande. 

A autoridade reivindicada e mesmo trabalhada por The Economist através de suas 

publicações; até de sua história exposta na home page! Reforça a nossa posição de que o 

discurso ideologizado do jornal, além de suas relações com as instâncias do poder 

econômico e político, nos levam ao encontro de Charaudeau (2006, p. 10): “É pela 

existência dos espaços de discussão e de persuasão, lugares de construção dos valores dos 

quais dependem a ação, que o campo político é, como diz Auge, ´o governo da palavra’ 

[...]” 

Entendemos, portanto, que ao longo dos seus quase 160 anos de história The 

Economist vem ocupando lugar central nos campos econômico e político do planeta, 

funcionando como espaço privilegiado de discussão e mais ainda de persuasão.  

Ao prosseguirmos na análise do histórico apresentado por The Economist em sua 

página eletrônica, percebemos que a preocupação em cobrir o governo Lula tem um 

componente muito forte, a própria história do jornal, que desde o início tentava cobrir as 

questões político-econômicas globais. Assim, como assegura, o jornal se preocupava com 

o estrangeiro tanto para buscar matérias quanto para aumentar a sua circulação. Já na 

década de 1840, ele tinha leitores na Europa e nos Estados Unidos. Por volta de 1938, 

                                                 
40 Conteúdo extraído do site oficial do jornal: www.economist.com – acesso em 12.10.2010. Texto original em 
inglês: One British foreign secretary, Lord Granville, said that whenever he felt uncertain, he liked to see what 
the next issue of The Economist had to say. A later admirer of Bagehot´s was Woodrow Wilson, president of the 
United States from 1913 to 1921. 
41 Importante destacar que a Home Page do jornal – www.economist.com faz referência neste parágrafo ao 
trabalho da jornalista e historiadora, Ruth Edwards, que pesquisa a história do jornal e com quem mantemos 
contato via correio eletrônico: ruthdudleyedwards@ntlworld.com  
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metade de suas vendas ocorreram no exterior, mas graças à II Guerra Mundial, esse fato 

não durou muito tempo.    

Como já discutido, Geoffrey Crowther é considerado pelo jornal como o maior 

editor desde Bagehot e o seu grande diferencial foi começar a publicar uma seção 

especializada em negócios norte-americanos, que ele inaugurou logo depois do ataque 

japonês em Pearl Harbor em dezembro de 1941. A seção “American Survey” (renomeada 

para “United States” em 1997) era focada não nos norte-americanos, e sim nos britânicos 

que, na visão de Crowther, precisavam conhecer melhor os seus novos aliados. Mas, 

ganhou seguidores também naquele país, o que foi a base para o grande aumento na 

circulação da The Economist na América do Norte a partir da década de setenta do século 

passado. 

Ao longo de sua existência, The Economist tem se contentado com uma circulação 

pequena. Quando Bagehot deixou a editoria, a circulação era de 3.700 exemplares e até a 

década de 1920 havia subido para apenas 6.000. Depois da Segunda Guerra Mundial, 

cresceu rapidamente – mas para uma base de simplesmente 18.000, e quando Crowther 

saiu a circulação era de apenas 55.000, não alcançando 100.000 exemplares até 1970. 

Hoje a circulação é de mais de 1.400.000 exemplares, mais de 4/5 do total fora da Grã-

Bretanha. A circulação americana responde por mais de 50% do total. 

As relações expostas por Charaudeau (2006) ao longo deste capítulo e, que 

refletem o discurso a partir dos vínculos sociais dos autores, tão presente na nossa análise 

sobre o histórico de The Economist aparecem em profundidade nas palavras de um editor 

recente do jornal, Rupert Pennant-Rea.   

Rupert tenta descrever o perfil do leitor do seu jornal e reforça o ethos de 

credibilidade e imparcialidade justamente por ter um interlocutor tão qualificado: o 

consumidor da sua notícia. Rupert Pennant-Rea aponta o caráter didático do jornalismo, 

presente mesmo em uma publicação seleta como o jornal. Para esse editor The Economist 

é um panorama da sexta-feira, onde os leitores, com renda acima da média, mentes 

melhores que a média, mas com menos tempo que a média, podem testar as sua opiniões 

contra as nossas. Nós tentamos contar ao mundo sobre o mundo, persuadir o expert e 

atingir o amador, com uma injeção de opinião e argumento. 

O site se apropria das palavras de Pennant-Rea e ao fazer isso ratifica o ethos da 

sua credibilidade jornalística, qualificando mais uma vez o leitor do jornal. Assim 

diferentes indivíduos – Rupert Pennant-Rea e os redatores do site – nos fazem considerar 

a assertiva de Orlandi (2003) de que através do discurso podemos verificar uma relação 
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entre língua e ideologia e, dessa forma, compreender como a língua produz sentidos 

por/para sujeitos. 

 
Com leitores como esses, e objetivos como esses, The Economist estava pronto 
para aumentar mais e mais a sua circulação no Reino Unido. Esse crescimento se 
tornou especialmente verdadeiro nas décadas de 1960 e 1970, quando os jornais 
britânicos diários começaram a publicar mais artigos analíticos, argumentativos e 
interpretatitvos que tinham sido tradicionalmente o escopo dos semanais. The 
Economist sobreviveu, e – na verdade – prosperou, por construir sua perspectiva 
internacional e vender no exterior.42 

  
 
The Economist informa que o crescimento apontado na passagem acima foi  

enormemente ligado a sua cobertura de negócios e assuntos econômicos. Acrescentamos à 

essa informação o pensamento de Lene (2006), que assegura que a sociedade atual pode 

ser denominada como sociedade de risco,  sociedade complexa ou sociedade pós-moderna 

e por isso a informação tem papel fundamental por dar ao cidadão comum o contato 

imediato com a notícia e com os acontecimentos em nível global. 

 Assim, reforçamos que o ethos de credibilidade construído por The Economist 

torna-se ainda mais necessário ao jornal bem como a tentativa de qualificar editores e 

leitores, tornando-os indivíduos acima da média no atual contexto social.  

O fundador James Wilson acreditava que até a estatística, longe de ser algo 

medíocre, poderia “sustentar o mais profundo e frequentemente o mais motivador 

interesse”. À idéia de Wilson, sugerimos o que Lene (2006) considera, ou seja, vivemos 

na sociedade do risco e o jornalismo econômico, em nossa visão, ocupa um lugar de 

referência desde os tempos da fundação de The Economist. Os dados numéricos, portanto, 

formam para o senso comum uma prova irrefutável: “números não mentem” – por isso as 

estatísticas garantem espaço em um jornal cujo foco é a economia e o discurso a 

credibilidade.  

No quesito credibilidade é recorrente expor o cargo “acima da média” de leitores 

que supostamente formam os seus pontos de vista graças ao trabalho jornalístico de The 

                                                 

42 Conteúdo extraído do site oficial do jornal: www.economist.com – acesso em 12.10.2010. Texto original em 
inglês: The Economist was bound to find it progressively harder to increase its circulation in Britain. That 
became especially true in the 1960s and 1970s, when British daily papers started to carry more of the 
interpretive, argumentative and analytical articles that had traditionally been the preserve of the weeklies. The 
Economist has survived, and indeed prospered, by building on the internationalism of its outlook and by selling 
abroad.  
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Economist. Essa estratégia discursiva ocorre de modo muito marcado quando a publicação 

procura defender a utilização das estatísticas como importante componente do jornalismo 

por ela praticado, demonstrando que “nível” de consumidor da notícia concorda com essa 

prática. “Até hoje, leitores como Helmut Schmidt, chanceler da antiga Alemanha 

ocidental de 1974 até 1982, concordam.”43      

   Um dado curioso que identificamos sobre a história do jornal é que apesar de sua 

forte relação com o campo econômico são poucos os leitores que compram o jornal por 

causa de uma única temática. É o que garante a página eletrônica de The Economist, que 

neste mesmo instante faz alusão à diversidade de assuntos que a publicação é capaz de 

abarcar. Conforme a home page em anos recentes o jornal incluiu seções dedicadas a 

Europa, Ásia, América Latina, assuntos internacionais, ciência e tecnologia. Expandiu 

ainda a cobertura sobre livros e artes e introduziu uma nova coluna sobre mercados 

financeiros, Buttonwood.  

Como já destacado, curiosamente, no jornal The Economist, as matérias não são 

assinadas pelos repórteres, apesar de não ser obviamente trabalho isolado do editor, 

conforme assegura o veículo. Identificamos na postura adotada pelo jornal um ponto de 

contato com a chamada relação de forças estudada por Orlandi (2003).  

Asseguramos que é a graças ao emaranhado de construções de sentido produzido 

por The Economist que, lhe garante a referência no mercado financeiro e político global de 

bíblia do liberalismo mundial, que a publicação dispensa a assinatura dos seus  jornalistas, 

fazendo da sua marca instrumento maior de credibilidade, mesmo que não “haja sujeito 

específico no discurso”. 

 
[...] temos a chamada relação de forças. Segundo essa noção, podemos dizer que o 
lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo do que ele diz. Assim, se o sujeito 
fala a partir do lugar de professor, suas palavras significam de modo diferente do 
que se falasse do lugar do aluno. O padre fala de um lugar em que suas palavras 
têm uma autoridade determinada junto aos fiéis etc. Como nossa sociedade é 
constituída por relações hierarquizadas, são relações de força, sustentadas no poder 
desses diferentes lugares, que se fazem valer na “comunicação”. A fala do professor 
vale (significa) mais do que a do aluno (ORLANDI, 2003, pp. 39-40) 
 
 

Graças à nossa leitura de Orlandi (2003) e à reflexão sobre a formação histórico-

discursiva de The Economist,  concordamos com o autor e identificamos ainda um novo 
                                                 

43 Conteúdo extraído do site oficial do jornal: www.economist.com – acesso em 12.10.2010. Texto original em 
inglês: “To this day, readers such as Helmut Schmidt, chancellor of West Germany from 1874 to 1982, agree.” 
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ponto de contato entre o seu estudo acerca das relações de força e o discurso do jornal. Na 

nossa visão, consonante à de Orlandi (2003), todos esses mecanismos de funcionamento 

do discurso repousam no que o estudioso chama de formações imaginárias. Dessa forma, 

não são os sujeitos físicos nem os seus lugares empíricos como tal, isto é, como estão 

inscritos na sociedade, que funcionam como discurso, mas suas imagens, resultado de 

projeções. Para nós, a imagem constituída ou construída por The Economist é muito clara.    

Antes de apresentarmos uma linha do tempo que nos situa de modo mais objetivo 

do que analítico na trajetória histórica do jornal, apresentamos uma espécie de apanhado 

geral de anos recentes e atualidade sobre o jornal44. 

Inicialmente The Economist era escrito em Londres, com reportagens de 

mercadores no exterior. Ao longo dos anos, esses abriram caminho para estrangeiros que 

mandavam suas histórias pelos correios, e depois via telex e cabo. Hoje em dia, há vinte 

grupos de correspondentes internacionais. Os colaboradores vão de Kim Philby, que 

espionou para a União Soviética, até H. H. Asquith, redator chefe do jornal antes se tornar 

primeiro ministro da Inglaterra, Garret Fitzgerald, atual presidente de assuntos 

internacionais europeu, e Luigi Einaud, presidente da Itália de 1948 a 1955.  

Mais uma vez a questão do “anonimato” na redação mesmo de artigos nos chama 

atenção e ratificamos a crença de que isso decorre de uma relação de forças muito 

presente ao longo da história do jornal, demonstrada de modo muito intenso no discurso a 

seguir: “Mesmo os mais ilustres do grupo, entretanto, escrevem de forma anônima: só 

reportagens especiais, os suplementos mais longos publicados cerca de vinte vezes ao ano 

a respeito de vários assuntos ou países, são assinados.”45  

Segue uma espécie de linha do tempo46 que ajuda a compreender melhor o que 

aconteceu com jornal The Economist ao longo dos seu quase cento e sessenta anos de 

atuação.  

Iniciamos pelo século de sua fundação. Em 1843 o jornal é fundado por James 

Wilson com uma abordagem de negócios, agricultura, política e levre comércio. A 

circulação média gira em torno de dois mil exemplares semanalmente. Em 1845 os títulos 
                                                 
44 Sempre com base em www.economist.com  

45 Conteúdo extraído do site oficial do jornal: www.economist.com – acesso em 12.10.2010. Texto original em 
inglês: Even the most illustrious of its staff, however, write anonymously: only special reports, the longish 
supplements published about 20 times a year on various issues or countries, are signed. 

 
 
46 Linha do tempo com base em www.economist.com; acesso em 12.10.2010. 
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do Grupo The Economist se tornam o prórprio jornal The Economist, Weekly Commercial 

Times, Bankers´ Gazette e Railway Monitor. Em 1847 The Economist atinge o pico de 

circulação de 4.483 exemplares e se estabelece em cerca de 3.500 pelos próximos anos; 

em 1861, Walter Bagehot, hoje lembrado na coluna que recebe o seu sobrenome se torna 

editor; em 1876 a circulação atinge o número máximo de 3.690 exemplares e cai 

consideravelmente até 1881. 

Na primeira metade do século XX os fatos mais marcantes foram os seguintes: em 

1920 a circulação do jornal sobe para 6.170 exemplares semanalmente; em 1922 Walter 

Layton é nomeado editor. A chefia dele é muito importante para o veículo e, segundo a 

página eletrônica do veículo, se deve a Layton a sobrevivência do jornal, além de sua 

“independência”47; em 1928 o jornal é vendido pelo conselho de Wilson para o Financial 

Newspaper Proprietors Limited e um grupo influente de acionistas individuais. A divisão 

na propriedade foi desenhada com o intuito, segundo os dados oficiais do site, de 

assegurar a manutenção da “independência” do veículo; em 1929 Sir Henry Strakosch é 

escolhido presidente; em 1934 The Economist sofre a sua primeiro repaginação 

significativa; em 1935 a capa de The Economist é sensivelmente modernizada; em 1936 

Geoffrey Crowther se tornou editor do jornal, ele foi posteriormente escolhido para a 

diretoria comercial e depois para a presidência; uma circulação média de 10.000 

exemplares é alcançada, 50% dela procedente do mercado externo; em 1944 lorde Layton 

é eleito presidente; em 1946 é fundada a The Economist Intelligence Unit para servir ao 

próprio veículo, além de fornecer expertise em negócios a outras empresas, para nós, uma 

prova da confiança da influência que The Economist passava a adquirir no meio político e 

corporativo e que atribuía valor às suas opiniões e argumentos; em 1949 sob a chancela da 

marca Economist, jornais diários são lançados. 

Há também uma série de fatos importantes na história de The Economist da 

segunda metade do século XX até o presente. Em 1956 Economist Conference48 – uma 

divisão da Economist Intelligence Unit, é fundada e lança mesas redondas para discutir a 

atuação governamental. O jornal atinge nesse ano uma circulação de 55.175 exemplares; 

em 1963 Lorde Crowther é indicado presidente; em 1964 está concluída a obra do 
                                                 
47 O termo independência foi grafado entre aspas, pois com base em nossas análises e em nossa própria 
percepção acadêmica, é impossível haver independência no discurso jornalístico de massa. 
48 Destacamos a importância atribuída por essa divisão da revista ao Brasil. Em 09.11.2010 ocorreu em São 
Paulo uma conferência amplamente divulgada pela revista e intitulada – Brazil Summit: Taking Off – cujo 
principal objetivo foi discutir, como destacado em www.event.com (acesso em 12.10.2010) a continuidade da 
crescimento recorde da maior economia latino-americana, ou seja, o Brasil. Destaque também para a ênfase dada 
à categoria de atores presentes à conferência: líderes empresariais, acadêmicos, membros do governo de diversos 
países, dentre outros. 
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complexo The Economist na região de St. James´s em Londres. Esse complexo é apontado 

como o quartel genera das marcas do The Economist Group e foi pelos arquitetos 

modernistas Peter e Alison Smithson; em 1967 ocorre o lançamento da The Economist em 

espanhol, cujo foco era o mercado latino-americano, mas foi extinta no início dos anos 

setenta.  

Em 1970 circulação ultrapassa cem mil exemplares; em 1972 Sir Evelyn de 

Rothschild é indicado presidente; 1974 Andrew Knight se torna editor do jornal e introduz 

as seções de ciência e tecnologia; em 1978 The Economist investe pesado nos Estados 

Unidos e atinge uma enorme circulação no país, além de conquistar importantes 

anunciantes. 

Entre os anos oitenta e noventa do século XX, apesar da expansão das novas 

tecnologias em rede, o jornal mantém os seus níveis de crescimento significativos. Em 

1981 David Gordon é indicado executivo chefe do The Economist Group; em 1984 a 

circulação do jornal ultrapassa os 250.000 exemplares; em 1986 Rupert Pennant-Rea 

torna-se editor do veículo. As inovações feitas por ele incluem a seção sobre a Ásia, as 

colunas Bagehot e Lexington, além de uma página sobre esportes. Em 1987 o jornal sofre 

nova repaginação a série The World in... é lançada, oferecendo previsões sobre o ano 

seguinte, o que nos permite identificar mais uma vez a construção de um ethos de 

autoridade, desenvolvido através de indivíduos, como Orlandi (2003) aponta que tem o 

seu discurso legitimado graças à “hierarquia social”.  

Os atores buscados por The Economist são, nas palavras oficiais da publicação, 

jornalistas especializados em economia e figuras proeminentes das esferas política, 

corporativa e artística. Em 1987 o jornal sofre nova repaginação; em 1988 o grupo adquire 

a CFO, uma revista de negócios de circulação restrita a executivos financeiros sênior; em 

1989 Sir John Harvey-Jones é indicado presidente. 

Os anos noventa do século XX, “véspera” do novo milênio, trazem importantes 

acontecimentos para The Economist. Em 1991 o grupo adquire a Public Network Europe 

(PNE) uma revista mensal dirigida a gestores europeus de companhias de redes de 

telecomunicações públicas; em 1992 é inaugurada a The Economist Shop na Regent Street 

em Londres. A circulação do jornal ultrapassa meio milhão de exemplares. Nesse mesmo 

ano o grupo adquire participação na Roll Call – publicação líder nas notícias do 

Congresso e na análise política que foi fundada em Washington, DC em 1955. O restante 

das ações foi comprado em 1993. Ainda em 1993 Marjorie Scardino se torna a executiva- 

chefe do The Economist Group; Bill Emmott é indicado editor de The Economist. As 
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inovações sob o comando de Emmott incluem a seção Americas, Technology Quarterly, 

uma página de obituário, Charlemagne e indicadores dos mercados emergentes – nos 

quais o Brasil vem marcando presença assídua como relatado no capítulo seguinte. A 

partir desse ano, 80% da circulação do jornal é originário do mercado externo. 

Um dado relevante do ponto de vista da ideologia britânica e liberal encampada 

por The Economist fica visível nas comemorações do seu sesquicentenário em 1993. 

Nesse ano a fim de comemorar a data, o jornal doa 246 mil libras para o British Council  

promover o inglês como segunda língua ao redor do mundo. A revista mensal Business 

Central Europe, editada em Viena na Áustria, é lançada com o objetivo de cobrir os 

negócios do mercado do leste europeu e da Europa Central.  

Em 1994 Sir Dominic Cadbury é indicado presidente; o grupo inaugura uma 

gráfica, a Redhouse Press; em 1995 o conglomerado adquire o Journal of Commerce, 

conforme a home page de The Economist, o mais importante fornecedor de conteúdo para 

as indústrias de transporte e navegação dos Estados Unidos; em 1996 The Economist é 

publicado em 11 edições regionais e a circulação excede 600.000 exemplares em mais de 

180 países. Em 1997 Helen Alexander assume a presidência do The Economist Group; 

The Economist intelligence Unit compra o Pyramid Research – um fornecedor de 

pesquisas sobre telecomunicações; em 1998 CFO Europe e CFO Ásia são lançadas como 

publicações irmãs da revista CFO e em 1999 a Information Strategy é vendida. 

No ano 2000 é lançada a cfo.com e nesta mesma década há outras informações 

importantes que merecem registro. Em 2001 um jornal The Economist repaginado é 

lançado – utilizando papel completamente colorido pela primeira vez; a média de 

circulação global ultrapassa 760.000 exemplares e milhões de pessoas lêem The 

Economist semanalmente. O Journal of Commerce é vendido para o Commonwealth 

Business Media, Inc; Pyramid Research, PNE e Redehouse Press são vendidos também a 

fim de permitir que o The Economist Group possa direcionar suas forças para a sua 

essência. O BCE fecha as portas nesse ano. 

Em 2002 é lançada a CFO China a primeira revista do grupo em mandarim; Roll 

Call ultrapassa o Washington Post e se torna o a publicação mais lida dentro do Congresso 

norte-americano; em 2003 Sir Robert Wilson é indicado presidente; a CFO ganha o 

prêmio da ASBPE (Association of Business Press Editors) de  Revista do Ano e o Folio´s 

Eddie Award para a melhor revista de economia e finanças. Em 2004 Intelligent Life 

lança uma atração anual para um público similar ao do jornal The Economist – mas 

lidando com o impacto das tendências na vida pessoal do seu público. 
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Em 2005 The Economist ultrapassa a marca de um milhão de exemplares entre o 

período de julho a dezembro, alcançando uma média de 1.009,7059 exemplares por 

semana, de acordo a ABC (Audit Bureau of Circulations); em 2006 John Micklethwait 

torna-se o editor de The Economist é considerado pela Campaign Magazine “Medium of 

the Year” (o veículo do ano); Roll Call se expande com a aquisição do GalleryWatch; 

EuroFinance Conferences é adquirido para complementar as atividades do CFO.  

De 2007 aos dias atuais há também uma série de fatos que devem ser apresentados. 

Em 2007 Intelligent Life é relançada como revista trimestral, descrita pelo seu editor, Ed 

Carr, como a The Economist em traje de gala, de férias e no lazer; o grupo abre um 

escritório em Mumbai, que se soma ao escritório editorial em Delhi, para marcar a sua 

presença na Índia; a circulação de The Economist  alcança 1,3 milhão de leitores, além 

disso, 2,6 milhões de usuários visitam o site que serve como fonte para esta pesquisa: 

www.economist.com todo mês. 

Em 2008 o grupo abre no Oriente Médio e inaugura escritórios na cidade de 

Dubai; The Economist Group adquire o Capitol Advantage, situado em Washington, DC, 

uma publicação de conteúdos online e offline sobre o Congresso. O Capitol Advantage é 

anexado ao portfólio do Roll Call Group.  Andrew Rashbass, anteriormente editor de The 

Economist, se torna o executivo-chefe do Grupo em 16 de julho. Em 2009 The Economist 

Group concorda em adquirir da Times Publishing  Company o Congressional  Quartely. O 

CQ emrge com o Roll Group para formar o novo CQ- Roll Call Group. O The Economist 

Group transfere as suas sedes para a Europa Continental, o Oriente Médio e África e 

Genebra. Ruppert Pennant-Rea, um ex-editor de The Economist é indicado para se tornar 

seu presidente.  

Em 2010 o conglomerado abriu um escritório em Johannesburg para acompanhar o 

crescimento das atividades na região da África subsaariana e concordou em vender a CFO 

Publishing para a Seguin Partners, LLC, em parceria com a gestão da CFO. O The 

Economist Group detém ainda a minoria das ações dessa nova organização. 

Concluída a análise sobre histórico de quase 160 anos do jornal The Economist 

ratificamos a importância de trazer todos esses dados para a análise, não só as informações 

oficiais acerca da publicação, mas o contexto histórico de sua fundação. Tais fatores de 

análise foram fundamentais ao entendimento não da evolução de The Economist em si, 

mas do porquê de sua posição liberal, além da construção do ethos discursivo centrado em 

aspectos marcadamente economicistas.  
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Esse entendimento serve como algo maior que referência, serve como uma espécie 

de “bússola” que nos guiará para o item seguinte em que tratamos das primeiras matérias 

veiculadas pelo jornal sobre o Brasil. Essa “bússola” nos ajudou a compreender que todo 

dizer é ideologicamente marcado, conforme assegura Orlandi (2003). Irá nos apoiar 

apoiará também no capítulo seguinte, quando fechamos o nosso escopo em torno dos oito 

anos do mandato presidencial de Lula, quando buscamos compreender as relações entre a 

economia e o discurso nas páginas de The Economist.  
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PARTE – II – THE ECONOMIST  E O SEU DISCURSO LIBERAL NA 

(RE)CONSTRUÇÃO DO GOVERNO LULA 

 
3. LULA LÁ !E AGORA, THE ECONOMIST? 

  
 3.1.  O medo de Lula é a tônica do discurso em The Economist 

 

Apesar de ser apontado e considerar a si próprio uma espécie de bíblia, a bíblia do 

liberalismo mundial, The Economist fez previsões falhas sobre o destino político e econômico 

do Brasil. O primeiro equívoco foi “fechar os olhos” aos indícios de que Lula venceria as 

eleições em 2002, apesar dos números das pesquisas de opinião. O segundo está relacionado 

às previsões apocalípticas de crise financeira, fuga de capitas e mesmo calote aos credores por 

parte do governo de esquerda, que após quatro tentativas frustradas desde 1989, conquistara a 

Presidência da República Federativa do Brasil. O governo brasileiro, além de cumprir acordos 

honrou os débitos do país. 

Decidimos categorizar as matérias dessa fase em um enquadramento que representa o 

medo em relação ao presidente do Brasil: Impactos (negativos) da vitória de Lula. Com base 

em Andrade (2011) e Van Dijk (2008), defendemos que o discurso de The Economist adota 

diferentes posicionamentos discursivos que sustentam os enquadramentos aqui estudados, são 

elas: adjetivação, analogia, enfatização, intertextualidade, nomeação, textos não verbais, título 

e subtítulo.  

Essas estratégias influenciam decisivamente a constituição das matérias, ratificando a 

ideologia do sujeito do discurso perante o consumidor da notícia e consequentemente 

estabelecendo as relações entre economia e discurso sobre o Brasil emergente nas páginas de 

The Economist. 

Conforme Van Dijk (2008) uma das tarefas de uma teoria do discurso aplicada 

eficazmente é explicitar as unidades analíticas postuladas na descrição abstrata de estruturas 

textuais de níveis diversos. Através desse pensamento, apresentamos baseados na didática 

exposição de Andrade (2011)49, as funções de cada uma das estratégias discursivas que 

compõem a análise das matérias interpretadas por esta tese. 

 

Adjetivação. A adjetivação / valoração de situações e pessoas é uma atividade 

discursiva para a construção de sentido. Os adjetivos e as expressões adjetivas são escolhas 

                                                 
49 Apresentamos o formato na íntegra, assim como exposto no trabalho de Andrade. Não utilizamos, contudo, 
todas as categorias adotadas pela autora e optamos por expor as categorias em ordem alfabética. 
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ideológicas que ajudam na descrição de eventos e sujeitos, e, assim, na construção do cenário  

do relato ou da argumentação. 

 

Analogia. As comparações diretas ou indiretas entre eventos, situações, sujeitos, 

atitudes, reais ou hipotéticos, podem manipular por ser uma forma de direcionar a 

compreensão. As comparações são requeridas quando ajudam a construir um determinado 

discurso; a própria escolha desses elementos que servem à analogia não é aleatória, é 

ideológica. 

 

Enfatização. Dentro de uma escala gradativa ou de um continnum, as ações e os 

nomes podem ser destacados e acentuados a partir das escolhas que podem revelar as posições 

ideológicas dos sujeitos. Assim, as palavras, expressões e construções dentro da elaboração 

discursiva podem enfaizar determinados aspectos do discurso que atendam aos interesses dos 

locutores, e, justamente por isso, podem manipular a compreensão os leitores. 

 

Intertextulidade. O intertexto é toda referência a outros textos, por citação (apenas) 

ou por transcrição. Outro modo de manifestação da intertextualidade é, sem fazer distinção 

entre a interdiscursividade, a referência a outras pessoas e à ordem discursiva a que essas 

pessoas se remetem ou das quais participam. Pode ser um artifício manipulador por criar uma 

rede textual que corrobore com a consrução de um panorama discursivo que atenda aos 

interesses políticos da instituição jornalísitca. 

 

Nomeação. A nomeação é uma atividade discursiva e não apenas referencial as 

palavras não espelham o mundo tal como ele é, de fato, elas são instáveis e passíveis de 

construção de novos sentidos a cada vez que são ativadas. Os nomes estão a serviço do 

querer-dizer do sujeito, a serviço dos objetivos comunicativos e ideológicos dele. 

 

Textos não verbais. As imagens que ilustram um texto jornalístico – fotografias, 

mapas, infográficos – são outras formas de repesentação, assim como o texto verbal, que junto 

deste numa relação de multimodalidade constituem o sentido do texto como um todo. 

Os textos não verbais ajudam para a ação manipladora, pois, assim como o título e o 

subtítulo, as imagens utilizam um espaço privilegiado no texto, quando elas são utilizadas, 

ganhando uma vida mais longa na memória do leitor. Outro ponto importante das imagens é 

que, apesar de toda objetividade que demonstram ter (fotografias retratam a realidade; o 
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infográfico dispõe ordenadamente os fatos), elas ajudam na construção discursiva do texto, já 

que são escolhidas dentre várias possibiliades. Essa escolha não é aleaória, é argumentativa e 

ideológica.  

 

Título e subtítulo. O título e o subtítulo dos textos jornalísticos, de maneira geral, 

encapsulam o fulcro do texto e diecionam a leitura por um determinado viés. Eles possuem 

grande poder para a manipulação, pois, recebem cosiderável destaque ao ocuparem um local 

espacial privilegiado (com letras maiores e no início dos textos) e, dessa maneira, atuam na 

memória de longo prazo (MLP), alongando a vida de certas informações (as interessantes para 

o locutor) na memória do leitor.  

 

3.1.1. Impactos (negativos) da vitória de Lula 

 

As matérias que compõem esta categoria formam uma ideologia centrada no pavor 

através do discuso sobre Lula, que agora realmente chegaria ao poder. Foi eleito no segundo 

turno da votação, com cerca de vinte de milhões de votos a mais que José Serra e mais de 

cinqüenta milhões de votos, a segunda maior da história da democracia, atrás apenas do norte-

americano Ronald Reagan, em 1984. 

Apesar da condução democrática do pleito, da euforia brasileira e mesmo da adesão de 

fatia considerável do empresariado brasileiro, o próprio vice-presidente eleito, José Alencar, 

foi um dos empresários mais bem-sucedidos do país, o medo alardeado por The Economist 

relativo ao risco de o país ser governado pelo PT, esteve presente nos posicionamentos 

discursivos aqui estudados. 

Os impactos negativos alardeados pelo jornal, como o veículo frisa no seu discurso, 

antecedem mesmo a chegada de Lula ao poder, daí o não-dito assume o lugar. “Quais 

dificuldades esperar com a sua chegada ao poder? Estamos diante, portanto, de um prenúncio 

do que um governante populista poderia causar a uma já desajustada América Latina.”  

Todavia, o discurso não é uniforme e como visto a seguir, havia também um misto de 

esperança e curiosidade acerca da gestão petista, o que iniciaria mais adiante a construção de 

um novo imaginário para Mr.Lula da  Silva. A tabela-1 apresenta as matérias que compõem o 

presente enquadramento, cuja ênfase recai no pessimismo do jornal em relação à da vitória de 

Lula. 

Com base em Andrade (2011) e Van Dijk (2008), acreditamos que o discurso de The 

Economist adota estratégias discursivas, que sustentam o enquadramento aqui analisado: 
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adjetivação, enfatização, intertextualidade, nomeação, textos não verbais, título e subtítulo. 

Essas estratégias influem ideologicamente na percepção do leitor, reiterando o que o sujeito 

da notícia pretende, ou seja, expor impactos negativos que a vitória de Lula causaria ao Brasil. 

De acordo com Van Dijk (2008, p.123): “(...) a notícia tem o que podemos chamar ‘estrutura 

de relevância’, que indica ao leitor qual informação é mais importante ou proeminente no 

texto.” 

 
Data Título original da notícia Tradução nossa50 Resumo do assunto 
31.10.2002 From pauper to president: 

now Lula´s struggle really 
begins51 

De miserável a 
presidente: agora a 
batalha de Lula 
realmente começa 

Apresenta um pouco da história de vida 
de Lula; demonstra as possibilidades de 
ele ter alterado o seu perfil político, 
entretanto, concentra-se com ênfase no 
pânico gerado aos investidores devido à 
sua eleição. Aponta caminhos que o 
novo governo deveria seguir. 

31.10.2002 Clouds over Quito Nuvens sobre 
Quito 

Demonstra pessimismo com a vitória, 
pois isso causaria impacto negativo nas 
negociações do Livre Acordo de 
Comércio das Américas (ALCA) 

Tabela - 1 – Impactos (negativos) da vitória de Lula; The Economist, outubro 2002 

Fonte: www.economist.com 

 

Adjetivação. A adjetivação é uma estratégia discursiva importante para este 

enquadramento devido à sua carga ideológica na formatação de sentidos, que formulam 

impactos negativos para o país e para o mercado com a vitória de Lula nas eleições 

presidenciais de 2002. 

Em From pauper to president: now Lula´s struggle really begins há um discurso crítico e 

pessimista em relação à vitória de Lula. O primeiro parágrafo relata a trajetória de vida 

pessoal do presidente eleito, mas antes de ser um exemplo de vida ou de progresso, a sua 

história é menosprezada pelo jornal, afinal, o desafio seria governar o Brasil longe dos 

preceitos do liberalismo e com experiência na organização de greves.  

O primeiro exemplo de adjetivação vem de pobre que se refere ao Nordeste brasileiro, 

região de origem do ex-presidente, que havia ascendido de engraxate a mecânico e depois a 

operário: 

 
(...)Lula (como os brasileiros conhecem ele) nasceu no pobre sertão do Nordeste, 
um dos 22 filhos de um trabalhador rural analfabeto, que batia nos filhos e os 

                                                 
50 Também é do próprio autor a tradução de todos os trechos estudados das matérias selecionadas para o 
desenvolvimento desta tese. 
51 A material também se enquadra nas demais categorias: Faça o que The Economist diz; Parece que Lula se 
tornou liberal. 
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obrigava a trabalhar ao invés de estudar. Aos sete anos, ele fez uma 
viagem cansativa de 13 dias na parte traseira de um caminhão (pau-de-arara) com 
sua mãe e sete irmãos, para se juntar ao seu pai e a amante dele e seus filhos em 
uma cidade litorânea perto de São Paulo. Ele ascendeu de engraxate a 
mecânico e depois líder do sindicato dos metalúrgicos de São Paulo, organizando 
greves que, nos anos 1970, culminaram na ditadura militar no Brasil52.  
 

A sequência da matéria reforça o fato de PT ter sido fundado devido às greves organizadas 

por Lula e que hoje o partido é o quarto maior da América Latina. Esse background contribui 

para o temor dos liberais, afinal, o texto reforça que o líder sindical governaria a nona 

economia do planeta, além de pôr aspas na sua promessa de vencer: “o legado histórico da 

desiguladade e exclusão social.”  

 

Analogia. A analogia utilizada nessa mesma matéria ratifica a sensação negativa e de 

pavor que o jornal transmitia ao seu leitor por causa do êxito de Luiz Inácio Lula da Silva, 

envolvendo a Argentina, país que passa a ser comparado ao Brasil. “A vitória de Lula vem 

com as finanças do Brasil à beira do desastre. Receio de que o Brasil possa seguir a Argentina 

em relação ao não pagamento da dívida, além da incerteza quanto a quem iria suceder o 

presidente Fernando Henrique Cardoso, e a desconfiança sobre Lula (...)53.” 

O discurso, além de manter a postura crítica em relação aos possíveis impactos 

negativos que a vitória petista causaria ao Brasil, segue enaltecendo conquistas do governo 

FHC e de partidos ligados ao seu governo.  

Não há neste instante uma exposição dos impactos advindos do sucesso de Lula nas 

urnas, contudo, o partido dele é acusado de irreponsável e supostamente não encontraria uma 

base no congresso que possibilitasse uma gestão eficiente. Há, portanto, elementos que 

tendem a construir o medo acerca de um governo supostamente fora do eixo liberal.   

 
[...] PSDB e o PMDB  disseram que estão se preparando para a oposição, não para 
o governo. Eles prometeram não ser um adversário temerário, no entanto. Por 
grande parte dos últimos oito anos, o PT atacou de forma irresponsável os esforços 
do senhor Fernando Henrique Cardoso em reformas fiscais, exigindo mais gastos, 

                                                 
52 Texto original em inglês:AFTER his sweeping victory in October 27th's run-off vote, there are plans to make 
a film about the life of Luiz Inacio Lula da Silva, Brazil's president-elect. It will be quite a tear-jerker: Lula (as 
Brazilians know him) was born in the dirt-poor north-eastern backlands, one of 22 children of an illiterate farm 
worker, who beat them and sent them to work instead of to school. Aged seven, he made a gruelling, 13-day 
journey on the back of a truck with his mother and seven siblings, to join his father and his mistress and their 
children in a coastal town near Sao Paulo. He rose from shoe-shine boy to mechanic to leader of the Sao Paulo 
car workers' union, organising strikes that, in the late 1970s, undermined Brazil's military dictatorship.  
 
53 Texto original em inglês: Lula's victory comes with Brazil's finances teetering on the brink of disaster. Fears 
that Brazil might follow Argentina's debt default, plus the uncertainty as to who would succeed President 
Fernando Henrique Cardoso, and mistrust of Lula himself (…). 
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independentemente de possibilidades orçamentárias. Lula deve torcer para que o 
jogo não vire contra ele54. 

 
Apesar da derrota de seu candidato presidencial, a aliança encabeçada pelo Sr. 
Fernando Henrique Cardoso manteve muitos assentos no Congresso, e ganhou a 
maioria dos governos estaduais importantes. O PSDB sozinho vai controlar sete 
estados (de 27), com quase metade dos 175 milhões de habitantes do Brasil, 
incluindo os dois maiores, São Paulo e Minas Gerais. Os  cinco estados do PMDB 
incluem o Rio Grande do Sul, o quarto em importância, arrancado do PT depois que 
um governador da ala radical do partido fez uma administração medíocre. O 
próprio PT acabou com apenas três pequenos estados. Os governadores por si só 
não apenas são figuras poderosas, mas muitas vezes têm influência sobre os 
parlamentares de seus estados55.  

 

De acordo com Andrade (2011), a analogia é requerida quando ajuda a construir um 

determinado discurso e a própria escolha desses elementos já é ideológica. Contudo, o que 

julgamos mais relevante é que a comparação pode manipular por ser uma maneira de 

direcionar a compreensão a partir do momento em que dá a possibilidade ao emissor de 

elaborar um discurso que lhe seja conveniente – amparado por supostas falhas de um 

indivíduo e virtudes de outro, como no comparativo que observamoso entre FHC e Lula.  

É exatamente essa manipulação que identificamos quando o jornal analisa 

sarcasticamente um provável filme que seria rodado sobre a vida de Lula quando ele assumiu 

a presidência em 2003. 

 
Em seus primeiros meses de mandato, poucos políticos da ala radical do  PT aos 
partidos conservadores de direita, correrão o risco de censura pública, tentando 
obstrui-lo. Se ele usar bem esta oportunidade, a bobina final de "Lula, o Filme" 
pode ainda ter um final feliz. Caso contrário, um filme de terror está por vir para o 
Brasil56.  
 

                                                 
54 Texto original em inglês: But the PSDB and PMDB have both said that they are preparing for opposition, not 
government. They promised not to be reckless opponents, however. For much of the past eight years, the PT 
irresponsibly attacked Mr Cardoso's efforts at fiscal reforms, demanding more spending, regardless of 
affordability. Lula must hope the tables will not now be turned. 
 
55 Texto original em inglês: Despite the defeat of its presidential candidate, Mr Cardoso's alliance held on to 
many seats in Congress, and won most of the important state governorships. The PSDB alone will run seven 
states (out of 27), containing almost half of Brazil's 175m people, including the two largest, Sao Paulo and 
Minas Gerais. The PMDB's five states include Rio Grande do Sul, the fourth in importance, wrested from the PT 
after a governor from the party's radical wing ran a mediocre administration. The PT itself ended up with only 
three small states. Not only are governors powerful figures in their own right, but they often have sway over 
their states' congressmen. 

56 Texto original em inglês: […]Mr da Silva will need to show the great negotiating powers he boasted of in his 
campaign. At least, says Gaudencio Torquato, a political scientist at Sao Paulo University, he starts with the 
moral authority that his 53m votes bring: in his first few months, few politicians, from the PT radicals on his left 
to conservative parties on his right, will risk public censure by obstructing him. If he uses this opportunity well, 
the final reel of “Lula, the Movie” may yet have a happy ending. Otherwise, a horror film lies ahead for Brazil.  
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O discurso confirma  o nosso entendimento do poder ideológico presente na palavra. 

Existe assim, uma espécie de “filme de terror” para o futuro econômico brasileiro, cujo 

protagonista seria o retirante miserável que chegou ao Palácio da Alvorada. Haveria uma 

saída, porém, seguir os passos liberais. 

 

Enfatização. Essa estratégia discursiva ratifica a crítica de The Economist em relação 

à vitória de Lula, mesmo que a considere arrasadora, o jornal é contrário a ideologia do 

Partido dos Trabalhadores e até um filme que deveria ser rodado para contar a trajetória de 

Lula foi considerado uma grande choradeira. 
 
Após a vitória arrasadora nas eleições de 27 outubro, existem planos para fazer um 
filme sobre a vida de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil eleito. Será 
uma grande choradeira: Lula (como os brasileiros conhecem ele) nasceu no pobre 
sertão do Nordeste, um dos 22 filhos de um trabalhador rural analfabeto, que batia 
nos filhos e os obriga a trabalhar ao invés de estudar. 57 

 

Ratificamos que os termos gifados, apesar de adjetivos, compõem a categoria relativa 

à enfatização porque acentuam traços ideológicos acerca da vitória, que vão além de uma 

caracterização gramataical, mas sim transmitem intensamente uma visão sobre o tema.  

A ênfase ganha ainda maior fôlego quando discute as dificuldades financeiras do país; 

consideramos que esse comportamento é ideológico e tem íntima relação com o desejo do 

jornal de manipular o consumidor da notícia em relação ao seu conceito de Brasil: “A vitória 

de Lula vem com as finanças do Brasil à beira do desastre58.” 

O discurso que desqualifica a história de vida do presidente eleito, já que não 

reconhece a sua ascensão política e pessoal, acrescenta dúvidas a respeito da condução do país 

com bases socialistas. Esses questionamentos enfatizam o temor trabalhado por The 

Economist acerca dos impactos (negativos) causados pela eleição petista.  

Chama atenção ainda a ênfase preconceituosa e negativa que recai sobre investimentos 

em políticas sociais, o que é tratado pelo jornal como grandes promessas dispendiosas. 

 
Assim a primeira pergunta de Lula é se ele pode restaurar a confiança financeira, e 
rapidamente estabelecer a confiança a seu respeito e em sua capacidade de 
governar. Os sinais estão misturados. Por um lado, na campanha deste ano, ele 

                                                 
57 Texto original em inglês:AFTER his sweeping victory in October 27th's run-off vote, there are plans to make 
a film about the life of Luiz Inacio Lula da Silva, Brazil's president-elect. It will be quite a tear-jerker: Lula (as 
Brazilians know him) was born in the dirt-poor north-eastern backlands, one of 22 children of an illiterate farm 
worker, who beat them and sent them to work instead of to school.  
 
58 Lula´s victory comes with Brazil´s finances teetering on the brink of disaster. 
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vestiu terno e gravata, abandonou sua velha retórica socialista e apresentou-se como 
"Lula: Paz e Amor". Ele comprometeu-se a controlar as finanças do governo e 
honrar as suas dívidas pesadas, em vez de renegá-las como propôs uma vez. Em 
agosto, quando o FMI entrou em cena com um pacote de empréstimo de US$ 30 
bilhões, ele apoiou. Por outro lado, ele continuou fazendo grandes promessas 
dispendiosas: acabar com a fome e a falta de moradia, uma melhor remuneração 
para os servidores públicos, mais ajuda à indústria e aos pequenos e grandes 
produtores rurais, mais educação e saúde. Ele suscitou enormes expectativas, e vai 
lutar para alcançá-las59.  

 

Intertextualidade60. Identificamos estratégias discursivas diversas que nos ajudam a 

compreender como o discurso ideologizante de pavor foi manipulado nas matérias analisadas. 

A intertextualidade é uma delas e merece destaque por causa da intensidade com que foi 

utilizada e pelo “peso” dos atores sociais envolvidos no discurso de The Economist. As 

estratégias identificadas são: adjetivação; enfatização; intertextualidade; nomeação; textos não 

verbais; título e subtítulo; vagueza.  

Há um artifício manipulador e um forte vínculo político-ideológio entre The 

Economist e a maior parte dos indivíduos que constituem as matérias e ratificam a posição 

contrária do veículo e relação à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. 

 Andrade (2011) compreende a intertextulidade como um artifício manipulador já que 

estabelece uma rede textual que contribui com a formatação de um panorama discursivo que 

atende aos interesses político-ideológicos do sujeito do discurso, em nosso caso, uma 

instituição jornalística. 

José Dirceu, um dos aliados de Lula durante a campanha eleitoral e ministro da Casa 

Civil ao longo do primeiro mandato, teria afirmado – conforme a matéria – que o governo 

esperava encarar greves e protestos, como resultado de sua política social. A fala do ex-

ministro apresentada por The Economist aparece como um elemento intertextual que 

compravaria a hipótese defendida pelo jornal acerca dos impactos negativos causados pela 

vitória de um partido de esquerda ao país e, óbvio, aos liberais. 

                                                 
59 Texto original em inglês: So the first question for Lula is whether he can restore financial confidence, and 
quickly establish trust in himself and his ability to govern. The signs are mixed. On the one hand, in this year's 
campaign, he put on a suit and tie, abandoned his old socialist rhetoric and presented himself as “Lula: Love 
and Peace”. He pledged to control the government's finances and honour its heavy debts—instead of reneging 
on them as he once proposed. In August, when the IMF stepped in with a $30 billion loan package, he backed it. 
On the other hand, he continued making big spending promises: an end to hunger and homelessness; better pay 
for state workers; more aid to industry and to farmers big and small; more education and health care. He has 
aroused enormous expectations, and will struggle to meet them. 
60 Pode- se notar ao longo da análise também a  presença da agência discursiva, em especial, na descrição de 
alguns atores sociais. Mesmo assim, sustentamos que a agência não deveria ocupar um quadro específico para a 
análise, pois cremos que o interdiscurso se sobressai em termos de relevância, ao menos na forma como o texto 
foi construído por The Economist. 
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Além de José Dirceu, o jornal “dialoga” com o cientista político Gaudêncio Torquato. 

Tentativa óbvia de formatar um horizonte discursivo que atende os anseios do veículo de 

influenciar a condução políticoeconômica brasileira. É através da afirmação de Torquato que 

a matéria cria um “gancho” para criticar um filme cuja produção sequer estava confirmada.   

 
[...] Lula terá que mostrar grande poder de negociação, como ele se gabava de ter, 
em sua campanha. Pelo menos é o que afirma Gaudêncio Torquato, cientista 
político da Universidade de São Paulo. Ele começa com a autoridade moral que os 
seus 53 milhões de votos trazem. Em seus primeiros meses de mandato, poucos 
políticos da ala radical do  PT aos partidos conservadores de direita, correrão o 
risco de censura pública, tentando obstrui-lo. Se ele usar bem esta oportunidade, a 
bobina final de "Lula, o Filme" pode ainda ter um final feliz. Caso contrário, um 
filme de terror está por vir para o Brasil61.  

 
 

O discurso da matéria persegue indícios que comprovem os impactos negativos da 

vitória de Lula e se utiliza das questões alusivas a finanças e mercado, como instrumentos 

comprobatórios de suas hipóteses, afinal, é um jornal liberal com leitores natualmente de 

ieologia idêntica. Uma fórmula “viável” é supostamente dar voz aos investidores:  

 
Além das metas da economia, os investidores estão ansiosos pelos nomes da nova 
equipe econômica. O fracasso de Lula em fornecer tais informações fez os 
mercados titubearem novamente esta semana. Mas pode levar várias semanas até o 
Sr. da Silva anunciar o seu gabinete, já que ele só assume a presidência em 01 de 
janeiro. Isso porque ele também deve tentar uma aliança para governar62.  

 

Já que a publicação atinge cerca de sete milhões de leitores em dezenas de países, 

utilizar uma fala genuinamente brasileira, mesmo que a fonte não seja identificada, é uma 

estratégia retórica capaz de trazer “credibilidade ao medo” nutrido pelo jornal. Afinal, não 

apenas os britânicos ou norte-americanos tecem o julgamento “medonho” sobre o ex-líder 

                                                 

61 Texto original em inglês: […]Mr da Silva will need to show the great negotiating powers he boasted of in his 
campaign. At least, says Gaudencio Torquato, a political scientist at Sao Paulo University, he starts with the 
moral authority that his 53m votes bring: in his first few months, few politicians, from the PT radicals on his left 
to conservative parties on his right, will risk public censure by obstructing him. If he uses this opportunity well, 
the final reel of “Lula, the Movie” may yet have a happy ending. Otherwise, a horror film lies ahead for Brazil.  

 

62 Texto original em inglês: Besides economic targets, investors are anxious for names—those of the new 
economic team. Lula's failure to provide them caused markets to stutter again this week. But it may be several 
weeks before Mr da Silva, who does not take over the presidency until January 1st, announces his cabinet. That 
is because he must also try to put together a governing alliance.  
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operário que chega à presidência, mas também os indivíduos capazes do Brasil. É o que 

ocorre em Clouds over Quito: 

 
Extra-oficialmente, porém, é difícil encontrar muitas pessoas que estão otimistas de 
que as negociações estão indo a lugar algum. Quito "cria o impulso teórico, mas a 
dinâmica prática, não existe", diz um oficial brasileiro. Embora a administração 
Bush adote uma retórica otimista, o clima entre a maioria dos especialistas do 
comércio é pessimista. Poucos acreditam que há suficiente vontade política da Casa 
Branca para pressionar por um acordo comercial hemisférico. Como Brink Lindsey, 
do livre-mercado Cato Institute, diz que as negociações da ALCA são "susceptíveis 
de estar em estado vegetativo permanente "63.  

  

Caldas (2005), como já discutido, afirma que o jornalismo econômico busca 

oportunidades, discute a pujança e por tais razões adota normalmente uma retórica otimista, 

ao contrário, por exemplo, de outros campos do jornalismo suscetíveis à ênfase nos eventos 

trágicos. Apesar dessa postura, contudo, o discurso do jornal ressalta as dificuldades da 

ALCA e dessa vez é taxativo ao culpar Lula e um suposto perfil que foge ao liberalismo, 

prepotente, agressivo. Para isso, apresenta o discurso do ex-presidente e de um mebro do 

então governo de George W. Bush, Robert Zoellick: . 

 
Uma das razões para o pessimismo é o novo presidente do Brasil. Luiz Inácio Lula 
a Silva e o seu Partido dos Trabalhadores (PT) têm sido céticos em relação ao 
empreendimento. O manifesto do partido diz que a Alca, tal como está sendo 
discutida atualmente, não é um acordo de livre comércio, mas um processo de 
"anexação econômica" da América Latina pelos Estados Unidos. Há Apenas 
algumas semanas, uma briga pública irrompeu entre Lula e Robert Zoellick, o 
maior negociador comrcial de Bush. Perguntado sobre o interesse de Lula sobre a 
ALCA, Zoellick afirmou que "ninguém na América Latina está sendo obrigado a 
fazer nada", acrescentando que se a região quiser negociar com a Antarctica, em 
seguida, Washington vai buscar o livre comércio em outro lugar. Lula 
ofensivamente respondeu que iria falar apenas com Bush e não com alguns "sub-
sub-sub-secretário", que ele nunca tinha ouvido falar64.   

 

                                                 
63 Texto original em inglês: Unofficially, however, it is hard to find many people who are optimistic that the talks 
are going anywhere. Quito “creates the theoretical momentum, but the practical momentum is not there,” says a 
Brazilian official. Though the Bush administration trots out upbeat rhetoric, the mood among most trade experts 
is pessimistic. Few believe there is enough political will in the White House to push for a hemispheric trade 
agreement. As Brink Lindsey, of the free-market Cato Institute, puts it, the FTAA talks are “likely to be in 
permanent vegetative state”. 
64 Texto original em inglês: One reason for the pessimism is Brazil's new president. Luiz Inacio Lula da Silva 
and his Workers' Party (PT) have long been sceptical of the whole enterprise. The party manifesto says that the 
FTAA, as currently being discussed, is not a free-trade agreement but a process of “economic annexation” of 
Latin America by the United States. Only a couple of weeks ago, a very public spat erupted between Lula and 
Robert Zoellick, Mr Bush's top trade negotiator. Asked about Lula's concerns on the FTAA, Mr Zoellick pointed 
out that “no one is compelling Latin America to do anything”, adding that if the region wanted to trade with 
Antarctica, then Washington would pursue free trade elsewhere. Lula huffily responded that he would talk only 
to Mr Bush and not with some “sub-sub- sub-secretary” he had never heard of. 
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Há um embate ideológico através do discurso apresentado por The Economist em que 

sua retórica liberal está orientada, óbvio, às condições sócio-históricas daquele recente 

começo de século XXI, transformando Lula em um sujeito rude e agressivo, enquanto 

Zoellick seria um grande negociador.  

O grande negociador, entretanto, adota postura prepotente e ironiza o potencial de 

mercado latino-americano ao propor relações comerciais entre o subcontinente e a Antártica, 

mas ele, para o jornal, teria esse direito, afinal, a sua postura não sofre críticas. 

Cervantes (2009) assegura que uma breve revisão pela história da Retórica evidencia  

a trajetória de uma disciplina que variou em acordo, precisamente, com as necessidades 

comunicativas que foram surgindo, assim como com as condições socioculturais e políticas 

correspondentes às diversas épocas históricas e estávamos justamente vivendo um momento 

de transição, envolto por fortes embates entre os Estados Unidos e América Latina. 

Intertextualidade e retórica. 

O embaixador do Brasil nos E.U.A. serve como um instrumento intertextual que ajuda 

a manter a postura crítica de The Economist a respeito do novo governo brasileiro, mesmo que 

suavize o tom da crítica. Ocorre mais uma vez um “encaixe” no qual, diferentes atores sociais 

“ajudam” a compor o panorama ideológico desejado pelo sujeito do discurso.  

  

Diplomatas dos dois lados se apressaram a acalmar os ânimos. De fato, a mudança 
na política de comércio que Lula representa pode ser facilmente exagerada. Os 
brasileiros têm sido por muito tempo dúvida sobre a Alca. E Lula se comprometeu 
a não tomar uma "posição ideológica" sobre o assunto. Apesar de seu desprezo pela 
posição de Zoellick, ele prometeu criar uma similar no Brasil (onde as negociações 
comerciais têm sido tradicionalmente tratadas pelo Ministério das Relações 
Exteriores. E ele enviou um representante do PT extremamente moderado para 
observar a reunião de Quito. Haverá uma "postura mais agressiva" sobre a ALCA 
sob a presidência de Lula, mas nenhuma mudança radical, diz Rubens Barbosa, 
embaixador do Brasil para os Estados Unidos65.  

 

Por fim, entendemos que a intertextualidade presente no discurso de The Economist 

opera como um irradiador de preceitos ideológicos hegemônicos. Como assegura Moraes 

(2009, p. 36): “Para consolidar sua capacidade diretiva e influência ideológica, o bloco 

                                                 
65 Texto original em inglês: Diplomats on both sides have rushed to smooth ruffled feathers. In fact, the shift in 
trade policy that Lula represents can easily be exaggerated. Brazilians have long been dubious about the FTAA. 
And Lula has pledged not to take an “ideological stance” on the subject. Despite his contempt for Mr Zoellick's 
post, he has promised to create a similar one in Brazil (where trade talks have traditionally been handled by the 
foreign ministry). And he has sent an extremely moderate PT representative to observe the Quito meeting. There 
will be a “more assertive stance” on the FTAA under a Lula presidency, but no radical change, says Rubens 
Barbosa, Brazil's ambassador to the United States.  
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hegemônico precisará conservar os apoios conquistados às suas concepções e representações 

de interesses.” 

 

Nomeação. Essa estratégia discursiva tem uma influência decisiva para a formatação 

ideológico-discursiva deste enquadramento. A escolha das palavras e a criatividade do sujeito 

do discurso demonstram sua ideologia, como atesta Andrade (2011). “Pânico” é um termo 

que traz consigo uma rede de significados ampla e negativa, o que aponta para uma posição 

catastrófica da ecnomia brasileira. Entendemos o mesmo em relação aos termos desastre, 

desconfiança e incerteza.   

 
A vitória de Lula vem com as finanças do Brasil à beira do desastre. Receio de que 
o Brasil possa seguir a Argentina em relação ao não pagamento da dívida, além da 
incerteza quanto a quem iria suceder o presidente Fernando Henrique Cardoso, e a 
desconfiança sobre Lula, são todos fatores que combinaram para provocar um 
pânico nos investidores que ameaça tornar-se real. 66   

 

       Há outros termos que desencadeiam redes de significações ideologicamente marcadas 

através o discurso e pelas quais os impactos da vitória de Lula são apresentados cada vez mais 

negativamente. O termo fracasso é posto onde caberia demora. 

 
Além das metas da economia, os investidores estão ansiosos pelos nomes da nova 
equipe econômica. O fracasso de Lula em fornecer tais informações fez os 
mercados titubearem novamente esta semana. Mas pode levar várias semanas até o 
Sr. da Silva anunciar o seu gabinete, já que ele só assume a presidência em 01 de 
janeiro. Isso porque ele também deve tentar uma aliança para governar67.  

 

Textos não verbais. O discurso das imagens que compõem as matérias desta categoria 

ratifica a ideia de impactos negativos que seriam causados ao Brasil emergente com a vitória 

de Luiz Inácio Lula da Silva. Van Dijk (2008) e Andrade (2011) atestam que as imagens 

ocupam lugar privilegiado na memória do leitor, assim como o título e o subtítulo. Outro 

ponto relevante é que os textos não verbais apóiam a construção ideológica do texto, uma vez 

que a sua escolha não é aleatória, mas argumentativa. 
                                                 
66 Texto original em inglês: Lula's victory comes with Brazil's finances teetering on the brink of disaster. Fears 
that Brazil might follow Argentina's debt default, plus the uncertainty as to who would succeed President 
Fernando Henrique Cardoso, and mistrust of Lula himself (…).  

67 Texto original em inglês: Besides economic targets, investors are anxious for names—those of the new 
economic team. Lula's failure to provide them caused markets to stutter again this week. But it may be several 
weeks before Mr da Silva, who does not take over the presidency until January 1st, announces his cabinet. That 
is because he must also try to put together a governing alliance.  
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O temor inicial se transforma em pânico, conseqüência dos impactos negativos que a sua 

vitória já começara a causar. Esse desespero é acrescido a um discurso que envolve, além de 

percentuais, gráficos, textos não verbais usuais do campo do jornalismo econômico.  

 
A vitória de Lula vem com as finanças do Brasil à beira do desastre. Receio de que 
o Brasil possa seguir a Argentina em relação ao não pagamento da dívida, além da 
incerteza quanto a quem iria suceder o presidente Fernando Henrique Cardoso, e a 
desconfiança sobre Lula, são todos fatores que combinaram para provocar um 
pânico nos investidores que ameaça tornar-se real. O real, moeda do Brasil, perdeu 
40% de seu valor este ano, levando consigo a  a dívida pública grande parte da qual 
está ligada à taxa de câmbio em espiral (ver gráfico). Como a maior parte da dívida 
pública é realizada por bancos locais e fundos de pensões, um risco de não 
cumprimento capaz de destruir do sistema financeiro do Brasil68.  

 

 
                                                           Gráfico – 1 – A estrada acidentada de Lula 

                    Fonte: The Economist; Citibank; Thomson Datastream  / Banco Central 
 

O texto sugere que o leitor observe um gráfico; esse gráfico69 funciona como uma 

prova de que o discurso utilizado pelo jornal não apenas é verdadeiro, mas encontra a lógica 

dos números como fator que impede que o leitor esboce dúvidas, seduzindo-o. 
 

                                                 
68 Texto original em inglês: Lula's victory comes with Brazil's finances teetering on the brink of disaster. Fears 
that Brazil might follow Argentina's debt default, plus the uncertainty as to who would succeed President 
Fernando Henrique Cardoso, and mistrust of Lula himself (…).  
69 Título do gráfico: A estrada acidentada de Lula. O conteúdo mostra a desvalorização do real com a vitória de 
Lula, além do aumento da dívida do setor público brasileiro. 



 88

Título e subtítulo. Os títulos e subtítulos desta cateoria ratificam a visão de Van 

Dijk(2008) sobre a relevância de ambos no conteúdo jornalístico.Título e subtítulo se 

interrelacionam nas matérias e reiteram uma uniformidade de desafios para o país, que ajuda a 

construir o ethos do pânico diante da vitória de Lula. 

    From pauper to president: now Lula´s struggle really begins – De miserável a 

presidente: agora a batalha de Lula realmente começa; o título é incisivo em relação a como 

The Economist enxerga o esforço da vida pessoal do presidente eleito: nada, em comparação 

às necessidades do mercado e aos desejos liberais, os quais se apresentam como algo 

extremamente sério e, portanto, sem espaço para questões de ordem pessoal ou social.  

O subtítulo é igualmente enfático em relação à crítica feita já no título: Lula and his 

Worker´s party have learned to win. Now they must learn to govern, and quickly – Lula e o 

partido dele, o PT aprenderam a conquistar o poder. Agora eles têm que aprender a governar, 

e rapidamente. Título e subtítulo direcionam o discurso de todo o texto para uma tônica 

semelhante em que a descrença, a insegurança e – acima de tudo – o pavor sobre como Lula 

conduziria o governo brasileiro dominam a linguagem. 

 Clouds over quito - Prospects for the Free-Trade Area of the Americas do not look 

good. Brazil's new president is only part of the reason why – nuvens sobre Quito – as 

projeções para a Área de Livre Comércio das Américas não parecem boas. O novo presidente 

do Brasil é apenas parte das razões disso. The Economist já havia frisado em outras matérias 

que Luiz Inácio Lula da Silva tinha um passado sindical e era assumidamente um socialista, 

esses fatos os colocavam em campos ideológicos opostos.  

O novo governante brasileiro era visto como ameaça a eventos de interesse para o 

capital hegemônico global. Mesmo que não representasse o maior dos temores, Lula, era uma 

figura nebulosa, sobre quem o mercado nada sabia. The Economist assumia o papel não 

apenas de formador de opinião, e sim de doutrinador sobre o que ou quem seria confiável ou 

não.        

 

3.2. The Economist: sinônimo de desconfiança sobre Lula 

 

3.2.1. Não confiamos em Sua Excelência: faça o que mandarmos 

 

Com base no pensamento de Moraes (2009) fica evidente o papel de The Economist na 

tentativa de consolidar a hegemonia liberal ao redor do globo. O discurso empregado pelo 
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veículo é um dos instrumentos mais visíveis desse desejo de “catequisar” o planeta e também 

assentar o domínio do liberalismo. 

Nesta categoria identificamos matérias que evidenciam através de diferentes 

estratégias discursivas a interferência do veículo, ou ao menos a clara tentativa, em torno da 

política econômica que deveria ser adotada pelo governo Lula. 

O discurso aponta para a desconfiança e busca impor o que de fato o jornal acredita 

(como exposto no capítulo anterior). Enfatiza o seu ponto de vista; assume um tom 

professoral e por vezes agressivo, ao impor a sua ideologia, enquanto critica incisivamente 

práticas do governo que priorizam o social.  

Assim como em todas as categorias estudadas, ratificamos nossa opção metodológica 

de desenvolver a análise com o foco nas estratégias discursivas também discutidas por Van 

Dijk (2008) e Andrade (2011).   

Ratificamos também que, apesar de The Economist ser apontado como a bíblia do 

liberalismo mundial,  enquadramos o jornal também no espaço também político devido à 

inserção do seu discurso na política brasileira, mesmo que tente justificar essa aproximação 

pelo viés da sua análise econômica.  

Para Courtine (2006), a AD serve como prática de leitura dos textos políticos por 

intermédio de dispositivos linguísticos que visam a sanar uma deficiência ou mesmo a 

incapacidade dos leitores dos discursos políticos; supondo a leitura ou compreensão de uma 

falta, portanto, essa parece ser a tentativa do veículo: suprir (e influenciar) uma carência do 

seu leitor. 

 
Data Título original da 

notícia 
Tradução nossa Resumo do assunto 

31.10.2002 From pauper to 
president: now 
Lula´s struggle 
really begins70 

De miserável a 
presidente: agora a 
batalha de Lula 
realmente começa 

Apresenta um pouco da história de vida de 
Lula; demonstra as possibilidades de ele ter 
alterado o seu perfil político, entretanto, 
concentra-se com ênfase no pânico gerado 
aos investidores devido à sua eleição. 
Aponta caminhos que o novo governo 
deveria seguir. 

31.10.2002 Lula´s hard 
choices71 

As duras escolhas 
de Lula. 

Destaca que a vitória de Lula teria ocorrido 
devido à sua mudança para um perfil mais 
moderado e “manda” o novo presidente 
seguir os passos liberais. 

05.12.2002 The fun stops 
here72 

A alegria acaba 
aqui 

“Manda” o novo presidente seguir princípios 
liberais a fim de montar uma coalisão de 

                                                 
70 A material também se enquadra nas demais categorias: Faça o que The Economist diz; Parece que Lula se 
tornou liberal. 
71 A matéria também se enquara na categoria: Parece que Lula virou liberal. 
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governo. Reflete também as dificuldades que 
virão pela frente e as responsbilidades como 
presidente eleito, demonstrando ao final 
confiança na gestão petista. 

Tabela - 2 – Faça o que The Economist “manda”; The Economist, outubro/ dezembro de 2002. 

Fonte: www.economist.com 

 

 Analogia. Em From pauper to President destacamos a insistência do jornal para que 

Lula seguisse os passos e FHC, o que representaria para o jornal a certeza de sua mudança 

para o centro. Esse comportamento é identificado em meio a fortes críticas sobre como o 

governo petista agiria, além dos impactos que traria a credores. No final – porém – há um 

feixe de esperança, pois ambos o PSDB de Fernando Henrique e o PT de Lula são 

comparados quanto às suas origens.   
 

Aqui, os prognósticos não são animadores. A eleição aumentou a fragmentação do 
Congresso do Brasil (ver gráfico). Em seu discurso de vitória no domingo, Lula 
admitiu que ele e seu partido precisam de ajuda para governar o Brasil e prometeu 
construir uma ampla aliança de "todos os homens e mulheres de bem deste país". 
Sua melhor opção seria a de conquistar uma coligação centrista com seus principais 
adversários na eleição, o Sr. Fernando Henrique Cardoso, o PSDB e seus parceiros, 
o PMDB). Isso não é impensável: ambos os partidos, assim como o PT, tiveram 
suas raízes na oposição à ditadura73. 

  

Em Lula´s hard choices há uma mistura de diferentes elementos de economia e 

política. A matéria faz um discurso comparativo entre diferentes países e enaltece o suposto 

êxito dos governos que assumem a posição de centro. Como uma verdadeira bíblia, não 

apenas sugere o que Lula deve fazer, mas tenta profetizar o futuro.    
 
Governos de centro-esquerda, muitas vezes tomando o poder em meio a dúvidas e 
problemas semelhantes. Aqueles que tomaram a via populista se perderam 
rapidamente. Aqueles que prosperaram, como a Espanha na década de 1980 e o 
Chile na década de 1990, combinaram a economia de mercado com as reformas 
democráticas e a melhoria gradual das questões sociais. O caminho será acidentado, 
mas sua direção parece muito clara.  

   

                                                                                                                                                         
72 A matéria também se enquara na categoria: Parece que Lula virou liberal. 
73 Texto original em inglês: Here, the omens are not promising. The election increased the fragmentation of 
Brazil's Congress (see chart). In his victory speech on Sunday, Lula admitted he and his party would need help 
to govern Brazil and promised to build a broad alliance of “all the good men and women of this country”. His 
best option would be to clinch a centrist coalition with his main adversaries in the election, Mr Cardoso's Social 
Democrats (PSDB) and their partners, the catch-all Brazilian Democratic Movement (PMDB). This is not 
unthinkable: both parties, like the PT, had their roots in the opposition to the dictatorship 
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Enfatização. Existem aspectos no discurso do jornal que recebem uma carga de 

grande impacto ideológico. Essa ênfase delimita um espaço e expõe o que o sujeito do 

discurso julga mais relevante, influenciando assim o seu leitor.  

Essa estratégia discursiva, portanto, revela a ideologia de The Economist e o seu 

desejo de impor ações ao novo governo brasileiro através de um discurso de empoderamento 

e amplo conhecimento dos assuntos relacionados ao campo econômico. É esse afã o que 

norteia o veículo a, entre outras coisas, frisar que o Brasil é o maior país sul-americano, o PT 

o maior partido de esquerda e o seu cadidato havia vencido com uma margem de 19 milhões 

de votos.  

Essa ênfase, contudo, antes de ser positiva, é um alerta ao leitor sobre a importância de 

atentar para os caminhos percorridos pelo país. 

 
Não havia nenhuma dúvida sobre o resultado: Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito 
presidente do Brasil por uma margem de 19 milhões de votos. Nem pode haver 
qualquer objeção sobre a importância da democracia no maior país da América do 
Sul, tendo escolhido o líder de seu maior partido de esquerda. Mas nada disso pode 
distorcer a natureza do mandato de Lula. Não é para a revolução. É para a mudança 
moderada, para a consolidação de uma economia eficiente capitalista no Brasil 
durante a tentativa de combater as desigualdades e injustiças inaceitáveis74.  

 

O consumidor da notícia de The Economist vê a publicação como um lugar de 

verdades quase dogmáticas. O jornal se utiliza de um autoempoderamento quando assume o 

ethos de especialista em questões econômicas e se mostra bem à vontade para opinar – muitas 

vezes agressivamente – a respeito da política econômica dos diferentes países, como no caso 

do Brasil, daí utilizar-se da estratégia discursiva da ênfase. 

Destacamos também a enfatização em The fun stops here; incisivo em passagens 

como: “Lula must...” – ou seja – Lula “tem que...”. É enfatizada a suposta autoridade do 

jornal no tocante a questões econômicas e de mercado, que através do discurso “manda” o 

governo seguir os preceitos ideologicamente por ele defendidos. “Lula tem que reunir uma 

ampla coalizão de governo”; leia-se: em que moderados e liberais tenham acesso privilegiado 

a funções estratégicas no governo. 

 

                                                 
74 Texto original em inglês: THERE was no doubt about the result: Luiz Inacio Lula da Silva was elected as 
Brazil's president by a margin of 19m votes. Nor can there be any cavil about the significance for democracy in 
South America of the region's biggest country having chosen to elect the leader of its largest left-wing party. But 
none of that should be allowed to distort the nature of Lula's mandate. It is not for revolution. It is for moderate 
change, for consolidating an efficient capitalist economy in Brazil while trying to tackle unacceptable 
inequalities and injustices. 



 92

Enquanto isso, ele tem sido muito lento para nomear seu gabinete. A tarefa não é 
fácil. Com o PT controlando apenas 18% do Congresso, Lula tem que reunir uma 
ampla coalizão de governo. Cada convite para integrar o gabinete também é uma 
afronta, e cada afronta uma deserção em potencial. 75.  

 
Intertextualidade. O texto segue reforçando que a vitória de Lula se deu graças à sua 

mudança para um perfil político moderado e ratifica a importância de que o presidente eleito 

adote uma postura equilibrada em busca das melhores alianças políticas. Nesse instante 

identificamos como a intertextualidade foi ideologicamente inserida no texto, ajudando o 

veículo a manipular a visão do leitor a respeito de como o país deveria ser governado.  

 
[...] Lula repetiu esta semana que ele quer um "pacto nacional" amplo. Ele está 
certo em reconhecer a necessidade de aliados. Mas não é qualquer aliado. Muitos 
dos que correram para abraçá-lo representam o pior da política brasileira: os 
populistas sem escrúpulos, ou conservadores chefes políticos, que mal disfarçam 
seu apetite pela “carne seca” com uma conversa nacionalista fiada.  
 
 

 O “pacto nacional” defendido por Lula e ratificado por The Economist, deveria ter um 

perfil bem delineado de parceiros políticos. Nesse delineamento há uma manipulação 

ideológica entre o discurso de Lula e o desejo da instituição jornalística.  

 
Em seu discurso de vitória no domingo, Lula admitiu que ele e seu partido precisam 
de ajuda para governar o Brasil e prometeu construir uma ampla aliança de "todos 
os homens e mulheres de bem deste país". Sua melhor opção seria a de conquistar 
uma coligação centrista com seus principais adversários na eleição, o Sr. Fernando 
Henrique Cardoso, o PSDB e seus parceiros, o PMDB).76  

 

Destacamos que assim como a rede textual formada por atores que corroboram com a 

construção de um determinado eixo argumentativo é ideológico, a ausência desses autores 

também. Diante dessa ausência, o leitor do veículo poderia ser convencido pelas orientações 

passadas por The Economist acerca de um novo mundo: o suposto Brasil vermelho e perigoso.  

O veículo tem tanta segurança sobre a sua própria hegemonia, que dispensa, ao menos 

nesta matéria, a fala de acadêmicos ou economistas, e transmite isoladamente a série de 

                                                 
75 Texto original em inglês: Meanwhile, he has been very slow to name his cabinet. The task is not easy. With the 
PT controlling just 18% of Congress, Lula must patch together a broad ruling coalition. Every invitation to join 
the cabinet is also a snub, and every snub a potential defection. 
76 Texto original em inglês: Here, the omens are not promising. The election increased the fragmentation of 
Brazil's Congress (see chart 2). In his victory speech on Sunday, Lula admitted he and his party would need help 
to govern Brazil and promised to build a broad alliance of “all the good men and women of this country”. His 
best option would be to clinch a centrist coalition with his main adversaries in the election, Mr Cardoso's Social 
Democrats (PSDB) and their partners, the catch-all Brazilian Democratic Movement (PMDB). This is not 
unthinkable: both parties, like the PT, had their roots in the opposition to the dictatorship 
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mandamentos ideologicamente liberais que o Governo Lula deveria seguir perante uma crise 

ou mesmo dificuldade financeira. Só assim o perigo vermelho iria se dissipar. 

  
Há uma saída. Trata-se de nomear uma equipe razoavelmente favorável ao mercado 
econômico, um aperto fiscal ainda maior e, se necessário, buscar ainda mais ajuda 
do FMI . Isso deve ser suficiente para criar um círculo virtuoso no qual a moeda se 
fortalece, taxas de juro caem, o crescimento surge e a dívida pública se torna 
gerenciável. (Sr. da Silva deve pressionar o Congresso a aprovar medidas para 
cortar as generosas pensões do serviço público e dar ao banco central uma maior 
independência.) Caso contrário, o Brasil pode tropeçar de volta ao caos 
inflacionário, ou às dívidas que destruiria seus bancos e a partir do qual a 
presidência de Lula poderia não se recuperar77. 

 

Mesmo com a segurança assumida e o autoempoderamento, The Economist, escolhe 

os atores que devem ser inseridos em seu texto a fim de consolidar a imagem desejada através 

do discurso. Assim, ao tratar das supostas dificuldades que Lula teria em compor a sua equipe 

ministerial, na matéria Lula´s hard choices, o jornal entrevista um exministro: "Montar o 

ministério brasileiro é uma das tarefas mais delicadas da engenharia política que existe ", diz 

Maílson da Nóbrega, um ex-ministro da Economia do Brasil78. Maílson da Nóbrega é liberal e 

tem ideologia compatível à do jornal.   

 

 Nomeação. Defendemos que através dos termos escolhidos para compor um texto, há 

uma decisão que não é feita ao acaso, mas sim ideologicamente, aliás, com um poder  extremo 

para a constituição ideológico-discursiva de um determinado enquadramento. The Economist 

faz uso da nomeação com o objetivo de ratificar a sua íntima relação com o liberalismo e o 

seu poder simbólico enquanto profundo conhecedor da economia e do mercado.  

Por essas razões, o veículo se sente autorizado a “mandar” no governo brasileiro e esse 

é dos aspactos marcantes da cobertura feita pelo jornal sobre a primeira gestão de Luiz Inácio 

Lula da Silva. O discurso utiliza diferentes formas de seduzir o leitor, entre elas, o pânico que 

a vitória de Lula teria causado, em especial, pela desconfiança de credores e demais gestores 

em relação à sua honradez.  

                                                 
77 Texto original em inglês: There is a way out. It involves appointing a reasonably market-friendly economic 
team, an even tighter fiscal squeeze and, if necessary, seeking further IMF aid. That should be enough to create 
a virtuous circle in which the currency strengthens, interest rates fall, growth picks up and the public debt 
becomes manageable. (Mr da Silva should press the outgoing Congress to approve pending measures to cut 
over-generous civil-service pensions and give the central bank greater independence.) Otherwise, Brazil may 
stumble back to inflationary chaos, or a debt restructuring which would wreck its banks and from which Lula's 
presidency might never recover. 
78 “Assembling the Brazilian ministry is one of the most delicate tasks of political engineering there is,” says 
Mailson da Nobrega, a former Brazilian finance minister. 
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Diante desses acontecimentos, que tornam o leitor ainda mais atento às previsões e 

possibilidades da gestão lulista, o jornal se autoempodera e determina como o Sr. da Silva 

deve agir. Esse discurso vai ao encontro de uma passagem da matéria que sugere ao Brasil 

como evitar um colapso financeiro. Ratificamos que não é à toa que The Economist adota 

expressões como desconfiança e pânico, mas sim por um desejo ideológico de causar essas 

sensações a respeito do momento transitório na presidência basileira. 

 
A incerteza sobre quem iria suceder o Sr. Cardoso e a desconfiança sobre, tem 
ajudado a criar um pânico financeiro que diminuiu em 40% o valor da moeda este 
ano, por sua vez, elevando o custo do serviço da dívida pública para níveis 
insustentáveis. Então, Lula encara o mais complicado dos atos de equilíbrio 
econômico. Como ele pode cumprir suas caras promessas (como dobrar o salário 
mínimo), ao mesmo tempo em que domina a dívida pública? Lula deve nomear 
uma equipe razoavelmente favorável ao mercado financeiro, adotar uma política 
fiscal mais restritiva e, se necessário, buscar mais ajuda do FMI79.  

 
 Perante as certezas que beiram o dogmatismo, parece restar pouco ao leitor. Afinal, o 

discurso do jornal se coloca em uma posição de poder inquestionável que nos faz compará-lo 

aos instrumntos religiosos de catequese.  

Através dos dogmas empregados no discurso da instituição jornalística e agora 

impregnados nas expressões escolhidas por The Economist, o consumidor da notícia, além do 

desespero, pânico, insegurança dentre outras sensações que poderia experimentar ao longo do 

discurso do jornal, se depara com as expressões caos e destruição, que poderiam até nem 

ocorrer. Como? Se o novo governo implementasse as estratégias ensinadas pela bíblia do 

capitalismo mundial.   

 
Há uma saída. Trata-se de nomear uma equipe razoavelmente favorável ao mercado 
econômico, um aperto fiscal ainda maior e, se necessário, buscar ainda mais ajuda 
do FMI [...] Caso contrário, o Brasil pode tropeçar de volta ao caos inflacionário, 
ou às dívidas que destruiria seus bancos e a partir do qual a presidência de Lula 
poderia não se recuperar80.  

 

Textos não verbais. Esses textos reforçam a construção ideológica da matéria 

intensamente; o temor inicial da vitória de Lula se transformaria em pânico, mas havia uma 
                                                 
79 Texto original em inglês: Uncertainty about who would follow Mr Cardoso, and mistrust of Lula, have helped 
to create a financial panic that has sliced 40% off the value of the currency this year, in turn driving up the cost 
of servicing the public debt to unsustainable levels. So Lula faces the trickiest of balancing acts. How can he 
fulfil his expensive promises (such as a doubling of the minimum wage) at the same time as he tames the public 
debt?Mr da Silva should appoint a reasonably market-friendly economic team, tighten fiscal policy further and, 
if necessary, seek more IMF aid.  
80 Texto original em inglês: There is a way out. It involves appointing a reasonably market-friendly economic 
team, an even tighter fiscal squeeze and, if necessary, seeking further IMF aid […]Otherwise, Brazil may 
stumble back to inflationary chaos, or a debt restructuring which would wreck its banks and from which Lula's 
presidency might never recover. 
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esperança, a de que Lula seguisse os mandamentos apresentados por The Economist, caso 

contrário, o caminho trilhado pelo novo presidente seria muito tortuoso, uma conseqüência 

dos impactos negativos que a sua vitória já começara a causar.  

Esse desespero é acrescido a um discurso que envolve, além de percentuais, gráficos, 

textos não verbais usuais do campo do jornalismo econômico. O texto sugere que o leitor 

observe um desses gráficos81, que assuta, se Lula não seguir os passos que o jornal “manda”. 

  
A vitória de Lula vem com as finanças do Brasil à beira do desastre. Receio de 
que o Brasil possa seguir a Argentina em relação ao não pagamento da dívida, 
além da incerteza quanto a quem iria suceder o presidente Fernando Henrique 
Cardoso, e a desconfiança sobre Lula, são todos fatores que combinaram para 
provocar um pânico nos investidores que ameaça tornar-se real. O real, moeda 
do Brasil, perdeu 40% de seu valor este ano, levando consigo a  a dívida 
pública grande parte da qual está ligada à taxa de câmbio em espiral (ver gráfico). 
Como a maior parte da dívida pública é realizada por bancos locais e fundos de 
pensões, um risco de não cumprimento capaz de destruir do sistema financeiro 
do Brasil82.  
 
 

 
                                                                 Gráfico – 2 – A estrada acidentada de Lula (2) 

                                                 
81 Título do gráfico: A estrada acidentada de Lula. O conteúdo mostra a desvalorização do real com a vitória de 
Lula, além do aumento da dívida do setor público brasileiro. A esperança seria ele seguir os mandamentos de 
The Economist. Texto não verbal também analisado no enquadramento os impactos (negativos) da vitória de 
Lula. 
82 Texto original em inglês: Lula's victory comes with Brazil's finances teetering on the brink of disaster. Fears 
that Brazil might follow Argentina's debt default, plus the uncertainty as to who would succeed President 
Fernando Henrique Cardoso, and mistrust of Lula himself (…).  
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                         Fonte: The Economist; Citibank; Thomson Datastream  / Banco Central 
 

Ao final, a fotografia que faz parte do discurso empregado na  matéria, dando uma 

dimensão de como The Economist pretendia “vender” Lula ao seu consumidor da notícia. Um 

homem preocupado, perdido talvez, em meio a duras escolhas.  

 

 

                              AP / The Economist 
 

                             Figura - 1 – Visão da matéria / Lula´s hard choices 
                           Fonte: www.economist.com  - 31.10.2002 

 

Título e subtítulo. Dois dos títulos e subtítulos deste enquadramento reforçam ainda 

mais a estrutura liberal e o desejo de impor políticas econômicas ao novo governo brasileiro 

por parte de The Economist. Destacamos que título e subtítulo exercem forte influência na 

memória de longo prazo do leitor e normalmente guiam todo o contéúdo em torno da 

ideologia apresentada por eles. 

Destacamos a seguir essa relação entre título, subtítulo e os demais aspectos 

discursivos da matéria, que tenta impor estratégias ao novo governo brasileiro – dado o seu 

suposto conhecimento macroconômico: From pauper to president: now Lula´s struggle really 

begins – Lula and his workers´ party have learned to win power. Now they must learn to 

govern, and quickly – De miserável a presidente: agora a batalha realmente começa – Lula e o 

seu Partido dos Trabalhadores aprenderam a conquistar o poder. Agora eles tem que 

aprender a governar, e rapidamente. (Grifo Nosso) 

Inferimos que o jornal assume o ethos de professor, cabendo à Lula e à sua equipe a 

obediência de fazer o que os “gurus” mandassem a fim de conquistar também mercados e 

governabilidade.  

 Através de Lula´s hard choices, ou seja, as duras escolhas de Lula e o subtítulo – 

better pain now and gain later than the other way around – concluímos o mesmo: o desejo de 

The Economist de mandar no Brasil, impondo a sua ideologia políticoeconômica como uma 
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forma de conduzir o país a um caminho mais seguro. Óbvio, esse rumo favoreceria o Fundo 

Monetário Internacional, os credores e os países ricos.  
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4. THE ECONOMIST E LULA: O DISCURSO DA RESIGNAÇÃO À 

CONFIANÇA 

 

4.1. Lula no poder, fazer o quê? 

 

Este item analisa um dos momentos mais importantes da pesquisa: o início da 

resignação de The Economist em relação a Luiz Inácio Lula da Silva e os posicionamentos 

discursivos do jornal responsáveis por instaurar a nova imagem de um Brasil emergente para 

os seus milhões de leitores. 

Ratificamos a relevância do estudo graças a compreensão sobre como ocorre a 

(re)construção imagética de Lula desde a confirmação de sua vitória, na quarta candidatura à 

presidência, que se confudia com pânico e insegurança, até atingir um grau de respeitabilidade 

e confiança. A mudança se deu, dentre outras coisas pelo discurso; esse “instrumento” 

circulou pelo mundo (re)significando junto à imagem de Lula, o imaginário sobre o seu país.  

O Brasil avaliado com perspectivas duvidosas, como a de não cumprir acordos ou 

pagar seus credores, que era semelhante à caótica visão que The Economist tinha da Argentina 

nesse mesmo período, passou a ser para o jornal uma nação promissora, respeitada e honrada, 

atributos confundidos com os expostos acerca do ex-líder sindical vermelho, que antes de 

assumir o mandato trazia desconforto e era sinônimo de medo e desconfiança para o veículo. 

Reiteramos por fim o caráter urgente desta passagem da pesquisa, que nos ajuda a 

compreender através de relações imbricadas entre o discurso, a economia e a política, um 

momento emblemático da história recente do país em que pela primeira vez, como o próprio 

jornal frisa, chega ao Palácio da Alvorada um presidente de origem popular, baixa 

escolaridade e – acima de tudo – representante de uma corrente ideológica de esquerda, 

contrária assim, aos interesses dos grandes líderes, organizações financeiras mundiais e 

conglomerados da mídia.  

O discurso dele e sobre ele transpõe o antagonismo ideológico, reformulando a visão 

mundial sobre o país através de um veículo considerado a bíblia do liberalismo mundial, 

presente nos quatro cantos do planeta e lido por pelo menos sete milhões de formadores de 

opinião semanalmente. 

Analisamos agora o discurso sobre o Governo Lula e buscamos compreender através 

da AD como e porquê ocorre uma tansição na linguagem de The Economist a respeito do ex-

presidente brasileiro.   
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4.1.1. Ah, mas parece que Lula virou liberal 
 

Esta categoria está assentada sobre uma base ideológica em que o liberalismo seria a 

esperança de melhores condições para todos os envolvidos nos processos político e 

sócioeconômico em que o Brasil estava engajado. O principal fundamento do discurso é a 

crença, ou ao menos a resignação, já que esses tons se confundem ao longo das matérias, de 

que o futuro presidente do país teria, pelo menos, se movido rumo a uma postura moderada e 

consequentemente liberal. 

Essa mudança representava não apenas maturidade política, mas teria sido a 

responsável por levar o ex-sindicalista radical e que aterrorizava os mercados ao poder. 

Portanto, a tônica desta categoria é a moderação do discurso de Lula, na avaliação de The 

Economist, que teria alterado um pouco o discurso do próprio jornal, que ia gradativamente 

adquirindo confiança no presidente e compartilhando esse sentimento com o seu leitor.  

Por fim, com a autoridade assumida por The Economist de “dono da verdade”, o 

veículo.  “manda” o governo Lula seguir suas orientações para só depois demonstrar 

otimismo com a nova condição político-ideológica liberal do presidente eleito.  

 

 
Data Título original da 

notícia 
Tradução nossa83 Resumo do assunto 

31.10.2002 From pauper to 
president: now 
Lula´s struggle 
really begins84 

De miserável a 
presidente: agora a 
batalha de Lula 
realmente começa 

Apresenta um pouco da história de vida de 
Lula; demonstra as possibilidades de ele ter 
alterado o seu perfil político, entretanto, 
concentra-se com ênfase no pânico gerado 
aos investidores devido à sua eleição. 
Aponta caminhos que o novo governo 
deveria seguir. 

31.10.2002 Lula´s hard 
choices85 

As duras escolhas 
de Lula. 

Destaca que a vitória de Lula teria ocorrido 
devido à sua mudança para um perfil mais 
moderado e “manda” o novo presidente 
seguir os passos liberais. 

07.11.2002 End of an affair? Fim de um “caso”? Discute problemas de relacionamento com a 
América Latina, especialmente com o 
México e demonstra otimismo com o Brasil 
devido à nova postura do presidente eleito. 

05.12.2002 The fun stops here A alegria acaba 
aqui 

Reflete as dificuldades que virão pela frente 
e as responsbilidades da rotina de presidente 

                                                 
83 Também é do próprio autor a tradução de todos os trechos estudados das matérias selecionadas para o 
desenvolvimento desta tese. 
84 A matéria também se enquadra nas demais categorias: Os impactos (negativos) da vitória de Lula;Faça o que 
The Economist “manda”. 
85 A matéria também se enquara na categoria: Faça o que The Economist “manda.”  
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eleito, demonstrando ao final confiança na 
conduta liberal de governo. 

12.12.2002 Mr. da Silva goes 
to Washington 

Sr. da Silva (Lula) 
vai a Washington 

Ressalta o clima ameno como Lula foi 
recebido pelo então presidente Bush e a 
imagem republicana que o norte-americano 
fez a respeito do futuro líder brasileiro. 

Tabela - 3 – Parece que Lula virou liberal; The Economist, outubro – dezembro de 2002. 

Fonte: www.economist.com 

 

Adjetivação. Na matéria End of an affair? Ocorre pelo menos um momento em que 

The Economist mais do que adjetivar o presidente eleito do Brasil, constrói um ethos  elogioso 

a seu respeito: o de um democrata. “[...] Lula sempre agiu como um democrata e rejeita 

comparações com Chávez.”   

Outros adjetivos feitos à sua equipe econômica servem para reiterar o sentimento de 

que Lula teria se tornado um liberal. Portanto, os elogios feitos, por exemplo, ao então futuro 

ministro, Antônio Palocci, ajudam a construir indiretamente o ethos de Luiz Inácio Lula da 

Silva. “Ele (Lula) confirmou, quase como um adendo, a nomeação de Antonio Palocci como 

ministro da Economia, ex-prefeito e médico, que tem uma forma conciliatória e um 

compromisso com a responsabilidade fiscal.” 

 
A melhor dica para o Ministério da Economia é Antonio Palocci, o ex-prefeito 
ainda jovem de uma cidade no cinturão agrícola de São Paulo, que hoje dirige a 
equipe de transição. Palocci é grande, amável, tem bigode e, como Lula, fala com a 
língua presa86.  

 

Analogia. Em From pauper to president: now Lula´s struggle really begins há 

determinados trechos que constróem um ethos de novo liberal para Lula e ao mesmo utilizam 

seu atual comportamento como justificativa de sua vitória nas urnas. 

Dessa forma, não fosse o seu reenquadramento ideológico, o pânico já discutido 

anteriormente e a provável ingerência do governo reforçariam a construção de um discurso 

ácido e permeado de dúvidas inquietantes para credores e investidores. Esse discurso, 

entretanto, se dissipa nos trechos aqui analisados em que o então novo presidente brasileiro é 

tratado como alguém que recobra a lucidez. 

O Partido dos Trabalhadores, graças à nova imagem que vai aos poucos sendo 

conquistada por Lula, passa a ser comparado a partidos europeus que – leia-se – “apesar de...” 

                                                 
86 Texto original em inglês: The top tip for the finance ministry is Antonio Palocci, the youngish former 
mayor of a city in Sao Paulo's farm belt, who now heads the transition team. Mr Palocci is big, amiable, 
whiskered, and like Lula speaks with a disarming lisp.  
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Serem de esquerda ganharam as eleições devido à moderação dos seus líderes. Lula estaria 

assim, adquirindo uma imagem semelhante e a transferindo ao PT. 

 
Como outros partidos de esquerda em outros lugares (na Grã-Bretanha, Alemanha e 
Espanha, por exemplo), o PT estabeleceu o caminho para a elegibilidade quando 
seus líderes moderados criaram coragem para conter os radicais. Em março do ano 
passado, o Sr. da Silva Lula e seus aliados forçaram uma mudança nas regras do 
partido, de modo que o comitê executivo será escolhido por todos os membros e 
não por militantes. Os moderados reforçaram devidamente o seu controle sobre a 
máquina partidária, com José Dirceu, o mais próximo conselheiro de Lula, 
facilmente reeleito como presidente do partido87.  

 

The fun stops here soa inicialmente como um alerta para as dificuldades que 

chegariam junto com a posse de Lula em 01 de janeiro de 2003. Paradoxalmente, entretanto, 

sugere prognósticos otimistas sobre a economia do país, o que entendemos como um indício 

de que Lula teria efetivamente assumido uma identidade liberal.  

Um aspecto que chama a atenção, porém, é o destaque dado à sua popularidade, mas 

com um tom crítico, talvez como se o comportamento de Lula fosse exagerado. Identificamos 

assim, uma espécie de analogia ao comportamento de estrelas do cinema ou da música, não de 

um político.  

 
Para Luiz Inácio "Lula" da Silva, estes têm sido dias gloriosos. Ele distribui 
autógrafos, solta beijos do alto das sacadas e leva os seus guarda-costas à loucura 
quando mergulha em uma multidão de fãs uma após outra. E porque não? Há bem 
pouco o lanoso esquerdista era o pesadelo do mundo financeiro. Agora, a moeda e 
títulos brasileiros se uniram, e o risco iminente de calote da dívida desapareceu88.  

 

End of an affair? Levanta dúvidas sobre as relações dos E.U.A. com a América Latina,  

apontando até mesmo para o final de uma relação cordial, na qual os negócios entre ambos 

poderiam se tornar prioridade para o governo de Washington, e o início de uma fase de 

incertezas. 

                                                 
87 Texto original em inglês: Like other left-wing parties elsewhere (in Britain, Germany and Spain, for example), 
the PT set out on the road to electability when its moderate leaders plucked up the courage to curb its radicals. 
In March last year, Mr da Silva and his allies pushed through a change in the party's rules, so that the executive 
committee would be chosen by all members rather than by activists. The moderates duly strengthened their grip 
on the party machine, with Jose Dirceu, Lula's closest lieutenant, easily re-elected as party president. 
 

88 Texto original em inglês: FOR Luiz Inácio “Lula” da Silva, these have been glorious days. He disburses 
autographs, blows kisses from balconies, and drives his bodyguards to despair as he plunges into one adoring 
crowd after another. And why not? Just the other day, this woolly leftist was the nightmare of the financial 
world. Now the Brazilian currency and bonds have rallied, and talk of imminent debt default has faded.  
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O discurso pessimista de The Economist acerca das transações entre os E.U.A. e a AL, 

contudo, não aponta receios acerca do Brasil, ao contrário, destaca sua crença em Lula, que 

deveria ficar atento à nomeação do seu ministro das relações exteriores, mas já inspirava 

confiança. 

Mal entendidos poderiam ocorrer, porém, caso Lula desejasse estender sua liderança 

pela América Latina, contrariando os anseios norte-americanos. Mesmo que os aliados mais 

conservadores de Bush temessem as relações do presidente brasileiro com Chávez e Fidel e, 

até o vissem como o “demônio”, The Economist, com a autoridade que lhe é confiada por seus 

leitores, estaria iniciando a construção de um novo ethos: Lula paz e amor.  

The Economist esboçava uma ainda tímida confiança no Brasil e desmentia supostas 

semelhanças entre o novo presidente brasileiro e líderes de esquerda latino-americanos. 

 
A extrema direita vê Lula como parte de um "eixo do mal" latino-americano , com 
o líder cubano Fidel Castro e o venezuelano Hugo Chávez. À essa lista, alguns 
acrescentariam Lucio Gutiérrez, um coronel nacionalista (e ex-golpista) que é 
susceptível de ser eleito como presidente do Equador neste mês89.  

 

Diferentemente da extrema direita, o jornal ressalta sua confiaça no Lula liberal. The 

Economist tenta justificar a tensão do governo norte-americano, culpando parte dos 

republicanos que faziam julgamento errado de Lula e defende o presidente eleito de quaisquer 

analogias a outros chefes de Estado socialistas do continente. 
 

Na verdade, esses medos parecem descontroladamente exagerados: Lula sempre 
agiu como um democrata e rejeita comparações com Chávez. Gutierrez está 
tentando parecer moderado e o próprio Chávez pode não sobreviver no poder. Na 
semana passada, Otto Reich, alto funcionário do Departamento de Estado para 
América Latina, convocou eleições antecipadas na Venezuela. Desde que atuem 
dentro da da Constituição, os governos latino-americanos não são susceptíveis de 
que haja interferência em seus processos eleitorais90.  

 

Mr. da Silva goes to Washington adota um discurso no qual o medo causado por Lula 

aparece no centro das atenções da visita feita pelo presidente eleito do Brasil à Casa Branca e 

faz uma singela analogia entre o perigo vermelho que Lula poderia representar e o seu traje 
                                                 
89 Texto original em inglês: That is because this would play to the alarmism of the far-right fringe of the 
Republicans in Congress. It sees Lula as part of a Latin American “axis of evil”, with Cuba's Fidel Castro and 
Venezuela's Hugo Chavez. To that list, some would add Lucio Gutierrez, a nationalist colonel (and former coup-
leader) who is likely to be elected as Ecuador's president this month. 
90 Texto original em inglês: In fact, such fears look wildly overblown: Lula has always acted as a democrat and 
rejects comparisons with Mr Chavez. Mr Gutierrez is trying to sound moderate—and Mr Chavez himself may not 
survive in power. Last week, Otto Reich, the State Department's top official for Latin America, called for early 
elections in Venezuela. Provided this is done within the constitution, Latin American governments are unlikely to 
object.  
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The Economist garante que a única lembrança do temor socialista teria sido causado 

pela gravata vermelha do brasileiro, tamanha foi a sintonia e amabilidade entre Luiz Inácio 

Lula da Silva e George W. Bush. Além disso, o protocolo das reuniões entre líderes de nações 

é comparado a uma conversa entre amigos, mesmo frisando a grande diferença político-

ideológica entre ambos. 

 
Quando Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito de esquerda do Brasileiro, 
sentou-se com George Bush na Casa Branca em 10 de dezembro, muitas pessoas 
prenderam a respiração. Afinal, os dois são quase distante ideologicamente, e os 
seus países têm muito a discutir sobre o protecionismo e o Iraque. Mas eles agiram 
como velhos amigos. Eles trocaram cumprimentos e conversaram e brincaram por 
15 minutos além da meia hora programada. ("Você parece um republicano", Bush 
teria provocado, quando o Sr. da Silva explicou que seu Partido dos Trabalhadores 
é decididamente modeado nas políticas sociais.) Eles também concordaram em se 
reunir novamente no Brasil. Nada incomum, mas é um bom presságio, 
especialmente para a Área de Livre Comércio das Américas, o acordo comercial 
proposto que foi chamado por Lula certa vez como uma cabala gringa91.  

 

O discurso também concilia o otimismo sobre Lula com o otimismo acerca dos 

membros de sua equipe econômica. O já definido ministro da Economia, Antônio Palocci e o 

provável futuro presidente do Banco Central, Henrique Meireles, cuja experiência vinha do 

Bank Boston são apresentados como moderados. The Economist fazia uma analogia entre o 

perfil de gestão de Palocci e o de membros radicais do PT , adotando definitivamente um 

discurso otimista acerca da política liberal adotada pelo presidente eleito e por importantes 

membros do seu governo. 

 
No início de 1990, quando a privatização ainda era uma heresia no Brasil, o Sr. 
Palocci, então prefeito de Ribeirão Preto, uma cidade no cinturão agrícola de São 
Paulo, vendeu a companhia telefônica municipal e convidou os investidores 
privados para construir um sistema de tratamento de água. Radicais do Partido dos 
Trabalhadores denunciaram-no como um traidor. Para os investidores nervosos 
sobre a dívida pública do Brasil, no entanto, Palocci é o remédio. A pergunta 
seguinte era quem iria suceder Arminio Fraga como presidente do Banco Central. 
Como The Economist foi pressionar, a resposta parece ser Henrique Meirelles, um 
ex-chefe do BankBoston92.  

                                                 
91 Texto original em inglês: WHEN Luiz Inacio Lula da Silva, Brazil's left-wing president-elect, sat down with 
George Bush in the White House on December 10th, many people held their breath. After all, the two are hardly 
close ideologically, and their countries have plenty to quarrel over, from protectionism to Iraq. But they acted 
like old pals. They swapped compliments, and talked and joked for 15 minutes beyond the scheduled half-hour. 
(“You sound like a Republican,” Mr. Bush reportedly teased, when Mr da Silva explained his Workers' Party's 
decidedly unradical social policies.) They also agreed to meet again in Brazil. Nothing unusual, but it augured 
well, especially for the Free-Trade Area of the Americas—the proposed trade pact that Lula once dismissed as a 
gringo cabal.  
92 Texto original em ingles: In the early 1990s, when privatisation was still heresy in Brazil, Mr Palocci, then 
mayor of Ribeirao Preto, a city in Sao Paulo's farmbelt, sold the municipal telephone company and called on 
private investors to build a water-treatment system. The Workers' Party radicals denounced him as a turncoat. 
For investors edgy about Brazil's public debt, however, Mr Palocci is just what the doctor ordered. Their next 
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 Enfatização. The Economist ressalta a confiança que tem no novo ethos liberal de 

Lula em The end of an affair e tenta explicar ao seu leitor o temor do governo norte-

americano em relação à vitória do PT, enquadrando os temerosos como extremistas e 

exagerados. “A extrema direita vê Lula como parte de um "eixo do mal" latino-

americano[...]”; “Na verdade, esses medos parecem descontroladamente exagerados: Lula 

sempre agiu como um democrata e rejeita comparações com Chávez.” 

 

          Intertextualidade. Está presente em trechos fundamentais deste enquadramento como 

uma forma de reforçar o entendimento do jornal acerca do ethos liberal que o novo presidente 

do Brasil e a sua equipe econômica pareciam adotar. É por causa dessa percepção que o veículo 

abre mão do discurso da oposição, normalmente presente nos instantes em que The Economist 

pretende frisar a sua opinião contrária ou as suas dúvidas a respeito de decisões ou 

encaminhamentos que possam afetar o país. 

          O discurso daquele que seria o ministro da Economia no primeiro mandato de Lula, 

Antônio Palocci, é ideologicamente exposto logo em seguida a elogios a seu respeito. Esses 

elogios não apenas enaltecem a sua amabilidade, mas acima de tudo, sua maneira de articular a 

política econômica. Depois do dicurso sobre ele, o espaço é para o discurso dele: “A economia 

brasileira não é um navio, mas uma lancha”; “Nós não podemos esperar quaisquer viradas 

abruptas.” The Economist concorda com as colocações de Palocci, observe o discurso do jornal: 

“Para um país que ainda luta por lastro nos mercados mundiais, esse parece o caminho mais 

adequado.” 

          Seguindo a mesma lógica de frisar aspectos discursivos que se integrem ao seu modo de 

pensar, The Economist em Mr. da Silva goes to Washington, apresenta os elogios de Bush a 

Lula, em uma clara tentativa de apresentá-lo como um liberal através da “chancela” do 

conservador ex-presidente norte-americano: “Você parece um republicano.” O jornal também 

cede espaço à replica de Lula e se mostra muito receptivo ao diálogo entre Brasil e E.U.A. 

 
"Você parece um republicano", Bush teria provocado, quando o Sr. da Silva 
explicou que seu Partido dos Trabalhadores é decididamente moderado nas 
políticas sociais. Eles também concordaram em se reunir novamente no Brasil. 
Nada incomum, mas é um bom presságio, especialmente para a Área de Livre 

                                                                                                                                                         
question was who would succeed Arminio Fraga as central bank governor. As The Economist went to press, the 
answer appeared to be Henrique Meirelles, a former boss of BankBoston. 
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Comércio das Américas, o acordo comercial proposto que foi chamado por Lula 
certa vez como uma cabala gringa93.  

 

        Há espaço também para o que próprio jornal já havia identificado, o discurso metafórico 

do presidente, marca pessoal que normalmente ajudava Lula a quebrar o protocolo das 

ocasiões mais formais, como afirma Kamel (2009). The Economist não faz observações 

pejorativas sobre a conduta de Lula, como percebemos no comentário sobre a observação 

empregada pelo presidente eleito. “Já que a economia do Brasil está na U.T.I. solvi chamar 

um médico para o ministério da Economia,” brincou Lula (disse o jornal).  

        Ainda utilizando uma perspectiva metafórica, o veículo dá a “voz” aos investidores, 

como uma forma de ratificar a sua própria visão a respeito de Antônio Palocci:  

 
No início de 1990, quando a privatização ainda era uma heresia no Brasil, o Sr. 
Palocci, então prefeito de Ribeirão Preto, uma cidade no cinturão agrícola de São 
Paulo, vendeu a companhia telefônica municipal e convidou os investidores 
privados para construir um sistema de tratamento de água. Radicais do Partido dos 
Trabalhadores denunciaram-no como um traidor. Para os investidores nervosos 
sobre a dívida pública do Brasil, no entanto, Palocci é o remédio. 94 

 

  Nomeação. Frisamos que a nomeação tem poder decisivo para a formatação ideológico-

discursiva deste enquadramento. A escolha das expressões, bem como a criatividade do 

sujeito do discurso, demonstram as bases de sua ideologia, conorme atesta Andrade (2011). 

No caso de The Economist, aponta para um reforço do entendimento sobre uma nova imagem 

construída a respeito de Lula, a de homem liberal. 

  O discurso esperançoso acerca do novo Lula se concentra nas alianças estabelecidas por 

Lula com figuras liberais. Outro aspecto relevante, conforme o jornal é a distância que o 

presidente eleito teria estabelecido em relação a políticos radicais. São empregados termos 

repletos de significado e cudadoisamente, além de ideologicamente “tratados” no afã de 

influenciar a visão o consumidor da notícia. Isso é visível em From pauper to president. 

 
Em junho o Sr. da Silva, para desgosto dos radicais traçou uma aliança eleitoral 
com o pequeno partido de centro-direita PL, um dos seus deputados, José Alencar, 
um magnata da indústria têxtil (também nascido na pobreza, como o senhor da 

                                                 
93 Texto original em inglês: “You sound like a Republican,” Mr. Bush reportedly teased, when Mr da Silva 
explained his Workers' Party's decidedly unradical social policies. They also agreed to meet again in Brazil. 
Nothing unusual, but it augured well, especially for the Free-Trade Area of the Americas[…].  
94 Texto original em ingles: In the early 1990s, when privatisation was still heresy in Brazil, Mr Palocci, then 
mayor of Ribeirao Preto, a city in Sao Paulo's farmbelt, sold the municipal telephone company and called on 
private investors to build a water-treatment system. The Workers' Party radicals denounced him as a turncoat. 
For investors edgy about Brazil's public debt, however, Mr Palocci is just what the doctor ordered. Their next 
question was who would succeed Arminio Fraga as central bank governor. As The Economist went to press, the 
answer appeared to be Henrique Meirelles, a former boss of BankBoston. 
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Silva) tornou-se seu candidato a vice-presidência. Quanto mais Lula irritava a ala 
radical do PT, mais ele tranquilizava os eleitores. Mas o seu pedigree socialista dá 
ao Sr. da Silva e seus assessores autoridade incontestável sobre o partido: durante a 
ditadura, Dirceu treinou em um acampamento da guerrilha cubana; no governo, é 
provável ele estar ao lado de Lula, talvez como chefe de gabinete. Outro ex-
guerrilheiro que se transformou em moderado, José Genoino, perdeu a eleição para 
governador do estado de São Paulo, mas está cotado para ministro da Defesa95.  

  

Inferimos que desgosto opera uma rede de significações ampla e de conotoção muito 

negativa, da mesma forma que radicais. Destacamos também a condição de ex-guerrilheiro 

atribuída a um dos líderes do PT, José Genoíno, posteriormente convertido a moderado. O 

empresário bem-sucedido, José Alencar, é apresentado como magnata que nasceu na pobreza 

e Lula, teria um pedigree socialista e autoridade incontestável. 

Em Lula´s hard choices, o presidente eleito parecia ter aprendido a lição sobre quão 

fundamental era ser um liberal. A matéria defende que o novo Chefe de Estado do Brasil só 

ganhara as eleições, por causa de sua nova postura ideológica, e sustenta que tal 

comportamento deveria ser mantido a fim de que conquistasse também a governabilidade. 

A matéria utiliza expressões de forte significado no contexto político-ideológico e o faz, 

óbvio, de modo ideologizado a fim de enaltecer o seu julgamento, no qual, Lula parecia ter 

virado liberal.   

 
Por três vezes Lula se posicionou como um anti-capitalista radical e perdeu. Este 
ano, ele estabeleceu uma retórica de paz com a realidade econômica e  venceu 
principalmente pelos votos dos eleitores ndecisos brasileiros. Outra influência 
moderadora será necessária para compartilhar poder96.  

 

       Textos não verbais. Na abertura da matéria The fun stops here, a imagem do futuro 

presidente expremido entre populares, em meio à pergunta de uma mulher de meia idade: 

“posso ir ao seu gabinete?”, evidenciava a urgência de conciliar os diferentes interesses no seu 

governo. 

  

                                                 
95  Texto original em inglês: His base secured, to the chagrin of the radicals, in June Mr da Silva struck an 
electoral alliance with the small, centre-right Liberal Party; one of its congressmen, Jose Alencar, a textiles 
tycoon (also born in poverty, like Mr da Silva) became his vice-presidential running mate. The more Lula 
incensed the PT's hard left, the more he reassured the voters. But their socialist pedigree gives Mr da Silva and 
his aides unchallenged authority over the party: during the dictatorship, Mr Dirceu was training in a Cuban 
guerrilla camp; in government, he is likely to be at Lula's side, perhaps as chief of staff. Another ex-guerrilla 
turned moderate, Jose Genoino, lost the election for governor of Sao Paulo state but is tipped for defence 
minister. 
 
96 Texto original em inglês: Three times Lula had stood as an anti-capitalist radical and lost. This year, he made 
his rhetorical peace with economic reality and the IMF—and won over Brazil's mainly middle-of-the-road 
voters. Another moderating influence will be his need to share power. 
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  EP / The Economist 
 

Figura - 2 – Can I be in your cabinet? / Lula´s hard choices 
Fonte: www.economist.com  - 05.12.2002 

 

Mr. da Silva goes to Washington apresenta uma imagem serena de Lula e Bush, que 

serve de testemunho ao texto verbal, cuja crença na postura liberal de Lula ganha mais espaço 

a cada parágrafo. Destacamos também a legenda da fotografia, uma espécie de ancoragem ao 

texto não verbal e mesmo ao discurso da matéria em sua totalidade: “só a gravata era 

vermelha.” 

 

                            

                                                                                              AP / The Economist 
 

                                                                                     Figura - 3 – Only the tie was red97 
                                                                               Fonte: www.economist.com  - 05.12.2002 

   

              Título e Subtítulo. Lula goes to Washington and names his finance minister – Lula vai 

a Washington e nomeia o seu ministro da Economia - esse título e o seu subtítulo são os únicos 

que demonstram através do seu discurso que  Lula parecia ter virado um liberal. Cabe frisar 

também a ancoragem junto ao texto não verbal e mesmo junto a legenda da fotografia 

(apresentado há pouco).  

              O ethos latino-americano do início dos anos 2000 era o de uma região cujos 

presidentes eram vistos pelo jornal como perigosos populistas que mantinham um diálogo 

truncado com a Casa Branca e o FMI.  
                                                 
97 Significado em português: só a gravata era vermelha.  
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              Defendemos que o componente histórico é um fator primordial à compreensão do 

discurso, como também assegura Orlandi (2008). No que se refere à esta matéria, o contexto 

sociopolítico da América Latina de 2002 e o comportamento do presidente eleito do Brasil de 

divulgar o nome da equipe econômica em Washington, além da postura de Bush de receber o 

brasileiro, são fatores que tangenciam o discurso e – desde o título – para uma nove crença a 

respeito de Luiz Inácio Lula da Silva.   

 

4.2. Lula e The Economist: floresce a esperança 

 

4.2.1 Dúvidas, desafios e esperança 

 

As matérias que formam este enquadramento são uma espécie de “alicerce”. Essa 

“base” aponta para um novo rumo na imagem do presidente Lula. O prenúncio não se 

descortina de modo inteiramente confiante ou elogioso, entretanto, direciona o discurso para 

um tom um pouco mais brando cujo vetor, apesar das incertezas apresentadas, é a esperança 

em vencer os desafios, afinal, o então presidente só teria sido vitorioso graças a uma fala 

moderada e ao aparente desejo de cumprir acordos financeiros. 

A esperança vai aos poucos assumindo um lugar de destaque no discurso, o que 

tranforma as matérias desta categoria em um significativo instrumento de AD, além de 

referência à compreensão sobre a reconstrução imagética do Estado brasileiro e do seu Chefe, 

cujos sentimentos ganham nova dimensão: o otimismo e posteriormente a confiança. 

  
Data Título original da 

notícia 
Tradução nossa98 Resumo do assunto 

02.01.2003 Lula´s burden of 
hope 

Lula carga de 
esperança 

Traz esperança ao mesmo tempo em que 
aponta as obrigações que o novo presidente 
deve cumprir, além de apontar o temor que 
ele não as cumpra. Afirma que o radicalismo 
afeta o câmbio, sugerindo parceria com os 
liberais, o que aumentaria a governabilidade. 

09.01.2003 Picking Losers Juntando os 
perdedores 

Analisa o início do mandato de Lula; destaca 
que o governante está no caminho certo 
rumo às suas metas e que busca transformar 
adversários em aliados. A esperança relativa 
ao governo é a tônica do discurso. 

30.01.2003 Lula´s message for 

two worlds 

A mensagem de 
Lula para dois 
mundos 

Aponta para o trinômio: dúvidas, desafios e 
esperança de forma contudente, mas elogia o 
equilíbrio de Lula, o que transparece 
credibilidade e consequentemente esperança 

                                                 
98 Também é do próprio autor a tradução de todos os trechos estudados das matérias selecionadas para o 
desenvolvimento desta tese. 
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a respeito da gestão de Lula. 
20.02.2003 A time to talk and 

a time to do 

Tempo de falar e 
tempo de fazer 

Demonstra esperança acerca do novo 
governo e sustenta que a gestão está no 
caminho certo, em especial, por continuar 
ações implantadas por FHC, o que pode 
levar o país a um patamar digno de primeiro 
mundo. 

04.03.2004 A test of faith in 

Lula 

Um teste de fé em 
Lula 

Aponta números negativos de crescimento 
do país no primeiro ano de Governo Lula, 
contudo, ressalta a esperança dos mais 
pobres na sua gestão e, apesar do baixo 
rendimento, avalia positivamente sua política 
econômica. 

Tabela – 4 – Dúvidas, desafios e esperança; The Economist, jan/2003 – mar/2004 

Fonte: www.economist.com 

 

Adjetivação. Observamos a inscosntância do discurso que intercala momentos em que a 

esperança se faz presente com instantes nos quais dúvidas e desafios parecem sugerir um 

futuro sombrio para o Brasil, enquanto aterroriza os investidores com capital no país. Um dos 

grandes motivos desse temor continua sendo a possibilidade de atitudes radicais do governo 

Lula face à gestão das finanças brasileiras, como calote nos pagamentos e mesmo o não 

cumprimento de acordos junto ao FMI. 

Lula aparece no discurso em Lula´s burden of hope como ator-chave no tocante aos rumos 

do país, especialmente, na tentativa de “acalmar” os mercados, o que reacende o sentimento 

de esperança sobre o seu governo. O renascimento de um sentimeto positivo sobre o Brasil, 

contudo, está atrelado ao desafio de pôr em prática reformas impopulares – além de duras 

políticas econômicas – o que poderia, de fato, gerar rápido crescimento econômico. 

 
Tudo aponta para duras políticas monetárias e fiscais, exceto as promessas da 
campanha de Lula e as esperanças dos brasileiros de um retorno ao rápido 
crescimento econômico e redução da pobreza. Mas a melhor chance de o presidente 
ter êxito recai sobre o fato de usar o seu mandato e devido à gravidade da situação 
do Brasil, avançar com reformas impopulares.  

 

Há esperança, apesar do cenário tenebroso apontado por The Economist. Ela  não ascende, 

todavia, como resultado do discurso de campanha do então presidente, como ocorrerá no 

futuro, e sim da equipe de governo por ele formada. A equipe é elogiada por seu perfil de 

gestão. “Henrique Meirelles, presidente do novo banco central é experiente banqueiro 

comercial e deve manter muitos dos assessores de seu antecessor, Armínio Fraga99.” (Grifo 

nosso). 

                                                 
99 Texto original em inglês: Since the final weeks of the election campaign, Lula has worked hard to turn 
investor panic into mere wariness. He has stressed that Brazil means to pay its debt, and has chosen ministers 
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Em Picking Losers o novo ethos a respeito de Lula vai ganhando fôlego e ele passa a ser 

visto como um político confiável, além de estável, seguro nas suas tomadas de decisão e 

mesmo no controle da sua equipe. Ele, porém, foi visto no passado como a antítese dessa 

figura centrada devido à sua relação com a esquerda. 

 
Todos os ministérios foram intimados a apresentar maior parte de suas despesas por 
escrito para os ministros da economia e do planejamento, para aprovação, o tipo de 
coisa que o presidente chegou a abominar quando ele era um líder da oposição 
impetuosa de esquerda100.  

  

Um misto de desafios e esperança vai tomando conta do discurso acerca do então novo 

governo, que poderia supostamente implantar políticas danosas contra os liberais, não o fez. 

Já que tal comportamento não ocorre e parece menos provável com o passar do tempo, o 

discurso acerca do governante brasileiro projeta aspectos de pujança econômica, além de 

adjetivos otimistas.  

      Já durante a campanha eleitoral de 2002, diante da possibilidade da vitória de Lula, o 

câmbio oscilante se recupera, o que pareceria impossível em uma análise inicial. Lula iniciava 

assim, a reformulação de sua imagem: sinônimo de esperança. O ethos do seu governo em 

momentos futuros daria um novo salto: se transformaria em confiança. 

 
Há especulações de que o governo vai em breve anunciar uma meta mais ambiciosa 
para o seu superávit orçamentário (antes do pagamento de juros) de mais de 4% do 
PIB, ao invés de 3 ¾%. Os investidores, que outrora consideravam Lula como um 
perdulário inadimplente em potencial, estão em polvorosa. Esta semana, o real 
atingiu o nível mais elevado desde meados de setembro. O investimento estrangeiro 
vai retornar às bolsas brasileiras.  

 

Em Lula´s message for two worlds o então presidente brasileiro, além de ser visto como a 

esperança de um governo equilibado para uma das maiores economias do planeta, recebe um 

dos primeiros elogios vindos da bíblia do liberalismo mundial: conciliador. Significado 

representativo àquele que por anos foi sinônimo de incerteza e pânico para os liberais. 

“Ironicamente, se Lula satisfizer ambos, não será através da criação de um novo paradigma, 

                                                                                                                                                         
who seem ready to carry that promise through. Antônio Palocci, the finance minister, is a pragmatic former PT 
mayor who has committed himself to responsible policies. Some of his ideas are likely to come from Marcos 
Lisboa, the economic-policy secretary and co-author of “Lost Agenda”, a recent paper that advocated 
microeconomic reforms, such as trimming the role of Brazil's overgrown labour courts. Henrique Meirelles, the 
new central bank president and an experienced commercial banker, is likely to retain many of the advisers of his 
predecessor, Arminio Fraga.   
100 Texto original em inglês: All ministries have been ordered to submit most of their discretionary spending to 
the finance and planning ministers for approval, the sort of thing the president used to abominate when he was a 
fiery left-wing opposition leader. 
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mas através do trabalho criativo dentro de um já estabelecido. Há duas razões para crer nisso. 

A primeira é que Lula é um conciliador.”101 

Antes de haver essa confiança em Lula – porém -  os adjetivos atribuídos a ele eram 

semlhantes ao que são destinados aos demais socialistas que não aderem ao comportamento 

consensual do ex-presidente: “Os ‘progressistas’ de Porto Alegre, como eles se autointitulam, 

são um povo estridente. Muitos frequentemente equiparam George Bush com Adolf 

Hitler.102”  

 

Analogia. Em Lula´s burden of hope a dúvida e os desafios, que parecem como 

obrigações, além da esperança por “algo” novo, entretanto, que preserve as tradições liberais 

do antigo governo, se confundem não necessariamente com a gestão, mas ao que tudo indica 

com a figura humana de Lula, daí a analogia entre o seu histórico de vida pessoal e o de figura 

pública.  
“ESPERANÇA"e "história" são duas palavras que os brasileiros costumam usar  
com frequência ao falar de seu novo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que 
tomou posse em 01 de janeiro. Ele já fez história ao se tornar o primeiro esquerdista 
a ser eleito para o cargo, por um deslizea em outubro, é um sinal do quanto a 
democracia no Brasil amadureceu, o fato de não ter vindo um tanque das forças 
Armadas, que governaram o país entre 1964 e 1985, não surpreende ninguém. A 
esperança é que Lula, como ele é universalmente conhecido, que nasceu pobre e 
entrou para a política através do chão de fábrica e do piquete, irá restaurar a 
situação econômica do Brasil de uma forma que faça os mais pobres emergirem, 
numa sociedade notoriamente desigual103.  

  

         Em Picking Losers A esperança acerca do equilíbrio na condução da política 

econômica brasileira vai se consolidando a cada momento através do discurso que passa a 

                                                 

101 Texto original em inglês: Ironically, if Lula is to satisfy them both, it will not be by creating a new paradigm 
but by working creatively within an established one. There are two reasons to think this. The first is that Lula is 
a reconciler.  

 
102 Texto original em inglês: Yet what brings joy to Davos Man ought to alarm Porto Alegre Woman, and vice 
versa. The Porto Alegre “progressives”, as they call themselves, are strident folk. Many routinely equate George 
Bush with Adolf Hitler. 
103 Texto original em inglês: “HOPE” and “history” are two words Brazilians often use in talking of their new 
president, Luiz Inácio Lula da Silva, who took office on January 1st. He has already made history by becoming 
the first left-winger to be elected to the office, by a landslide in October; it is a sign of how much Brazil's 
democracy has matured that nobody is surprised that not a peep has come from the armed forces, who ruled 
from 1964 to 1985. The hope is that Lula, as he is universally known, who was born poor and came to politics 
via the factory floor and the picket line, will restore Brazil's economic fortunes in a way that lifts up the poorest 
in a notoriously unequal society. In an emotional inauguration that drew 100,000 supporters to Brasilia, Lula 
promised to wage war on hunger and unemployment without upsetting Brazil's fragile finances. Now, after a 
smooth handover of power by Fernando Henrique Cardoso, the president for the past eight years, he must start 
to live up to this heavy burden of expectations. 
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comparar Lula com FHC, tradicionalmente bem quisto pelo veículo graças a sua relação com 

o liberalismo.  

   Mesmo as ações de caráter social promovidas por Luiz Inácio Lula da Silva, 

anteriormente expostas pelo jornal como populismo, passam a ser apresentadas como uma 

preocupação política-social, que não comprometeria a sua relação com o capital. “Tudo isto 

cheira a continuidade das políticas do governo anterior. Lula pretende deixar sua marca, 

colocando uma parte do dinheiro que ele economiza em novos programas para aliviar a 

pobreza, embora o formato das ações ainda não seja claro.”104.  

 Em Lula´s messages for two world´s defendemos que Lula instintivamente se utiliza 

do discurso adequado para atingir cada perfil de público, que o interpretará de acordo com a 

sua própria visão de mundo. O discurso político, como atesta Charaudeau (2006) é um jogo de 

máscaras, que pode levar a simulacros, em nosso entendimento, mas que, acima de tudo, pode 

encontrar pontos de interesse entre os interlocutores. 

   
Para um lingüista do discurso, que não pode ignorar que a linguagem não faz 
sentido, a não ser na medida em que este é considerado em um certo contexto 
psicológico e social – e que, consequentemente, em seus procedimentos de análise 
devem ser integrados conceitos e categorias pertencentes a outras disciplinas 
humanas e sociais - , convém tentar definir a problemática geral na qual será 
construído e estudado seu objeto. (CHARAUDEAU, 2006, p.15) 

 

Em nossa análise sobre os caminhos percorridos por Lula em Porto Alegre, no Fórum 

Social Mundial e em Davos,na Suíça, na cúpula do capitalismo global,  identificamos uma 

pista a respeito do porquê o discurso Lulista atinge públicos tão divergentes, além da 

interpretação serena de um veículo liberal e repleto de poder simbólico como The Economist. 

 
[...] a instância política, jogando com argumentos da razão e da paixão, tenta fazer a 
instância cidadã aderir à sua ação. Todos os grandes políticos disseram, ou 
deram a entender, que a arte política reside em uma boa gestão das paixões 
coletivas, isto é, em um “sentir com os outros” que, é preciso acrescentar, os torna 
cegos quanto às suas próprias opiniões e mtivações pesssoais. (CHARAUDEAU, 
2006, p. 19) (Grifo nosso).   

 

Mesmo diante da racionalidade e dos gráficos, números e tabelas do campo do 

jornalismo econômico, Lula consegue estabelecer essa relação de equilíbrio entre o 

liberalismo e o social. A sua paixão persuade platéias e, por conseguinte, The Economist, 

                                                 
104 Texto orginal em inglês:All this smacks of continuing the previous government's policies. Lula means to 
make his mark by putting some of the money he saves into new programmes to alleviate poverty, though their 
design is not yet clear.  
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assim foi em Porto Alegre e também em Davos, contudo por meio de comparações, o veículo 

deixa visível o seu interesse em que Lula torne-se aliado e alinhado a Davos.  
 

Com um mês de mandato, Lula não desencoraja a idéia de que o Brasil vai fornecer 
ao mundo um novo paradigma. Em Porto Alegre, citou vários vizinhos latinos, que, 
segundo ele, "tem grandes expectativas" em relação ao seu governo. Em Davos, ele 
pediu a criação de um fundo, apoiado pelos países ricos e as multinacionais, para 
"combater a miséria e a fome no Terceiro Mundo. Vamos pensar a respeito, 
respondeu o chefe do fórum de Davos105. 

 
A paixão que transparece no discurso de Lula sobre a sua preocupação com causas 

sociais é vista de modo equilibrado e positivo por The Economist e pelo chefe de Davos. Era 

nítida a esperança de que o presidente brasileiro manteria firme sua convição no capital e isso, 

por outro lado, como traço de comportamento radical, levaria os membros do Fórum Social 

Mundial a enxergarem-no como uma espécie de traidor. 

 
Contudo, o que traz alegria a Davos deveria alarmar Porto Alegre, e vice-versa. Os 
“progressistas” de Porto Alegre, como eles se autointitulam, são um povo 
estridente. Muitos frequentemente equiparam George Bush com Adolf Hitler. A 
proposta de Acordo de Livre Comércio das Américas (ALCA) eleva-se, para eles, à 
categoria de crimes contra a humanidade. O próprio capitalismo é visto omo uma 
droga106.  

 

The Economist parece buscar um acordo com Lula. Uma tentativa de deixá-lo mais à 

vontade junto aos liberais do que junto aos socialistas, que por excesso de radicalismo, não 

entendiam a importância de acordos financeiros e das práticas liberais. 

  Novas analogias em Lula´s messages for two world´s evidenciam a posição político-

ideológica da instituição jornalística através de um discurso incisivo no qual se sobressai a 

esperança. A esperança de um governo moderado que não implantaria mudanças que 

comprometessem relações econômicas e acordos com instituições financeiras. Lado a lado 

com esse sentimento positivo sobre o Brasil, o desprezo a quaisquer atitudes radicais, que 

seriam a base do Fórum Social Mundial de Porto Alegre. 

 

                                                 
105 Texto original em inglês: A month into his term, Lula does not discourage the idea that his Brazil will provide 
the world with a new paradigm. In Porto Alegre, he cited several Latin neighbours which, he claimed, “have 
high expectations” of his government. In Davos, he called for the creation of a fund, backed by rich countries 
and multinationals, to “fight misery and hunger” in the third world. We'll look into it, replied the head of the 
Davos forum. 
106 Texto original em inglês: Yet what brings joy to Davos Man ought to alarm Porto Alegre Woman, and vice 
versa. The Porto Alegre “progressives”, as they call themselves, are strident folk. Many routinely equate George 
Bush with Adolf Hitler. The proposed Free-Trade Agreement of the Americas (FTAA) amounts to crimes against 
humanity. Capitalism itself is thought to be toxic. But while Davos Man may be a little crestfallen of late, his 
faith in capitalism has been stirred, not shaken. 
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Os progressistas de Porto Alegre chamariam cada medida de "fundamentalismo de 
mercado ", mas parece improvável que o governo Lula lhes dê muitas satisfações. 
O que, então, a maioria do PT pragmático tem em comum com os radicais de Porto 
Alegre? A oposição ao "neoliberalismo", diz o Sr. Genro. Mas aquele conveniente  
palavrão político significa coisas diferentes para os dois grupos. Para os radicais, o  
termo representa o capitalismo, para Lula, uma versão conservadora limitada107. 

  

Defendemos que a esperança presente no discurso de The Economist, no qual as 

diferentes analogias são empregadas, tem uma razão principal: a consonância ideológica entre 

o veículo e o novo presidente. Essa conjunção de perfis direciona o jornal para um discurso 

repleto de otimismo e esperança alicerçado, dentre outras categorias discursivas, na analogia, 

como uma forma de influenciar por intermédio de comparações com atores ou eventos já 

presentes no repertório do consumidor da notícia.  

O Brasil conforme a matéria estaria no caminho certo do crescimento econômico que 

poderia levá-lo a níveis idênticos ao de países do primeiro mundo. Um detalhe, contudo, 

chama a atenção: o mérito do desenvolvimento. Para The Economist, o progresso estava 

diretamente ligado à continuidade das políticas de FHC e estabelece comparativos entre 

ambas as administrações: 

 
Esta semana, rompendo a tradição, o Sr. da Silva foi pessoalmente ao Congresso 
para buscar apoio para suas reformas econômicas. Estas medidas ambiciosas de 
contenção do crescente déficit da previdência social, reescrevem o crescimento 
sufocante do código tributário, facilitando as leis trabalhistas que impedem a 
geração de empregos e tornam o Banco Central independente, são medidas  
inacabadas de Fernando Henrique Cardoso, o predecessor de centro-direita de 
Lula.108.  

 

Apesar dos indícios de esperança e mesmo de confiança no Governo Lula, a sua gestão 

é colocada em nível de inferioridade qundo comparada à gestão de FHC, no quesito reforma, 

vista como condição fundamental ao desenvolvimento do país: 

 
Há um longo caminho a percorrer. Uma coisa é anunciar um aperto de gastos, outra 
é resistir, dia sim, dia não, a pressão de congressistas famintos e governadores de 
estado com pouco dinheiro, para relaxá-la. O Sr. Cardoso quase conseguiu fazê-lo, 

                                                 
107Texto original em inglês: Porto Alegre progressives would cheer each retreat from “market fundamentalism”, 
but the Lula government looks unlikely to give them many such satisfactions. What, then, does the PT's 
pragmatist majority have in common with the Porto Alegre radicals? Opposition to “neo-liberalism”, says Mr 
Genro. But that convenient political swear word means different things to the two groups. For radicals, the term 
stands for capitalism; for Lula, a narrow conservative version of it. 
108 Texto original em inglês: This week, in a break with tradition, Mr da Silva went in person to Congress to seek 
support for his economic reforms. These ambitious measures—reining in the burgeoning social-security deficit, 
rewriting the growth-stifling tax code, easing the job-killing labour laws and making the Central Bank 
independent—are the unfinished business of Fernando Henrique Cardoso, Mr da Silva's centre-right 
predecessor. 
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apesar de uma grande maioria no Congresso. O Sr. da Silva, governando com 
minoria no Congresso tem uma árdua tarefa a seguir109. 

 

O discurso a respeito do Governo Lula e do Brasil emergente nesse período intercala 

momentos de esperança – dúvidas e desafios. Mais uma vez as relações de força, como 

apontadas por Charaudeau (2006), transparecem através das categorias discursivas 

ideológicas de tônica liberal do jornal. Por intermédio dele, Lula deveria seguir 

definitivamente o rumo de Davos, pois lá estaria a salvo dos sobressaltos do mercado, que 

seriam causados devido a sentimentos de incerteza causados – em especial – pelos radicais do 

seu próprio partido. 
 

 

Já está claro que os obstáculos ao sucesso de Lula podem vir menos a partir de 
Davos do que de dentro de seu próprio campo político. Por um lado, ele aceitou o 
apoio dos barões políticos do sertão cujo problema com o "neo-liberalismo"é que 
ele significa uma menor probabilidade para roubar. E por outro lado, os seus mais 
vorazes críticos públicos estão no esquerda radical do seu partido, preparando-se 
para opor-se ao FMI, e as reformas previdenciárias e trabalhistas que Lula aceitou e 
que são essenciais para gerar o crescimento e os recursos necessários para combater 
a pobreza. Se ele mostrar que Davos não é obstáculo para a justiça econômica e 
social, suas chegada em Porto Alegre pode ser mais difícil até o final de seu 
mandato110. 

 

A test of faith in Lula elabora um discurso de apoio ao então presidente, mesmo que 

ele vinhesse recebendo críticas devido ao baixo crescimento econômico do país, se 

comparado ao governo anterior. Chama atenção logo de início a comparação feita entre o 

carisma de Luiz Inácio Lula da Silva e o de outros Chefes de Estado, além da imagem do PT 

comparada à de outros partidos. 

 
MAIS do que a maioria dos presidentes, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da 
Silva é sustentado pela fé popular. Os brasileiros crêem que ele vai melhorar a vida 
dos pobres e que o seu Partido dos Trabalhadores (PT) é mais sério do que os 
outros, cuja regra é a corrupção.111.  

 

                                                 
109 Texto original em inglês: There is a long way to go. It is one thing to announce a spending squeeze; it is 
another to resist, day in, day out, pressure from pork-hungry congressmen and cash-strapped state governors to 
relax it. Mr Cardoso just about managed to do so, despite a big majority in Congress. Mr da Silva, governing in 
a minority, has a tough act to follow. 
110 Texto original em inglês: Already it is clear that the obstacles to Lula's success may come less from Davos 
than from within his own camp. On the one hand, he has accepted the support of backwoods political barons 
whose problem with “neo-liberalism” is that it means a smaller state to plunder. And on the other, his most 
vocal public critics are on his party's left, preparing to oppose the IMF, and the pension and labour reforms 
which Lula has accepted are essential to generate the growth and resources needed to fight poverty. If he does 
show that Davos is no obstacle to economic and social justice, his welcome may be chillier in Porto Alegre by 
the end of his term. 
111 Texto original em inglês: MORE than most presidents, Brazil's Luiz Inácio Lula da Silva is sustained by 
popular faith. Brazilians assume that he will better the lot of the poor and that his Workers' Party (PT) is nobler 
than the corrupt norm. . 
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No discurso empregado por A time to talk, a time to do o papel do Brasil perante à AL 

é comaprdo ao de um líder, por isso, o jornal levanta novos desafios para o país. Caso o 

Governo Lula vença as dificuldades expostas por The Economist, a esperança poderá 

ultrapassar o mercado financeiro e servir de exemplo aos demais países latino-americanos. 

Liberalismo como primeira condição, é isso entoa o discurso: 
  

Se ele tiver sucesso, os benefícios irão se espalhar para além do Brasil. Muitos de 
seus vizinhos estão em apuros. A Argentina está falida, e oscila à beira do Uruguai, 
Venezuela e agora Bolívia estão divididos por conflitos, enquanto a Colômbia foi 
atacada pelo terrorismo financiado pelo narco-tráfico. A região precisa 
urgentemente de um exemplo positivo de continuidade democrática, combinada 
com uma ampla agenda de reformas sociais e econômicas, em que os pobres podem 
ver a esperança de uma vida melhor à frente. Lula pode incorporar isso ao seu 
governo não apenas em seus discursos, mas através de leis112.  

 

Enfatização. O trecho a seguir extraído de Lula´s burden of hope, além de estabelecer 

analogias (já discutidas), enfatiza os aspectos que sustentam este enquadramento, cuja base é 

composta pelo discurso que expõe dúvidas, desafios e esperança sobre o Brasil emergente 

governado pela primeira vez por Luiz Inácio Lula da Silva: 

 
“ESPERANÇA"e "história" são duas palavras que os brasileiros costumam usar  
com frequência ao falar de seu novo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva[...] Lula 
se comprometeu a entrar em guerra contra a fome e o desemprego, sem prejudicar 
as finanças frágeis do Brasil. Agora, depois de uma transição suave do poder por 
Fernando Henrique Cardoso, o presidente nos últimos oito anos, ele deve começar a 
viver de acordo com este pesado fardo das expectativas113.  

 

          A esperança é grafada com letra maiúscula no afã de chamar ainda mais atenção do 

consumidor da notícia, que através do discurso adotado nesta matéria, faz a leitura de que 

esperança sem atitudes coerentes acerca das obrigações econômicas do país seria um dos  

                                                 
112 Texto original em inglês: If he succeeds, the benefits will spread beyond Brazil. Many of its neighbours are in 
deep trouble. Argentina is bankrupt, and Uruguay teeters on the brink; Venezuela and now Bolivia are riven by 
conflict, while Colombia is assailed by drug-financed terrorism. The region desperately needs a positive 
example of democratic continuity, combined with a broad agenda of social and economic reform, in which the 
poor can see hope of a better life ahead. If Lula is to embody that, it will not just be by speeches but in laws. 
113 Texto original em inglês: “HOPE” and “history” are two words Brazilians often use in talking of their new 
president, Luiz Inácio Lula da Silva, who took office on January 1st. He has already made history by becoming 
the first left-winger to be elected to the office, by a landslide in October; it is a sign of how much Brazil's 
democracy has matured that nobody is surprised that not a peep has come from the armed forces, who ruled 
from 1964 to 1985. The hope is that Lula, as he is universally known, who was born poor and came to politics 
via the factory floor and the picket line, will restore Brazil's economic fortunes in a way that lifts up the poorest 
in a notoriously unequal society. In an emotional inauguration that drew 100,000 supporters to Brasilia, Lula 
promised to wage war on hunger and unemployment without upsetting Brazil's fragile finances. Now, after a 
smooth handover of power by Fernando Henrique Cardoso, the president for the past eight years, he must start 
to live up to this heavy burden of expectations. 
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ingredientes do temor dos investidores, responsável por fuga de capitais e “falência” do 

modelo Lulista de gestão. 

Em Lula´s messages for two worlds a ênfase recai inicialmente na popularidade do 

novo presidente diante de um público que não agrada o jornal: os socialistas de Porto Alegre: 

“[...]uma multida exuberante de 75.000 pessoas no Fórum Social Mundial, um encontro 

mundial da esquerda radical.” Na sequencia, entretanto, The Economist também enfatiza os 

elogios deitos ao ex-presidente pelos capitalista de Davos: [...] seu discurso foi recebido com 

entusiamo pelos empresários e banqueiros [...].  

Em A time to talk and a time to do – a enfatização ocorre em relação à necessidade de 

reformas: “Sem a reforma das finanças públicas, como o Sr. da Silva está descobrindo, o 

Brasil não só é obrigado a sofrer com as taxas de juros altíssimas, mas deve colocar no 

mercado excedentes orçamentários enormes a fim de arcar com as suas dívidas.”114.  

 

Intertextualidade. O discurso de Lula´s burden of hope aponta para a esperança de 

melhorias na gestão Lula, especialmente devido a parcerias com partidos de centro e à 

distribuição de cargos de interesse ao mercado, para profissionais experimentados em 

finanças e ideologicamente ligados ao liberalismo. É a fala desses atores que recebe espaço 

privilegiado no conteúdo deste enquadramento; uma clara tentativa de influenciar o leitor 

sobre questões de interesse do sujeito do discurso. Assim, a esperança ia pouco a pouco 

obtendo maior espaço no discurso de The Economist sobre o Governo Lula. 

 
O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, diplomata de carreira, é um ex-
embaixador na Organização Mundial do Comércio. O ministro da Indústria e 
Comércio, Luiz Fernando Furlan, chefe de uma grande indústria frigorífica, vem de 
um setor que tem mais a ganhar do que temer com o livre comércio. Sua abordagem 
para as negociações sobre a Área de Livre Comércio das Américas é susceptível de 
ser assertivo, mas não hostil. Se o governo desviar da ortodoxia do seu antecessor, 
será em áreas como a política industrial, onde alguns dos nomeados de Lula estão 
interessados em ativismo115.  
 
 

                                                 
114 Texto original em ingles: Without reform in the public finances, as Mr da Silva is discovering, Brazil is not 
only forced to suffer sky-high interest rates but must crank out huge budget surpluses in order to service its 
debts. 
115 Texto original em inglês: The new government seems likely to adopt a pragmatic stance on trade policy, 
despite the PT's traditional support for protectionism. The foreign minister, Celso Amorim, a career diplomat, is 
a former ambassador to the World Trade Organisation. The industry and trade minister, Luiz Fernando Furlan, 
head of a big meat producer, comes from an industry that has more to gain than to fear from freer trade. Their 
approach to the talks on the Free-Trade Area of the Americas is likely to be assertive but not hostile. If the 
government deviates from its predecessor's orthodoxy, it will be in areas such as industrial policy, where some 
of Lula's appointees are keen on activism. 



 118

Picking losers mais parece um arauto de esperança acerca dos primeiros passos do 

Governo Lula. O presidente estava há apenas uma semana no cargo e o discurso se apoiava 

em aspectos inimagináveis se comparados a textos analisados em 2002, cuja orientação 

voltava-se a questões como incerteza e pânico.  

Defendemos que uma das principais razões pelas quais identificamos essa transição é 

o espaço destinado à fala do próprio ex-presidente, que aparece como uma “garantia” acerca 

da própria visão otimista do jornal. 

Além do cumprimento de metas, o que pode soar prematuro, o discurso defende o 

equilíbrio e mesmo a sabedoria do governante em tentar trazer para o seu lado também os 

partidos que perderam as eleições.  

Outro aspecto é igualmente decisivo para entendermos a mudança no discurso a 

respeito de Lula e do seu governo: a sua credibilidade em defender o equilíbrio de interesses 

dos ricos e dos desassistidos. Com poucos dias no poder, ele já era apontado como o 

responsável por ter a condição de melhorar a vida dos pobres e, como a própria matéria 

sugere, beneficiar o mercado financeiro, o que podia parecer absurdo. 

O discurso do próprio Lula já havia trazido demonstrações acerca do desejo de 

implantar políticas capazes não apenas de diminuir o fosso social, mas de beneficiar os mais 

abastados. 
Queremos que os bancos ganhem dinheiro, que os empresários ganhem dinheiro, 
que os empresários ganhem dinheiro que todo mundo ganhe dinheiro, porque se 
não ganharm, quem vai perder é o povo. Nós precisamos que as empresas cresçam, 
que gerem empregos, que as nossas fazendas produzam, que gerem empregos116. 

 

O então presidente já demonstrou também a sua preocupação sobre as relações entre a 

economia, a política e a persuasão, o que entendemos como discurso: “A economia não 

depende da vontade apenas de uma pessoa, depende de um conjunto de acertos que a pessoa 

fizer e de um conjunto de pessoas que estiverem convencidas daqueles acertos117.” 

Há uma consonância ideológica entre o ex-presidente Lula e The Economist, 

amparada pelo poder de persuasão do então presidente e pela condução da política econômica 

brasileira, como prometido durnte a campanha eletoral e cumprida no primeiro mandato. É 

                                                 
116 Discurso realizado em 26/03/08 no Recife-PE. Assinatura de ordem de início de obras do PAC no estado de 
Pernambuco. Ver mais em: Kamel, Ali. Dicionário Lula: um presidente exposto por suas próprias palavras. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.  
 
117 Discurso realizado em 28/03/06 em Brasília-DF. Posse do novo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Ver 
mais em: Kamel, Ali. Dicionário Lula: um presidente exposto por suas próprias palavras. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2009. 
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por isso que o discurso dos investidores recebe espaço privilegiado, servindo como chancela 

às considerações do próprio veículo acerca da honradez do então presidente. 

 
 Há sete semanas na presidência, Luiz Inácio Lula da Silva ainda parece uma 
presença confortável como líder do Brasil. No ano passado, durante a campanha 
eleitoral, os investidores estavam tão em pânico em relação a ele, que faltou pouco 
para a América Latina sofrer um colapso financeiro. Quando o Sr. da Silva aceitou 
um acordo com o FMI, eles voltaram a respirar, e desde que assumiu o cargo, eles 
foram agraciados com o enxugamento nos gastos, para tentar resolver as finanças 
do país, e duas elevações nas das taxas de juros, para ajudar a controlar a 
inflação118.  

 

Orlandi (2008) acredita que através da interpretação deslocamos a noção de ideologia 

de uma formulação sociológica para uma formulação discursiva. É o que buscamos quando 

estudamos o discurso que The Economist assume sobre o Governo Lula, não apenas nos 

instantes de críticas ou dúvidas, mas mesmo quando há avaliações positivas que representam 

esperança. Afinal, como Orlandi (2008) atesta não se pode não significar ou fazer significar, 

já que todo discurso é levado a dizer o que “isto” quer dizer.  

Com base em Orlandi (2008) interpretamos os números que descrevem a queda na 

economia do país em 2003 mais como uma estratégia usual do campo do jornalismo 

econômico do que como um discurso que macula a imagem do Brasil. Nossa interpretação se 

justifica pela continuidade ideológica do texto. 

 
Lula e sua equipe econômica prometeram que a política fiscal apertada e monetária 
de seu primeiro ano de mandato levaria à retomada do crescimento e mais 
empregos no segundo. A dor é palpável o suficiente: no ano anterior em janeiro, o 
salário médio caiu 6,2% em termos reais, enquanto o desemprego nas grandes 
cidades aumentou de 11,2%, para 11,7%. O consumo das famílias caiu 3,3%, um 
recorde em 2003, enquanto os pagamentos de juros sobre a dívida pública frearam 
quase 10% do PIB119. 

 

 Em sua continuidade o discurso se aproxima do seu interlocutor, em tese, de mesma 

postura ideológica, além de uma visão empoderada do emissor, que constrói o ethos de 

                                                 
118 Texto original em inglês: Seven weeks into his presidency, Luiz Inácio Lula da Silva still seems a 
comfortable presence as leader of Brazil. Last year, during the election campaign, investors were so panicked by 
him that they took Latin America's biggest economy close to financial meltdown. When Mr da Silva accepted an 
accord with the IMF, they breathed again; and since he took office they have been cheered by a spending 
squeeze, to try to settle the country's finances, and two rises in interest rates, to help control inflation.  
 
119 Texto original em inglês: Lula and his economic team promised that the tight fiscal and monetary policies of 
their first year in office would lead to renewed growth and more jobs in the second. The pain is tangible enough: 
in the year to January, average wages fell 6.2% in real terms, while unemployment in the big cities rose to 
11.7%, from 11.2%. Household consumption fell a record 3.3% in 2003, while interest payments on the public 
debt snaffled almost 10% of GDP. 
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profundo conhecedor da realidade econômica global, o que possibilita aos seus artigos 

influenciar na tomada de decisão dos seus leitores e mesmo desafiar o governo brasileiro. 

 
 Então quando é que os ganhos vêm? Os críticos vêem a política macroeconômica 
do governo como perversa. Taxas de juros reais estão entre as maiores de qualquer 
grande economia, mesmo após a queda de dez pontos do ano passado na taxa de 
referência do Banco Central. Seus lamentos são cada vez mais estridentes, em parte 
porque o Banco Central tem se mantido estável (menos 16,5%) nos últimos dois 
meses. Antônio Delfim Netto, um deputado aliado ao governo, deu o aviso que a 
obsessão do banco de bater sua meta de inflação (de 5,5%) poderia condenar a 
economia a um crescimento medíocre este ano120.  

 

Nomeação. Asseguramos que a escolha de determinados termos em detrimento de 

outros não é um mero acaso, pelo contrário, carrega consigo uma rede de significados 

ideologicamente pensada pelo sujeito do discurso. 

Para Charaudeau (2006), o governo da palavra não é tudo na política, todavia, a 

política não pode agir sem a palavra: a palavra intervém no espaço de discussão para que 

sejam definidos o ideal dos fins e os meios da ação política; a palavra intervém da ação. 

Ainda conforme Charaudeau (2006), a intervenção da palavra no espaço da ação ocorre para 

que sejam organizadas e coordenadas a distribuição das tarefas e a promulgação das leis, entre 

outros.  

Outro aspecto relevante na visão de Charaudeau (2006) é que a palavra intervém no 

espaço de persuasão para que a instância política possa convencer a instância cidadã sobre os 

fundamentos do seu programa e decisões, acrescentamos a isso o peso da adesão midiática ao 

discurso político, o que naturalmente se dá por questões não apenas humanitárias e cidadãs, 

mas acima de tudo, ideológicas e econômicas. 

Em Lula´s burden of hope há uma série de palavras que operam através de um 

raciocínio ideológico muito preciso, no qual transparecem o perfil liberal da publicação e o 

seu desacordo com as práticas defendidas pelos socialistas. 

O medo do radicalismo, conforme o jornal, teria derrubado o valor  do real e aumentado o 

dólar. Esses fatores somados às altas dívidas do país configuravam um cenário não só de 

dúvidas, mas de grandes desafios que Lula deveria enfrentar a fim de tornar esses primeiros 

“raios” de esperança em realidade. 

                                                 
120 Texto original em inglês: So when will the gains come? Critics see the government's macroeconomic policy 
as perverse. Real interest rates are among the highest of any large economy, even after last year's ten-point 
decline in the central bank's benchmark rate. Their laments are growing more shrill, partly because the central 
bank has held this steady (at 16.5%) for the past two months. Antônio Delfim Netto, a congressman friendly to 
the government, gave warning that the bank's obsession with hitting its inflation target (of 5.5%) could condemn 
the economy to mediocre growth this year. 
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Ele toma conta de um país em perigo financeiro. Dívidas do Brasil assustam seus 
credores: a dívida pública líquida é quase 60% do PIB, cerca de US$ 250 bilhões, e 
a dívida externa líquida, tanto pública quanto privada, é de US$ 165 bilhões. 
Durante o ano passado, os temores de inadimplência, alimentado pela falência da 
Argentina e do radicalismo do passado de Lula e seu Partido dos Trabalhadores 
(PT), ajudaram a empurrar as taxas de juros e o valor do dólar, ao qual grande parte 
da dívida do Brasil em moeda local é vinculada. Ao mesmo tempo, a inflação tem 
atingido dois dígitos pela primeira vez desde 1995121.  

 

Observamos a insconstância do discurso que intercala momentos em que a esperança 

se faz presente com instantes nos quais dúvidas e desafios parecem sugerir um futuro sombrio 

para o Brasil, enquanto aterroriza os investidores com capital no país. Um dos grandes 

motivos desse temor continua sendo a possibilidade de atitudes radicais do governo Lula face 

à gestão das finanças brasileiras, como calote nos pagamentos e mesmo o não cumprimento 

de acordos junto ao FMI. 

Lula, contudo, reaparece no discurso como ator-chave para definir o futuro brasileiro, 

principalmente, na tentativa de “acalmar” os mercados, o que reacende o sentimento de 

esperança sobre o seu governo. O renascimento de um pensamento otimistao sobre o Brasil, 

contudo, está atrelado ao desafio de pôr em prática reformas impopulares. 

 
Tudo aponta para duras políticas monetárias e fiscais, exceto as promessas da 
campanha de Lula e as esperanças dos brasileiros de um retorno ao rápido 
crescimento econômico e redução da pobreza. Mas a melhor chance de o presidente 
ter êxito recai sobre o fato de usar o seu mandato e devido à gravidade da situação 
do Brasil, avançar com reformas impopulares. 

 

O tom desafiador, que impõe tarefas ao país a fim de confirmar se, de fato, o Brasil é 

digno de confiança, aparece como uma das premissas para The Economist divulgar a 

nação positiva ou negativamente. 

 
Um teste de confiança virá em fevereiro, quando o FMI vai rever o seu empréstimo 
de US$ 30 bilhões para o Brasil. Os investidores esperam uma meta mais ambiciosa 
fiscal, elevando o superávit primário previsto (antes do pagamento de juros) de 
3,75% do PIB para cerca de 4,5% . No curto prazo, uma inflação mais elevada 
torna isso mais fácil (através da redução do valor real dos gastos do governo)122.  

                                                 
121 Texto original em inglês: He takes charge of a country in financial peril. Brazil's debts frighten its creditors: 
net public debt is nearly 60% of GDP, some $250 billion, and net foreign debt, both public and private, is $165 
billion. Over the past year, fears of default, stoked by Argentina's insolvency and the past radicalism of Lula and 
his Workers' Party (PT), helped push up interest rates and the value of the dollar, to which much of Brazil's 
local-currency debt is linked. At the same time, inflation has edged into double digits for the first time since 
1995.  
122 Texto original em inglês: A test of confidence will come in February, when the IMF will review its $30 billion 
loan to Brazil. Investors expect a more ambitious fiscal target, raising the planned primary budget surplus 
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O discurso esperançoso acerca das parcerias firmadas pelo Governo do PT, contudo, 

abre espaço para os desafios que o novo presidente deveria enfrentar. Tais desafios aparecem 

em escala crescente no texto, iniciando pela minoria no Congresso, mas que se 

transformariam em descrença e quiçá pânico caso Lula adotasse políticas radicais, com base 

no comportamento de membros do seu partido. O discurso, portanto, é inconstante e intercala 

no decorrer do texto os elementos que encabeçam esta categoria. 

 
As perspectivas do Brasil giram em torno de Lula poder transformar essas intenções 
em realizações políticas pragmáticas. Ele vai enfrentar (quando se reúne no 
próximo mês)  não apenas um Congresso em que ele carece de uma maioria, mas as 
pressões de amigos e inimigos. Acomodou muitos técnicos em cargos de finanças, 
deu a outros membros de seu partido e aos seus sete parceiros de coalizão cargos de 
gabinete, além de uma variedade de funções menores a pequenos patidos de 
esquerda e populistas. Isso significava que desprezam, pelo menos até agora, o  
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), de centro, cuja inclusão 
teria lhe dado uma maioria legislativa (ver gráfico)123. 
 

 

Ainda na mesma matéria ficam visíveis, em especial devido à terminologia adotada, as 

relações instáveis, de dúvidas, desafios e esperança acerca do novo governo. A esperança já 

no início do mandato de Lula se consolidava no discuro do veículo, apesar do temor relativo 

aos radicais, que por formarem apenas um terço do partido não tinham como exercer tanta 

pressão. Lula poderia enfatizar aspectos sociais com mais tranqulidade mediante o aval da 

bíblia do liberalismo mundial, que demonstra sensibilidade ao entender a importância dessas 

relações, que podem servir de instrumento à continuidade do governo que acabara de 

começar. 
 
Os presidentes brasileiros normalmente desfrutam de uma lua de mel de seis meses. 
Lula vai esperar que o seu mandato eleitoral avassalador dê a ele a indulgência dos 
eleitores mais radicais do PT e afins. Ele vai tentar garantir isso usando a palavra 
"social" em cada oportunidade. Ele criou um ministério da "assistência social"  e 
nomeou um secretário de "desenvolvimento econômico e social"124. 

                                                                                                                                                         
(before interest payments) from 3.75% of GDP to 4.5% or so. In the short run, higher inflation makes this easier 
(by cutting g the real value of government spending). 
123 Texto original em inglês: Brazil's prospects turn on whether Lula can turn these pragmatic intentions into 
policy achievements. He will face (when it convenes next month) not just a Congress in which he lacks a 
majority, but pressures from friend and foe alike. Having accommodated many independents in economic posts, 
he has given the other cabinet jobs to his party and its seven coalition partners, an assortment of small leftist 
and populist outfits. That meant spurning, for now at least, the centrist Party of the Democratic Movement 
(PMDB), whose inclusion would have given him a legislative majority (see chart).  
 

124 Texto original em inglês: Brazilian presidents normally enjoy a six-month honeymoon. Lula will hope that 
his sweeping electoral mandate will buy a longer indulgence from voters and PT radicals alike. He will try to 
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Em Lula´s message for two worlds, a esperança em relação à gestão de Lula tem  a ver 

com o endosso dos homens de Davos ao tipo de proposta a ser implantada no seu governo. 

Além disso, a obediência aos “remédios” prescritos pelo FMI tem um peso bem forte, ou seja, 

o presidente brasileiro estaria se inclinando ao desejo liberal, mesmo que mantivesse o 

discurso do consenso entre os dois mundos distantes ideológica e geograficamente. A fim de 

demonstra essa busca por equilíbrio, The Economist, utiliza termos recorrentes em suas 

matérias e que trazem consigo uma importante cargaa ideológica presente no campo 

econômico.  

 
[...] Lula pretende alcançar fins progressistas em grande parte com os meios que 
Davos apoiaria. Sua equipe econômica vem adotando remédios do FMI para os 
países com as finanças fracas e a inflação em alta: superávits orçamentários e juros 
altos. No mês passado, o banco central aumentou os juros, já astronômicos, por 
meio ponto percentual. A moeda do Brasil e seus títulos têm enfraquecido 
recentemente, mas tem mais a ver com o nervosismo dos investidores com a guerra 
do que qualquer oscilação financeira causada pelo governo Lula125. Grifo nosso. 

 
  

Em A Test of faith in Lula, O não dito por The Economist assume um valor 

significativo porque a esperança em relação ao governo petista é atribuída à população pobre 

do Brasil, contudo, a nossa interpretação é a de que há esperança já no primeiro mandato por 

parte também dos figurões liberais, afinal de contas: “... A economia está em melhor forma do 

que parece e isso vale também para as políticas do governo.”  
 
Medidas controversas, como a reforma do Judiciário, podem definhar. Mas a 
"agenda positiva" de medidas microeconômicas poderia acelerar. O melhor de tudo 
para o governo, a popularidade de Lula quase não foi prejudicada pelo escândalo ou 
o mau desempenho da economia. Segundo uma pesquisa esta semana, 60% dos 
brasileiros acha o seu desempenho "bom" ou "ótimo". Eles estão mantendo a fé126.  

                                                                                                                                                         
ensure this by using the word “social” at every opportunity. He has created a “social assistance” ministry and 
named a secretary of “economic and social development”.  

 

125 Texto original em inglês: Second, Lula seeks to achieve progressive ends largely with means that Davos 
would endorse. His economic team has swallowed the IMF's remedy for countries with weak finances and rising 
inflation: budget surpluses and high interest rates. Last month, the central bank raised interest rates, already 
astronomic, by half a percentage point. Brazil's currency and its bonds have weakened recently, but that has 
more to do with investors' war jitters than with any financial wobbling by the Lula government.  

 
126 Texto original em inglês: Controversial measures, such as a reform of the judiciary, may languish. But the 
“positive agenda” of microeconomic measures could speed up. Best of all for the government, Lula's popularity 
has barely been dented by scandal or the economic blues. According to a poll this week, 60% of Brazilians think 
his performance “good” or “great”. They are keeping the faith. 
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Textos não verbais. Como já demonstrado, em Lula´s burden of hope, o discurso 

esperançoso acerca das parcerias firmadas pelo Governo do PT abre espaço para os desafios 

que o novo presidente deveria enfrentar. Tais desafios aparecem em escala crescente no texto, 

iniciando pela minoria no Congresso (que poderia até ser revertida através das parcerias), mas 

que se transformariam em descrença e quiçá pânico caso Lula adotasse políticas radicais, com 

base no comportamento de membros do seu partido. Como reforço ideológico ao que é 

exposto por intermédio das palavras, surge o texto não verbal, com o objetivo de ratificar 

números desafiadores para o Governo Lula: 

 

 

        Gráfico – 3 – O desafio legislativo de Lula 
                                                 Fonte: The Economist; Keesing´s 

 

Identificamos em A time to talk, a time to do uma ancoragem precisa entre o gráfico 

(que antecede o texto verbal) e a abertura da matéria, que funciona como uma comprovação 

das informações presentes no seu conteúdo, que, aliás, trazem um dos aspectos mais 

relevantes de toda a pesquisa: a transição do pavor a respeito de Lula para a crença nas suas 

atitudes. 

 



 125

. 
                          Gráfico – 4 – O real brasileiro 

                                                            Fonte: The Economist; Keesing´s 
 

No ano passado, durante a campanha eleitoral, os investidores estavam tão em 
pânico em relação a ele, que faltou pouco para a América Latina sofrer um colapso 
financeiro. Quando o Sr. da Silva aceitou um acordo com o FMI, eles voltaram a 
respirar, e desde que assumiu o cargo, eles foram agraciados com o enxugamento 
nos gastos, para tentar resolver as finanças do país, e duas elevações nas das taxas 
de juros, para ajudar a controlar a inflação127.  

 

Título e subtítulo. Lula´s burden of hope é um conteúdo muito relevante ao estudo 

desse reposicionamento de ethos acerca do governo brasileiro, porque foi publicada no 

primeiro dia útil da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, em dois de janeiro de 2003. Além da 

data repleta de significado e das quatro laudas destinadas ao assunto, os componentes 

enquadrados nesta categoria, ou seja, dúvidas, desafios e esperança são muito visíveis em 

todo o discurso. 

A esperança que encabeça o título da notícia é seguida pelos desafios e dúvidas do 

subtítulo: The new president faces a difficult Congress, wary investors and popular hunger 

for change - Lula carga de esperança – o novo Presidente encara um Congresso difícil, a 

cautela dos investidores e a fome popular por mudança. Esses três elementos se confundem ao 

longo do discurso, transformando-o em um emaranhado confuso de idéias, mas um dos 

responsáveis por uma mudança contínua na imagem do então presidente basileiro. 

Picking losers – juntando os perdedores dá uma ideia de que o novo governo seria 

sábio ao tentar  juntas as “peças” a fim de conquistar governabilidade. A sabedoria do ex-

presidente, visível no título, aguçaria o otimismo sobre o Brasil emergente. 

                                                 
127 Texto original em inglês: Last year, during the election campaign, investors were so panicked by him that 
they took Latin America's biggest economy close to financial meltdown. When Mr da Silva accepted an accord 
with the IMF, they breathed again; and since he took office they have been cheered by a spending squeeze, to try 
to settle the country's finances, and two rises in interest rates, to help control inflation.  
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O subtítulo: a good start for Lula – um bom começo para Lula - reflete ainda mais 

esperança, ao contrário das dúvidas e dos desafios analisados há pouco. Identificamos, 

portanto, uma escala crescente de elementos positivamente construídos pelo discurso a 

respeito do governo brasileiro e do seu líder. 

A time to talk and a time to do – He has promised the right things – now Lula must get 

them done; tempo de falar e tempo de fazer -  ele prometeu as coisas certas – agora tem que 

cumpri-las. Título e subtítulo se encaixam numa zona espacialmente privilegiada do texto e 

apresentam um misto de dúvidas, desafios e ao mesmo tempo esperança através do discurso. 

Esse discurso, ao mesmo tempo em que reconhece a correção dos desejos de campanha de 

Luiz Inácio Lula da Silva, se interroga sobre a real possibilidade que ele teria de levar adiante 

os seus projetos.     

A test of faith in Lula – Will the economy bounce back fast enough to silence the 

doubters? Um teste de fé em Lula – a economia vai se recuperar rapidamente o suficiente 

para silenciar os que dela duvidam? Também se posicionam em um setor espacialmente 

privilegiado do texto e misturam dúvidas, desafios e esperança através de um discurso que 

ajuda a reconstruir o ethos do Brasil emergente durante o começo da gestão Lula.  

 

4.2.2 Mais desafios e dúvidas sobre o crescimento econômico 

 
O discurso da esperança foi aos poucos alcançando um novo estágio, ainda incipiente 

no primeiro mandato: o da confiança. Em 2007, ano que se inicia o segundo mandato de Luiz 

Inácio Lula da Silva, o planeta é “sacudido” por uma crise financeira global, que duraria um 

longo período. A preocupação dos mercados se torna um tema destacado pelo jornal. 

Devido às dificuldades na economia mundial, que abalavam nações ricas e pobres, The 

Economist reformula sua linguagem sobre o governo Lula. A esperança e a confiança que 

marcaram o discurso sobre o primeiro mandato, dão lugar inicialmente a mais desafios e 

dúvidas sobre o crescimento. 

Ao contrário do que vimos ao final da primeira gestão, o segundo mandato inicia com 

questionomentos sobre a solvência do país e a competência de Lula em administrar o 

momento adverso da economia.  

O que parecia mais sólido a partir do segundo ano do primeiro governo se esvai e 

surgem sobressaltos junto ao mercado financeiro; aparece um horizonte de receio, quiçá 

inimaginável diante dos argumentos trabalhados pelo jornal sobre a primeira administração 

Lulista, que mereceria segundo o próprio veículo, mais tempo no poder.  
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A tabela 6 apresenta as matérias que compõem o presente enquadramento, cuja ênfase 

recai nos desafios da segunda gestão; nas dúvidas sobre a competêcia do expresidente para 

gerir o país em meio às dificuldades e a estagnação econômica. 

Com base em Andrade (2011) e Van Dijk (2008), defendemos que o discurso de The 

Economist se utiliza de uma série de estratégias discursivas, que sustentam o enquadramento 

aqui estudado: adjetivação, enfatização, intertextualidade, nomeação, textos não verbais, título 

e subtítuloão. Essas estratégias influenciam ideologicamente o consumidor da notícia, 

reforçando o sentimento da dúvida sobre o avanço econômico do Brasil, além de impondo 

novos desafios ao Governo Lula. Ainda sobre as estruturas da notícia na imprensa: “(...) a 

notícia tem o que podemos chamar ‘estrutura de relevância’, que indica ao leitor qual 

informação é mais importante ou proeminente no texto.” Van Dijk (2008, p. 123). 
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 Data Título original da 
notícia 

Tradução nossa Resumo do assunto 

25.01.2007 Stirred, but not 
shaken up 

Agitado, mas não 
abalado 

Critica o que considera baixo crescimento 
econômico em relação ao Brasil, além de 
apresentar com ceticismo as medidas 
buscadas pelo Governo Lula. 

04.04.2007 Lula opts for a 
quiet life 

Lula opta por uma 
vida tranqüila 

Faz críticas à suposta lentidão do Governo 
Lula em torno de reformas políticas que 
poderiam acelerar a ascensão econômica do 
país. 

12.04.2007 The slow road to 
paradise 

A vagarosa Estrada 
para o paraíso  

Levanta dúvidas a respeito do crescimento 
econômico do Brasil; do sistema partidário e 
da cobrança de impostos no país. 

28.06. 2007 Lazy, hazy days for 

lucky Lula 

Dias preguiçosos e 
com sombra para o 
sortudo Lula 

Defende que Lula não seria apenas sortudo, 
mas eficiente ao manter as políticas adotadas 
por FHC, contudo, critica a agenda do 
governo, que não aparentaria ambição em 
crescer. 

Tabela - 5 – Mais desafios e dúvidas sobre o crescimento econômico; The Economist, jan/2003 – 

mar/2004 

Fonte: www.economist.com 

 

Adjetivação. Consideramos a adjetivação uma estratégia discursiva importante para este 

enquadramento devido ao seu peso ideológico na construção de sentidos que reforçam a 

imagem que The Economist construiu sobre o Brasil emergente do começo da segunda gestão 

de Lula. 

O primeiro exemplo é o adjetivo tímido que se refere ao pacote lançado pela equipe 

econômica de Lula a fim de buscar um crescimento para o país, presente no subtítulo da 

matéria Stirred but not shaken up. Tímido devido à conduta não apenas concentrada no 

aspecto liberal, mas também social.  

Vida tranqüila e mandato sem ambição aparecem como críticas à postura do ex-presidente 

Lula. Vida tranqüila como opção contrária ao crescimento e ambição, próprios do universo 

liberal, aparece já no título da matéria, Lula opts for a quiet life – Lula opta por uma vida 

tanquila. 

O título da matéria é espaço privilegiado (como visto a seguir) e que dá uma noção de 

todo o encaminhamento do discurso a respeito do inicio da segunda administração de Luiz 

Inácio Lula da Silva. Strogmen – homens fortes do ex-presidente, o ministro pró-reforma, 

Antônio Palocci e o Chefe da Casa Civil, José Dirceu, já não compunham mais o governo, 

abalados por escândalos. Assim, o segundo mandato de Lula parecia fadado a perder o prumo 

do avanço e das reformas. 



 129

Conforme essa mesma matéria, havia progresso nas medidas governamentais, contudo, 

esse progresso era lento. O adjetivo critica o rumo do Pacote de Aceleração do Crescimento 

(PAC) instituído pelo Governo Lula. 

 A adjetivação aparece já no título em The slow road to paradise – A lenta estrada para o 

paraíso – demonstrando de início não só o teor crítico do discurso sobre a condução da 

economia brasileira, mas também as dúvidas sobre o potencial do avanço brasileiro.  

The economist apóia um impulso reformista mais forte que vinha, conforme o jornal, não 

do Governo Federal, e sim dos estados de Minas Gerais, governado por Aécio Neves e do Rio 

de Janeiro, de Sérgio Cabral. Esse impulso reformista mais forte presente em ambas as 

administrações poderia levá-los à presidência. 

Lazy, hazy days for lucky Lula é um conteúdo permeado por adejtivações desde o título – 

dias preguiçosos e com sombra para o sortudo Lula. Dias preguiçosos se confudem com a 

agenda presidencial sem ambição por crescimento econômico. The government agenda is 

unambitious(...)critica o veículo. Lula é sortudo graças ao trabalho desempenhado pelo seu 

predecessor, FHC. 

  

Enfatização. Observamos que há elementos no discurso do jornal que recebem um 

destaque de forte apelo ideológico. Essa ênfase demarca território e expõe o que o sujeito do 

discurso julga mais importante e por isso mesmo pretende influenciar o seu consumidor da 

notícia.  

A estratégia discursiva da enfatização revela em determinados momentos a pressa de The 

Economist em perceber crescimento na economia brasileira; já em outros, destaca aspectos 

ligados à suposta corrupção do governo e que poderia interferir na ascensão financeira do país 

e pôr em dúvidas as ações da nova gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Há momentos em que essa ênfase ganha ainda maior fôlego, sobretudo quando está 

presente no título ou subtítulo de uma matéria (lugres privilegiados em termos espaciais, 

como visto a seguir) e – portanto – causa impacto maior, influenciando o leitor.  

O consumidor da notícia de The Economist vê a publicação como um lugar de verdades 

quase dogmáticas. O jornal se utiliza de um autoempoderamento quando assume o ethos de 

especialista em questões econômicas e se mostra bem à vontade para opinar – muitas vezes 

agressivamente – a respeito da política econômica dos diferentes países, como no caso do 

Brasil, daí utilizar-se da estratégia discursiva da ênfase. 

Stirred, but not shaken up traz indícios dessa estratégia discursiva no subtítulo. A 

economia brasileira não apenas espera por um pacote a fim de impulsionar o crescimento, e 
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sim espera por um longo tempo, o crescimento econômico não é considerado somente tímido, 

mas bastante tímido.  

Na sequência, o programa de aceleração do crescimento (PAC)128, implantado pelo 

Governo Lula sofre críticas em meio a estratégias discursivas, as quais direcionam sua ênfase 

a expressões que reforçam a dúvida do periódico sobre o país. 

 
Um pouco mais de investimento público, uma pitada de isenção fiscal e uma 
promessa para conter o crescimento das despesas correntes: aqueles são os 
principais ingredientes de um alardeado "pacote de aceleração do crescimento", que 
o governo do Brasil finalmente anunciou, em 22 de janeiro129.  

 

A matéria Lula opts for a quiet life utiliza esta estratégia discusiva a fim de reforçar 

críticas sobre a postura dos membros do PT e do governo em relação às reformas defendidas 

pelo jornal como etapa necessária ao avanço econômico do país. 

 
O Partido dos Trabalhadores de esquerda de Lula, que é ainda mais cético, perdeu 
influência. Ele continuará a ser a maior força no gabinete com 16 postos, incluindo 
os postos-chave de política económica. Mas nenhum dos seus ministros combina 
cacife político administrativa com star power130. 

 

Em Lazy, hazy days for Lucky Lula – o jornal enfatiza a sua ideologia liberal defendendo 

as políticas de FHC, as quais assim como os altos preços das commodities teriam beneficiado 

enormemente as reformas de Lula. “Brasil se beneficia enormemente de alta dos preços 

mundiais para suas exportações de commodities e abundante liquidez global, bem como das 

reformas económicas do antecessor de Lula, Fernando Henrique Cardoso.131” Grifo nosso. 

 Ao final da mesma matéria o veículo enfatiza a popularidade do ex-presidente, 

comparado ironicamente à figura de um monarca que reina absoluto. Lula teria decolado, mas 

não os pretensos passageiros dos aeroportos brasileiros; nova crítica à infra-estrutura do país. 

“He reigns above party” - ele reina por sobre o partido. “Unlike some of its would-be air 

travelers, at least it has taken off” – ao contrário de alguns passageiros, pelo menos decolou.          
 

                                                 
128 O jornal chama de Package (pacote), e não programa. 
129 Texto original em inglês: A BIT more public investment, a dash of tax relief and a promise to contain the 
growth of current spending: those are the main ingredients of a ballyhooed “growth-acceleration package”, 
which Brazil's government finally announced on January 22nd. 
130 Texto original em inglês: Lula's left-leaning Workers' Party (PT), which is even more sceptical, has lost 
influence. It will remain the biggest force in the cabinet with 16 seats, including the key economic-policy jobs. 
But none of its ministers combine administrative clout with political star-power. 
131 Texto original em inglês: Brazil is benefiting hugely from high world prices for its commodity exports and 
abundant global liquidity, as well as from the economic reforms of Lula's predecessor, Fernando Henrique 
Cardoso.   
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Intertextualidade132. Identificamos estratégias discursivas variadas que nos levam a 

entender como o discurso ideologizante de mais dúvidas e novos desafios foi efetivamente 

construído a partir das matérias estudadas. As estratégias identificadas são: adjetivação; 

enfatização; intertextualidade; nomeação; textos não verbais; título e subtítulo; vagueza.  

Identificamos em Stirred, but not shaken up um exemplo de intertextualidade a partir da 

fala de dois indivíduos com posicionamento ideológico antagônico e, naturalmente, com 

visões diferentes acerca da condução da economia pelo Governo Lula. Mais que um artifício 

manipulador, encontramos um vínculo entre The Economist e o ex-ministro da Fazenda do 

Governo Sarney, Maílson da Nóbrega133.  

O ex-ministro ocupa espaço privilegiado quando comparado ao aliado do Governo Lula, 

Armando Monteiro, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), cuja avaliação 

sobre a política da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva é positiva. “Está na direção certa,” é o 

que assegura o industrial. 

Além dos depoimentos de Monteiro e Nóbrega, há espaço à fala do então Presidente da 

República. É a partir dessa fala que a matéria desenvolve ainda mais a interdiscursividade, 

baseada em diferentes opiniões sobre o crescimento econômico brasileiro e uma ideologia 

uniforme: a liberal. Conforme o ex-presidente Lula: “Chegou o momento de quebrar barreiras 

e superar limites.” Monteiro está de acordo, porém, o seu argumento é reduzido à frase: “está 

na direção certa.” 

O ex-ministro da Fazenda, que aparece no texto como consultor, e não na condição de 

figura pública, apresenta não apenas um argumento, mas sim alguns deles que manipulariam o 

leitor. Sobre a intertextulidade: “Pode ser um artifício manipulador por criar uma rede textual 

que corrobore com a construção de um panorama discursivo que atenda aos interesses 

políticos da instituição jornalística.” (ANDRADE, 2011, p. 66) 

“Os principais obstáculos estão intocados” – afirma Maílson da Nóbrega sobre como o 

governo deveria agir a respeito das dificuldades financeiras encontradas naquele início de 

2007. O jornal utiliza pela terceira vez o discurso do ex-ministro, apresentado como consultor, 

a fim de obter apoio a críticas feitas contra o governo brasileiro:  

 

                                                 
132 Pode- se notar ao longo da análise também a  presença da agência discursiva, em especial, na descrição de 
Maílson da Nóbrega. Mesmo assim, sustentamos que a agência não deveria ocupar um quadro específico para a 
análise, pois cremos que o interdiscurso se sobressai em termos de relevância, ao menos na forma como o texto 
foi construído por The Economist. 
133 Economista teve longa carreira no Banco Central e ocupou o ministério entre janeiro de 1988 e março de 
1989.  
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Ao invés de propor uma reforma previdenciária, Lula pretende convocar um fórum 
para discutir o assunto. O Sr. da Nóbrega observa que um organismo semelhante 
fracassou ao tentar liberalizar leis trabalhistas durante o seu primeiro mandato134. 

 

A intertextualidade presente no discurso de The slow Road to paradise reforça a ideologia 

liberal de The Economist já que dá empoderamento às vozes de liberais, como o ex-presidente 

Fernando Henrique Cardoso e o então secretário do trabalho de São Paulo, Guilherme Afif 

Domingos. 

O ex-presidente FHC opera como fiador do discurso do veículo, que critica as relações 

político-partidárias daquele início da segunda gestão de Lula e lança dúvidas sobre o 

crescimento econômico do país, além de novos desafios.  

 
A conexão que sobrevive é a que assegurou a rede que garantiu sua eleição, que 
consiste de prefeitos, grupos de interesses especiais e as empresas (que muitas 
vezes financiam campanhas fora dos livros de registro). Entre as eleições estas 
máquinas continuam a funcionar, produzindo patronato, contratos e doações que 
beneficiam todos os envolvidos. No esquema sanguessuga, deputados, prefeitos e o 
fornecedor de ambulâncias todos compartilhavam a generosidade. "O Congresso é 
composto não por representantes do povo, mas de interesses individualistas", diz o 
Sr.Cardoso, o ex-presidente135.  

 

 As Dúvidas que recaem sobre a segunda administração de Lula, voltadas 

essencialmente ao desenvolvimento econômico, recebem o “apoio” de Afif, cuja descrição 

feita por The Economist é: “um ativista antiimposto”, aliás, é isso que defendem os liberais. 

Portanto, há um vínculo entre o periódico e o secretário.  

Para Guilherme Afif Domingos: “O Brasil é dividido entre aqueles que dependem do 

governo e aqueles que pagam impostos.”O discurso do jornal que precede Afif estabelece um 

vínculo em que a intertextualidade aparece como fator ideológico chave no contexto 

discursivo: 

 
Tendo falhado em conquistar a reeleição no primeiro turno de votação em outubro 
passado, Lula retomou a iniciativa, acusando o seu adversário, Geraldo Alckmin, de 

                                                 
134 Texto original em inglês: Instead of proposing a pension reform, Lula plans to summon a “forum” to discuss 
it. Mr. da Nóbrega notes that a similar body failed to liberalise labour laws during his first term. 

135 Texto original em inglês: The connection that survives is the one with the network that secured their 
election, which consists of mayors, special-interest groups and enterprises (which often finance campaigns off 
the books). Between elections these machines continue to function, producing patronage, contracts and 
donations that benefit all concerned. In the bloodsucker scheme, Congressmen, mayors and the ambulance 
vendor all shared in the bounty. “Congress is composed of representatives not of the people but of vested 
interests,” says Mr Cardoso, the former president. 
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conspirar para privatizar as riquezas da indústria estatal. Ele conquistou a maioria 
dos votos em regiões onde as transferências (de renda) do governo foi maior136.  

 

Além de FHC e Afif, o ministro da Fazenda do Governo Lula, Guido Mantega, é exposto 

na matéria, porém, seu discurso é acompanhado de dúvida, uma vez que o crescimento das 

finanças brasileiras não parece confiável para o jornal naquele instante.  

 
Mantega, o ministro das finanças, diz que "quer fazer um programa fiscal de longo 
prazo onde os gastos estejam sob controle". Mas ele está confiando no crescimento 
econômico e em uma base de propostas sobre os salários públicos para reduzir os 
gastos do Estado em percentagem do PIB137.  

 

A interdiscursividade que identificamos nessa matéria utiliza o (tímido) discurso de um 

trabalhador brasileiro comum, Valmir Mariano, que trabalha em um hotel de luxo em Niterói 

– RJ e serve como “testemunha” à uma comparação feita por The Economist entre a confiança 

que moradores da favela do Cavalão naquela cidade tem em relação à polícia e a falta de 

credibilidade diante de outras instituições públicas, especialmente em relação ao dinheiro 

público, que deveriam seguir o exemplo da corporação que atua na comunidade fluminense.  

 
No entanto, há apenas três anos Cavalão era um "inferno", diz Valmir Mariano, que 
trabalha em um hotel de luxo em Niterói, cidade vizinha ao Rio de Janeiro, de que a 
comunidade faz parte. Traficantes e a polícia trocavam tiros "quase todos os 
dias"(...) Isso mudou quando a polícia se instalou no interior da favela, ganhou a 
confiança dos moradores e começou a tocar samba eventualmentes. Cavalão, 
anteriormente um dos bairros mais violentos do estado do Rio, não tem 
testemunhado assassinatos desde 2003138. 

 

Logo em seguida, The Economist lança questionamentos sobre aspectos econômicos e 

estuturais do Brasil, os quais foram sendo interdiscursivamente trabalhados através do 

ministro da Economia do Governo Lula, Guido Mantega, do então secretário do Trabalho de 

                                                 
136 Texto original em inglês: Having failed to win re-election in the first round of voting last October, Lula 
regained the initiative by accusing his opponent, Geraldo Alckmin, of plotting to privatise the jewels of state-
owned industry. He polled the most votes in regions where government transfers were highest. 
137 Texto original em inglês: Mr Mantega, the finance minister, says it “wants to do a long-term fiscal 
programme where spending is under control”. But it is relying on economic growth and a proposed cap on 
public salaries to reduce state spending as a share of GDP.   

138 Texto original em inglês: Yet only three years ago Cavalão was an “inferno”, says Valmir Mariano, who 
works in a luxury hotel in Niterói, the city near Rio de Janeiro of which the community forms part. Police and 
drug traffickers exchanged gunfire “almost every day”. On a Saturday evening such as this everyone else would 
have been cowering indoors. That changed when police installed themselves inside the favela, earned the trust of 
residents and began playing the occasional samba. Cavalão, formerly one of the most violent neighbourhoods in 
Rio state, has seen no murders since 2003.  
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São Paulo, Guilherme Afif Domingos, além do ex-ministro da Fazenda do Governo Sarney, 

Maílson da Nóbrega, conforme já visto. 

 
A questão que brasileiros devem estar se perguntando é por que seu país nem 
sempre funciona tão bem como nesse exemplo (favela do Cavalão). Por que a sua 
suave administração abandona crianças em idade escolar na ignorância e desperdiça 
dinheiro? Por que a unidade de polícia da favela do Cavalão é uma das cinco únicas 
unidades de policiamento  no estado do Rio? O Brasil está repleto de experiências 
promissoras e iniciativas de esperança. Por que não colocá-las em produção em 
massa?139 

 

Lazy, hazy days for Lucky Lula o interdiscurso domina diferentes momentos do texto e 

também atores sociais de realidades socioeconômicas bem antagônicas, como um ex-

presidente da república e um pequeno comerciante da perfieria da Grande São Paulo. 

Para o microempresário, que se chama Afonso Gonçalves: “Todo mundo adora Lula”; 

“Ele focou no pobre. Ele é o presidente do povo.” O discurso do homem, todavia, serve 

apenas para ratificar o que The Economist assegura, ou seja, mesmo com o baixo crescimento 

brasileiro, a popularidade de Lula permanecia em alta, especialmente, nas camadas mais 

pobres.  

Afonso Gonçalves não é um guru da economia ou figura de peso na política brasileira, 

sendo assim, o seu discurso está muito longe de servir como parâmetro de avaliação ao perfil 

do leitor do jornal. Ao contrário dele, Maílson da Nóbrega, agora apresentado como ex-

ministro da Fazenda, e por isso ocupando um lugar de força, assim como FHC, cujo ethos em 

nível internacional preserva a sua condição de acadêmico e intelectual formatam um contrato 

de comunicação com o consumidor da notícia capaz de influenciá-lo. 
 

Todo discurso se constrói na intersecção entre um campo de ação, lugar de 
trocas simbólicas organizado segundo relações de força (Bourdieu), e um campo 
de enunciação, lugar dos mecanismos de encenação da linguagem. O resultado é o 
que chamamos de “contrato de comunicação”. É assim com o discurso político, 
desse modo explicando ao mesmo tempo sua heterogeneidade, do ponto de vista de 
múltiplas significações que dela podem advir, e sua estabilidade, da perspectiva das 
possibilidades de comportamentos enunciativos de que dispõe o sujeito polítco. 
(CHARAUDEAU, 2006, p. 52) Grifo nosso. 

 

O senador Aloizio Mercandante, então responsável pelo comitê de assuntos econômicos 

do Senado também poderia ocupar esse lugar de poder simbólico, contudo, as dúvidas que 

                                                 
139 Texto original em inglês: The question Brazilians should be asking is why their country does not always work 
as well as this. Why does it smother enterprise, abandon schoolchildren to ignorance and squander money? Why 
is Cavalão's community policing unit one of only five in the state of Rio? Brazil is teeming with promising 
experiments and hopeful initiatives. Why does it not put them into mass production? 
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ressurgem no início do segundo mandato de Lula conduzem a interdiscursividade a pólos de 

oposição ao governo.  

O discurso de Mercadante opera dentro da lógica do jornalismo econômico, apontando 

números, mas tudo se esvai em seguida quando o ex-ministro Maílson da Nóbrega avalia os 

dados positivos como mera sorte. 

 
Aloizio Mercadante, que preside o comitê de assuntos econômico do Senado, 
aponta muitos outros números positivos: a conta corrente é excedentária, a queda da 
dívida pública está à frente da meta, a taxa de juros do Banco Central caiu de 27,6% 
em 2002 para 12% hoje, a massa salarial total da economia cresceu 8% em relação 
ao ano passado, o investimento foi de até 7% durante o mesmo período, e o 
consumo aumentou por 15 trimestres consecutivos140. 

 

:Para Maílson da Nóbrega, “Lula é um homem sortudo.” Sorte e competência estão em 

pólos de significação completamente contrários, mas podem se encontrar na avaliação feita 

pelo ex-ministro e posta pelo jornal: Mas, ele (Maílson da Nóbrega) acrescenta que Lula 

contribui com a sua própria boa sorte: ele manteve as políticas fiscal e monetária do Sr. 

Cardoso e deu independência operacional ao Banco Central141.   

As relações de força através do discurso estão demarcadas ainda em FHC, cujo argumento 

dá sustentação à ideologia liberal não apenas do veículo, mas do presidente da Federação das 

Indústrias de São Paulo (FIESP), à época, Paulo Skaf. Conforme Fernando Henrique: “Nós 

temos que competir não com o nosso passado, mas com os nossos rivais.142” 

A interdiscursividade operada pela matéria ora dá espaço a discursos otimistas sobre a 

política monetária do Governo Lula, naturalmente com base nos aliados, e até concorda com 

determinados pontos de vista. Entretanto, é o discurso de oposição à essa política que se 

sobressai, reiterando dúvidas sobre o crescimento brasileiro e impondo novos desafios, como 

a reforma da previdência. 

Franklin Martins, então secretário de imprensa da Presidência da República, conforme The 

Economist, argumenta: 

 
(...)que o Brasil pode crescer até 5,5% ao ano, sem novas reformas. Qualquer 
alteração às leis laborais que iria tirar os direitos dos brasileiros que trabalham na 

                                                 
140 Texto original em inglês: Aloizio Mercadante, who chairs the Senate's economic-affairs committee, reels off 
many other positive numbers: the current account is in surplus; the fall in the public debt is ahead of target; the 
Central Bank's benchmark interest rate has fallen from 27.6% in 2002 to 12% today; total wages in the economy 
have grown by 8% over the past year; investment is up 7% over the same period; and consumption has risen for 
15 consecutive quarters. 
141 Texto original em inglês: But He adds that Lula has contributed to his own good fortune: he kept Mr. 
Cardoso´s fiscal and monetary policies and gave the Central Bank operational independence. 
142 Texto original em inglês: “We have to compete not with our past but with our competitors.” 



 136

economia formal "não é uma prioridade", diz ele. A reforma das pensões deve 
ocorrer, mas apenas para novos trabalhadores. Ele acrescenta que a reforma 
tributária pode ser possível dentro de dois anos, quando o governo deve precisar de 
menos dinheiro para pagar suas dívidas. 

 

The Economist concorda, considerando a estratégia medíocre, mas astuta. Há um vínculo 

entre FHC e o periódico, que tenta explicar a conduta do Governo Lula: “A maioria dos 

brasileiros gosta e confia em Lula, se não em todos os seus assessores. Além disso, como a 

vida melhora, as pessoas estão prestando menos atenção à corrupção e às formalidades legais 

da vida pública”, lamenta o Sr. Cardoso143. Fernando Henrique: “Nós temos uma boa chance 

de sermos o partido do governo novamente, mas para fazer o que?”144 Ao final, Gaudêncio 

Torquato145, apresentado como consultor político, ratifica a ideologia liberal de The 

Economist: “O Brasil está no piloto automático146.”   

 

Nomeação. Como Andrade (2011), percebemos na nomeação um poder decisivo para a 

formatação ideológico-discursiva deste enquadramento. A escolha das palavras, além da 

criatividade do sujeito do discurso, demonstra as bases de sua ideologia. No caso de The 

Economist, uma íntima relação com o liberalismo. 

Em Lula opts for a quiet life a posição contrária à velocidade com que o governo adotava 

as suas estraégias em relação às reformas da economia reforça nosso entendimento sobre essa 

estratégia discursiva. Ao invés de o ex-presidente ser considerado cauteloso, o que sugere 

bem senso,  Luiz Inácio Lula da Silva is not a man in a hurry é um homem se pressa – quiçá 

acomodado, pois (já) estava há cinco meses no segundo mandato e só naquele momento teria 

composto o seu quadro ministerial. 

Palocci, o seu ex-ministro da Fazenda e José Dirceu, ex-chefe da Casa Civil mais que 

acusados, were troppled by scandal – tombaram por escândalo. O termo escândalo aparece 

novamente como crítica à suposta relutância de Lula em compartilhar o seu poder com outros 

partidos. Escândalo envolve um tom mais agressivo do que acusação e, portanto, é uma 

escolha que além de se valer da criatvidade do sujeito do discurso, expõe sua ideologia de 

oposição, ao menos naquele período da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, cuja velocidade 

de crescimento não agradava os liberais. 

                                                 
143 Texto original em inglês: most Brazilians like and trust Lula, if not all of his followers. Besides, as life 
improves, people are paying less attention to corruption and the legal formalities of public life, laments Mr 
Cardoso. 
144 Texto original em inglês:  “We have a good chance to be a governing party again, but to do what?” 
145 Também é jornalista, cientista da comunicação, escritor e professor titular da Universidade de São Paulo. 
146 Texto original em inglês: Brazil is on automatic pilot. 
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As dúvidas sobre o desenvolvimento do Brasil vão além das questões que envolvem os 

escândalos citados por essa matéria, recaem também na infra-estrutura do Brasil, aspecto 

central aos investidores e, portanto, de interesse para The Economist. Termos como senso de 

urgência, caos que engoliu... – para descrever o crescimento no número de pasageiros do 

transporte aéreo brasileiro envolvem aspectos discursivos que influenciam decisivamente no 

ethos do Brasil emergente daquele início de 2007. “Alguns brasileiros preferem um senso de 

urgência. Dado o caos que tomou conta dos aeroportos do Brasil durante os últimos seis 

meses, resultado de um sistema de  controle de tráfego aéreo falho operados por um 

descontente pessoal da força aérea.147”  

Ocorre uma nova alusão ao termo escândalo em Lazy, hazy days for Lucky Lula – notamos 

que a escolha do substantivo escândalo e a carga semântica que ele traz, opera como uma 

dúvida que desgasta não só o início da segunda gestão de Lula e reforça a suposta lentidão 

sobre o lento avanço econômico do Brasil, mas valoriza a idelogia liberal de The Economist 

ao apresentar suposto escândalos em uma gestão que naquele instante parecia contrária ao 

liberalismo. “Estes são tempos estranhos no Brasil. Toda manhã, os principais jornais do país 

trazem uma série de frescos escândalos de corrupção abarcando todoo o governo do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva.148”  

Apesar de o termo escândalo ser recorrente, The Economist afirma que a popularidade do 

ex-presidente é intocável principalmente porque os braileiros supostamento bem informados – 

leitores de jornais – formam uma minoria. Essa minoria de elite teria a real compreensão dos 

escândalos e da corrupção que assolam um governo que volta a representar dúvidas e que 

deve retomar desafios.  

O brasileiro “médio” assiste às novelas não por diversão, e sim por falta de cognição em 

acompanhar o que ocorre de “verdade” no país e os jornais – esses sim – tem a competência 

de avaliar e reproduzir os fatos. O segundo mandato de Lula, ao menos nos primeiros meses, 

vai sendo construído sobre a égide de um ethos  de populista, corrupto, preguiçoso, 

naturalmente, só poderiam restar dúvidas a partir da relação entre o sujeito do discurso e o 

leitor do jornal britânico. 

 

                                                 
147 Texto original em inglês: Some brazilians would prefer a sense of urgency. take the chaos that has engulfed 
Brazil´s airposrts for the past six months, the result of a creaking air-traffic control system operated by 
disgruntled air-force staff 
148 Texto original em inglês: THESE are strange times in Brazil. Every morning, the country's main newspapers 
bring fresh instalments in a slew of corruption scandals lapping around the government of President Luiz Inácio 
Lula da Silva. 
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Os brasileiros, muitas vezes reclamam que seus políticos, abrigados em Brasília, 
vivem mimados e isolados da realidade cotidiana. No entanto, talvez seja nos 
jornais, devido à competências viível das suas investigações, que estão vivendo em 
uma bolha. Eles são lidos por poucos: Folha de São Paulo, o jornal mais vendido, 
apresenta uma tiragem de apenas 300.000 cópias em um país de 190 milhões de 
pessoas. Enquanto isso, o brasileiro médio está bastante contente, menos 
interessados nas notícias da televisão do que a novela que se segue. Apesar dos 
escândalos, o presidente é muito popular149 

 

Textos não verbais. Consideramos que o discurso das imagens, ou seja, os textos não 

verbais, que compõem as matérias desta categoria reforçam a construção da dúvida e do parco 

crescimento da economia do Brasil. Outro aspecto relevante, como demonstra Andrade (2011) 

é que as imagens ocupam lugar privilegiado na memória do leitor, assim como o título e o 

subtítulo. Para a autora, outro aspecto importante é que mesmo com uma suposta 

objetividade, elas apóiam a construção discursiva do texto, uma vez que a escolha não é 

aleatória, mas argumentativa e ideológica. 

O gráfico 11 “vende” a ideia do crescimento tímido, reforçado no subtítulo da matéria, 

que ancora um discurso crítico em relação ao rumo da economia brasileira, contraditoriamente 

com possibilidades de apresentar números mais altos que o restante da América Latina e 

mesmo do planeta. 

 

 
           Gráfico – 5 –  Crescimento da economia 

                                   Fontes: The Economist/ The Economist Intelligence Unit 
 

                                                 
149 Texto original em inglês: Brazilians often gripe that their politicians, ensconced in Brasília, live in pampered 
isolation from everyday realities. Yet perhaps it is the newspapers, for all the polished competence of their 
investigations, which are living in a bubble. They are read by the few: Folha de São Paulo, the biggest-selling 
daily, shifts only 300,000 copies in a country of 190m people. Meanwhile, the average Brazilian is rather 
content, less interested in the television news than the soap opera that follows it. Scandals notwithstanding, the 
president is hugely popular. 
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A figura 7 apresenta uma fotografia na qual o ex-presidente Lula aparece sentado, 

estático e supostamente prestando atenção em algo; a imagem demonstra lentidão, e não 

altivez, o que ajuda a demarcar ideologicamente a ideia de vagarosidade do país diante dos 

desafios da economia, que expõe Luiz Inácio Lula da Silva de costas para bandeira nacional. 

 

 
AP / The Economist 

 
                                                                                                     Figura - 7 – Lula, estático 
                                                                                          Fonte: www.economist.com  - 12.04.2007 

 

A lentidão se transforma em preguiça e mesmo inércia na imagem que serve de 

ancoragem ao título Lazy, hazy days for Lucky Lula. A lancha onde está o então presidente (a 

sua caricatura) não tem comandante, reorçando a ideologia de que o país estaria no piloto 

automático; Lula aparece com um copo de bebida na mão com uma postura deselegante; os 

pés quase tocam a água e ele não está vendo a ameaça de supostas piranhas, qu entendemos 

como os perigos do mercado, que podem abocanhá-lo a qualquer momento. Destaque ainda 

para os coqueiros, que reforçam o imaginário de que o Brasil seria apenas um paraíso tropical. 
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Peter Schrank / The Economist 

 
                                                                                           Figura -  8 – Lula: sortudo e preguiçoso 
                                                                                          Fonte: www.economist.com  - 28.06.2007 

 

Título e subtítulo. Todos os títulos e subtítulos desta cateoria reforçam o entenimento de 

Van Dijk(2008) sobre a estrutura de relevância no conteúdo jornalístico. Através dessa 

estrutura, título e subtítulo se alinham como estrutura ideológica liberal em cada uma das 

matérias e reforçam uma estrutura uniforme que representa desafios para o país, além de 

descrença no seu avanço monetário. 

Stirred, but not shaken up – agitado, mas não abalado demonstra, em meio ao contexto de 

crise econômica global de 2007, que o país sofrera dificuldades; talvez não estivesse 

seriamente abalado, porém, agitado, que entendemos como preocupado. O subtítulo, no 

entanto, é enfático em relação à crítica feita contra o governo e por seu espaço “nobre” no 

texto merece destaque: A long-awaited package to boost economic growth is overly timid – O 

pacote longamente aguardado para impulsionar o crescimento econômico é muito tímido. 

Lula opts for a quiet life – Lula opta por uma vida tranquila, o título reforça a ideologia 

liberal contrária à mansidão e defensora do acelerado crscimento econômico, que parecia 

distante da realidade e dos desejos daquele início de segundo mandato. O subtítulo da matéria 

reforça ainda mais a nossa análise: A slow-motion reshuffle sets the pace for an unambitious 

second term – uma reestruturação em câmera lenta define o ritmo para um segundo mandato 

sem ambição. 

Entendemos a falta de ambição e a “câmera lenta” como duras críticas ao início da 

segunda gestão de Lula, afinal, The Economist advoga o liberalismo e tal conduta está muito 

longe daquilo que o veículo e os leitores esperam de um país, principalmente do Brasil, que 

havia vencido etapas e quebrado a barreira da desconfiança de credores e do mercado externo 

de maneira geral. 
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O título da terceira matéria em ordem cronológica desta categoria ratifica a crítica à 

administração de Luiz Inácio Lula da Silva perante os índices de crescimento apresentados 

pelo Brasil: The slow Road to paradise – A lenta estrada até o paraíso. Já o subtítulo, faz um 

questionamento sobre as razões da suposta vagarosidade, o que domina toda a matéria: Why 

Brasil is taking so much time to reach its potential – Por que está demorando tanto tempo para 

o Brasil alacançar o seu potencial?  

Título e subtítulo desviam de aspectos otimistas como – por exemplo – o fato de um país 

emergente manter o equilíbrio das finanças mesmo em meio à uma crise planetária, e até 

crescer. The Economist opta ideologicamente por elementos negativos e que desencadeiam 

dúvidas a respeito da política adotada pelo Governo Lula.   

Lazy, hazy days for Lucky Lula – Dias preguiçosos e com sombra para o sortudo Lula é 

um título que aponta para o rumo da matéria com muita precisão. As críticas e dúvidas sobre a 

segunda gestão de Lula compõem o texto, que analisa pela ótica do liberalismo o discurso de 

adversários e aliados, como transparece já no subtítulo: Better times sap the will to reform, 

among government and opposition alike – dias melhores alimentam o desejo por reforma por 

parte do governo e também da oposição.                          

 

4.3.The Economist e Governo Lula: confiança que há de continuar  

 

4.3.1 Lula é do bem: primeiros sinais de confiança e crescimento econômico. 

 

O discurso da esperança foi aos poucos alcançando um novo estágio: o da confiança. 

Além das atitudes liberais do novo presidente, o cumprimento de acordos e o pagamento da 

dívida do país junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI), além dos indícios iniciais de 

crescimento econômico aparecem em destaque nas matérias desta categoria. 

Luiz Inácio Lula da Silva adquire um ethos diferenciado e positivo: é um homem de 

bem; tem crédito; obedece aos ensinamentos do jornal. Ocorrem escândalos ao longo da sua 

primeira gestão, inclusive com assessores diretos, contudo, esses acontecimentos não abalam 

os primeiros sinais de confiança e de crescimento econômico do país. 

Assim como na categoria anterior, existem dúvidas, novos desafios são lançados a 

partir do seu segundo ano de mandato, entretanto, tudo parece mais sólido a partir de então e 

com menos sobressaltos junto ao mercado financeiro; surge um horizonte diferente, quiçá 

inimaginável ao longo das matérias trabalhadas até aqui: contentamento com as suas políticas 
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e a confiança de que Lula mereceria um segundo mandato para cumprir promessas de 

interesse econômico.   

 
Data Título original da 

notícia 
Tradução nossa150 Resumo do assunto 

02.03.2004 To Lula´s credit Para o crédito de 
Lula 

Demonstra confiança no Governo Lula e tece 
comparações entre Brasil e Argentina, 
atribuindo valor à gestão brasileira, a qual 
considera um lugar amistoso aos credores, 
enquanto desaconselha inhvestimentos em 
solo argentino. Kirchner seria populista e 
não teria compromisso com as dívidas do seu 
país. 

04.11.2004 Lula at half time Lula no meio do 
mandato 

Analisa o momento em  que o Governo Lula 
está na metade. Faz uma avaliação positiva e 
demonstra confiança com restrições, além de 
sugerir que o presidente busque aliança com 
partidos liberais. 

02.03.2006 The Magic of 

Lula151 

A mágica de Lula Relembra o período de sua candidatura, 
apontando a insegurança causada ao 
mercado. Contudo, o discurso está centrado 
em confiança no Governo Lula, ao ponto de 
considerar que o Brasil teria finalmente 
montado a base para um crescimento 
sustentável. 

31.08.2006 Contentment and 

complacency 

Contentamento e 
complacência. 

Demonstra confiança na condução da 
política econômica por Lula, considera o 
Brasil um lugar mais seguro graças ao 
modelo de gestão do presidente e analisa a 
possibilidade da sua reeleição. 

02.11.2006 Lula´s second 

chance 

A segunda chance 
de Lula 

O foco é a conquista da reeleição por Lula. 
Destaca a força política e a popularidade 
dele, além de enfatizar a necessidade de 
vencer novos desafios 

Tabela - 6 – Lula é do Bem: primeiros sinais de confiança e crescimento econômico; The 

Economist, mar/2004 – nov/2006 

Fonte: www.economist.com 

 

Adjetivação.  Em The Magic of Lula o jornal afirma que Lula seguiu os passos de 

FHC. Ele o fez. “Fez com coragem” – o veículo frisa, o que interpretamos como um indício 

de que a partir do segundo mandato, o então presidente mereceria, além da confiança, elogios 

por sua conduta sócio-econômica. Portanto, as políticas monetárias são árduas, mas... Lula é 

corajoso. 

 

                                                 
150 Também é do próprio autor a tradução de todos os trechos estudados das matérias selecionadas para o 
desenvolvimento desta tese. 
151 Analisamos como complemento desta matéria Lula´s leap (o salto de Lula) – uma entrevista do jornal na 
mesma data com então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
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Lula está construindo seu trabalho por intermédio da base iniciada por seu 
antecessor, Fernando Henrique Cardoso, mas tem feito isso com considerável 
coragem. Ele implementou árduas políticas monetárias e fiscais, mesmo quando 
elas eram impopulares. Ele tem ao mesmo tempo combatido as desigualdades 
sociais com um programa de alívio da pobreza em massa que agora chega a 8,7 
milhões de famílias152.  

   

     Além de corajoso, o ex-presidente é exposto como carismático e sortudo, sem que 

esses adjetivos pareçam pejorativos: 

 
Lula não é apenas um político carismático, mas também, ao que parece, um 
sortudo. Ele prometeu um governo limpo, presidiu sob um escândalo de corrupção, 
e ainda parece capaz de ganhar uma segunda chance. Ele tem o potencial para se 
tornar um dos mais notáveis da políticos democráticos da América Latina. Mas a 
maior parte de seu trabalho ainda está pela frente153. 

 

 

Contentment and complacency adjetiva Lula como responsável e surpreendente: 

 
Quatro anos atrás, os eleitores escolheram Luiz Inácio Lula da Silva como o 
primeiro presidente do Brasil de esquerda desde que a democracia foi restaurada na 
década de 1980. Junto com boa parte do mundo, os brasileiros, em seguida, 
prenderam a respiração. Lula infligiria a economia de altos e baixos do Brasil de 
um novo ciclo de instabilidade? Ou ele  prosseguiria com os seus dois objetivos de 
crescimento e igualdade dentro dos limites de uma política econômica responsável? 
Lula escolheu a segunda opção, e o Brasil parece agora um lugar mais seguro.154  

 

Em Lula´s second chance, há mais adjetivos elogiosos que antecipam um pouco do 

que ocorreria também na segunda gestão, especialmente após a rápida saída da crise 

econômica mundial: “[...] Lula parece mais forte politicamente do que parecia possível há um 

ano [...]155” 

         Para The Economist, o ex-presidente estava seguindo rumo ao triunfo e caberia apenas a 

ele levar junto consigo o Brasil. Era necessário, entretanto, tomar a decisão certa. Leia-se: 
                                                 
152 Texto original em inglês: Lula is building on work begun by his predecessor, Fernando Henrique Cardoso, 
but has done so with considerable courage. He has stuck to tough-minded monetary and fiscal policies even 
when these have been unpopular. He has at the same time begun to tackle social inequalities with a massive 
poverty-relief programme that now reaches 8.7m families. 
153 Texto original em inglês: Lula is not just a charismatic politician but also, it seems, a lucky one. He promised 
clean government, presided over a corruption scandal, and yet still looks capable of winning a second chance. 
He has the potential to become one of Latin America's most remarkable democratic politicians. But the greater 
part of his work still lies ahead of him. 
154 Texto original em inglês: FOUR years ago the voters chose Luiz Inácio Lula da Silva as Brazil's first left-
wing president since democracy was restored in the 1980s. Along with much of the rest of the world, Brazilians 
then held their breath. Would Lula inflict on Brazil's roller-coaster economy a new cycle of instability? Or 
would he pursue his twin goals of growth and equality within the confines of a responsible economic policy? 
Lula chose the latter course, and Brazil now seems a safer place.  
 
155 Texto original em inglês: […]Evn so, Lula looks stronger politically than looked possible a year ago[…]. 
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seguir um modelo liberal de gestão. Eis o segredo dos elogios que marcariam boa parte do 

discurso acerca do segundo mandato de Lula. O fragmento que segue era apenas o começo. 

 
  Na vitória, Lula foi conciliador, dizendo que os "verdadeiros adversários" são o 

atraso e a injustiça social. Ele vai ter uma resposta mais amistosa dos governadores 
de oposição que dos inimigos do Congresso, que irão continuar a cavar acusações 
de corrupção contra o PT. Lula tem tudo para saborear um triunfo notável. Para 
fazer o Brasil triunfar também ele deve decidir o que fazer com o país.156  

 
Analogia. A honradez do então presidente, cuja imagem The Economist passava a 

reconstruir em definitivo, nascia não só pela escolha de quitar os débitos do país, mas também 

do fato de o ex-presidente não ser populista, perfil notoriamente recharçado pelo jornal por 

motivos claramente ideológicos. Nesse momento, o veículo tece analogias entre Argentina e 

Brasil e demonstra claro favoritismo por nosso país. 

 
Para seu crédito, Lula e seu ministro da Fazenda, Antônio Palocci, optaram pelos 
rigores da ortodoxia econômica, honrando a dívida e apertando as políticas fiscal e 
monetária. Isso teve um custo. A economia do Brasil sofreu uma recessão, ainda 
que breve e suave. A vizinha Argentina declarou moratória de sua dívida (ainda 
mais oneroso) em 2001. Sua posterior recuperação econômica foi rápida e forte. A 
popularidade de Lula caiu, enquanto na Argentina, o presidente Néstor Kirchner 
caiu nas boas graças aclamação popular157.  
 
 

Posteriormente o discurso se enquadra em um pensamento arraigado nas diferentes 

culturas: “primeiro o dever e depois o prazer.” O crescimento econômico brasileiro, além da 

relação de confiança entre o país e os seus investidores, teriam se tornado possível graças à 

honestidade e ao equilíbrio do ex-presidente Lula.  

Um comportamento contrário ao dele, como o que Nestor Kirchner, ex-presidente da 

Argentina, teria adotado, assustaria os investidores, inibindo a projeção econômica do seu 

país. Kirchner seria assim, um populista; Lula, ao contrário, estaria se aproximando da 

conduta correta. Para The Economist, a liberal. 

 
Agora a situação é diferente. A recuperação argentina já começou a diminuir. Esta 
semana, o Sr.  Kirchner contou ao novo diretor de gestão do FMI Rodrigo Rato, o 
plano de seu governo de o empréstimo da Argentina no limbo enquanto ele tenta 

                                                 
156 Texto original em inglês: In victory, Lula has been conciliatory, saying that the “true adversaries” are 
backwardness and social injustice. He will get a friendlier response from opposition governors than from 
congressional foes, who will continue digging into corruption allegations against the PT. Lula is entitled to 
enjoy what is a remarkable triumph. To make it Brazil's triumph too he must decide what to do with it. 
157 Texto original em inglês: To their credit, Lula and his finance minister, Antônio Palocci, opted for the rigours 
of economic orthodoxy, honouring the debt and tightening fiscal and monetary policies. This had a cost. Brazil's 
economy suffered recession, albeit a brief and mild one. Neighbouring Argentina defaulted on its (even more 
burdensome) debt in 2001. Its subsequent economic recovery has been swift and strong. Lula's popularity slid, 
while in Argentina, President Néstor Kirchner basked in popular acclaim. 
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lançar um plano de recuperação contábil de cerca de US$ 100 bilhões em dívida 
inadimplente. Mesmo que essa troca de bônus corra bem (um grande "se"), 
sustentar a recuperação irá depender da capacidade do Sr. Kirchner em convencer 
as empresas de que a Argentina é um lugar seguro para se investir. Dado o seu 
tratamento de intimidação junto a algumas empresas, tais como serviços públicos 
privatizados, isso pode ser difícil158.  

 

 O discurso construía o populismo como a anítese do crescimento econômico, que para 

ocorrer necessitava rigor. O ex-presidente Lula, agora honrado e bom pagador, fatos que o 

tornava confiável, levava o Brasil ao crescimento econômico, condição oposta à da Argentina. 

 
Lula, pelo contrário, está começando a colher os frutos do rigor macroeconômico. 
Esta semana veio a notícia de que no segundo trimestre a economia do Brasil 
cresceu 5,7% em relação ao mesmo período do trimestre do ano passado o terceiro 
trimestre consecutivo de forte crescimento. A inflação continua sendo uma 
preocupação, mas em 7% nos últimos 12 meses, não é um problema enorme. A 
dívida pública é uma dor de cabeça muito maior. Mas os números estão, pelo 
menos, começando a se mover na direção certa: a partir de um pico de 59% do PIB 
em dezembro passado ela caiu para 56% em junho. O desemprego também está 
caindo, enquanto os salários reais estão subindo. Da mesma forma que a aprovação 
de Lula159.  

  

  As comparações entre Argentina e Brasil persistem no discurso da matéria e a 

vantagem brasileira é demonstrada através de índices, prática comum ao jornalismo 

econômico, conforme exposto por Caldas (2005). 

 The Economist estreita um discurso de confiança com o Governo Lula de forma 

intensa e mesmo inimaginável quando comparamos o atual conteúdo a matérias de 2002. O 

comportamento do jornal, no afã de mostrar-se defensor da conduta Lulista se contradiz em 

relação à parte considerável do que analisamos até então.  

O veículo sustentou um discurso de apoio e respeito às práticas adotadas por Fernando 

Henrique Cardoso e chegou a sugerir que o êxito da administração de Luiz Inácio Lula da 

Silva dependeria da continuidade das estratégias pensadas pelo poliglota FHC. Contudo, o 

crescimento do país, então sob o comando de Lula, parece mais sustentável não só que o 

argentino, mas que o da década anterior, cujo governo ficou nas mãos de FHC desde 1995. 
                                                 
158 Texto original em inglês: Now matters look a bit different. Argentina's recovery has started to slow. This 
week Mr Kirchner told the IMF's new managing director, Rodrigo Rato, of his government's plan to leave 
Argentina's loan agreement in limbo while it tries to launch a take-it-or-leave-it writedown of some $100 billion 
in defaulted debt. Even if this bond swap goes smoothly (a big “if”), sustaining recovery will depend on Mr 
Kirchner's ability to persuade firms that his Argentina is a safe place in which to invest. Given his bullying 
treatment of some companies, such as privatised utilities, that may be hard. 
159 Texto original em inglês: Lula, by contrast, is starting to reap the fruits of macroeconomic rigour. This week 
came news that in the second quarter Brazil's economy grew by 5.7% compared with the same period last year—
the third successive quarter of strong growth. Inflation remains a worry, but at 7% over the past 12 months, not 
a huge one. The public debt is a far bigger headache. But the numbers are at least starting to move in the right 
direction: from a peak of 59% of GDP last December it fell to 56% in June. Unemployment, too, is on the way 
down, while real wages are rising. So too, is Lula's approval rating. 
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Igualmente importante, o crescimento do Brasil parece mais sustentável do que o 
argentino. O investimento tem aumentado drasticamente. Depois de uma década 
difícil, em que o Brasil lutou primeiro para terminar a inflação crônica e, em seguida, 
com a desordem fiscal que este tinha escondido, há uma chance real de que o motor 
pujante da economia da América do Sul comece a girar160.  

    

Lula at half time traz um discurso bem peculiar a respeito não apenas da condução 

ideológica e econômica do primeiro Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, mas também do 

seu discurso popular e acessível às massas. Há também uma nova avaliação positiva de sua 

gestão; com restrições. The Economist surpreendentemente satiriza o modo de falar de Lula e 

utiliza metáforas comumente utilizadas pelo ex-presidente, fazendo uma analogia entre o seu 

mandato e uma partida de futebol. 

 
Com a sua predileção por metáforas de futebol, Luiz Inácio Lula da Silva poderia 
ver a sua presidência, assim: logo antes do intervalo, o time mantém uma ligeira 
vantagem. A economia tem tido um bom desempenho, as defesas financeiras do 
país estão mais sólidas e ambos, ele e seu governo continuam a ser populares com a 
multidão. Mas há razões para se preocupar. O Banco Central, de olho na bola da 
inflação, está aumenando as taxas de juros para contê-la. O gramado está entupido 
com os projetos que poderiam ajudar o governo a marcar gols, mas somente o 
Congresso poderia executá-los.161. 

  

Em The Magic of Lula - nem o crescimento econômico do Brasil, considerado irisório, 

destrói a confiança que vai se rearfimando no discurso do jornal durante a segunda metade do 

primeiro mandato de Lula. Como Charaudeau (2006) destaca, todo ato de linguagem está 

ligado à ação mediante as relações de força que os indivíduos mantêm entre si, dessa forma, o 

Governo Lula – agora encarado cada vez mais como liberal pelo veículo – encontra no 

discurso de The Economist um vínculo político-ideológico que o empodera. 
 
 Pelos padrões de outras grandes economias emergentes, como China e Índia, o 

Brasil continua a decepcionar. O gigante da América Latina cresceu a uma 
                                                 
160 Texto original em inglês: Just as important, Brazil's growth looks more sustainable than Argentina's. 
Investment has increased sharply. After a difficult decade, in which Brazil grappled first with ending chronic 
inflation and then with the fiscal disorder that this had concealed, there is a real chance that South America's 
spluttering economic motor could start to purr.  
 

161 Texto original em inglês: WITH his fondness for football metaphors, Luiz Inácio Lula da Silva might view his 
presidency thus: shortly before half-time, his team holds a slight advantage. The economy has been performing 
well, the country's financial defences are more solid and both he and his government remain popular with the 
crowd. But there are reasons to worry. The central bank, with its eye on the ball of inflation, is raising interest 
rates to stifle it. The pitch is clogged with bills that could help the government score goals—if only Congress 
would enact them. . 
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média anual de 2,6% nos últimos três anos, e é improvável crescer mais de 4% em 
2006, apesar da queda das taxas de juro e uma farra de gastos pré-eleitorais. 
Quanto à dívida pública e os impostos permanecem muito altos, pensões públicas 
são bem generosas e há muito pouco investimento público162.  

 
 

Os números podem parecer pouco convidativos ao leitor do jornal, mas são um voto 

de confiança em relação ao Governo brasileiro, que mesmo diante do baixo crescimento 

econômico, demonstra melhor desempenho do que o de gestões passadas. Além disso, para 

The Economist, Lula estaria fundando as bases para uma ascensão financeira sustentável. 

 
Pelos padrões do seu passado recente, porém, o Brasil está se saindo bem. O que 
parecia ser um milagre econômico durante o regime militar nas décadas de 1960 e 
1970 veio à custa de inflação e da dívida. A ditadura foi seguida por uma década 
perdida, enquanto os políticos democráticos consagraram um sistema que destruiu a 
prosperidade através do excesso de regulamentação e nacionalismo econômico em 
uma nova constituição. No entanto, nos últimos dez anos o Brasil finalmente 
começou a lançar as bases de um crescimento sustentado163.  

   

Os primeiros sinais de confiança e de crescimento econômico apresentam nesta 

matéria aspectos ideológicos que vão ao encontro de elementos já demonstrados por esta 

pesquisa, como por exemplo, a necessidade apontada pelo jornal de que Lula seguisse os 

passos de FHC. Ele o fez. “Fez com coragem” – o veículo frisa, o que interpretamos como um 

indício de que a partir do segundo mandato, o então presidente mereceria, além da confiança, 

elogios por sua conduta sócio-econômica. 

 
Lula está construindo seu trabalho por intermédio da base iniciada por seu 
antecessor, Fernando Henrique Cardoso, mas tem feito isso com considerável 
coragem. Ele implementou árduas políticas monetárias e fiscais, mesmo quando 
elas eram impopulares. Ele tem ao mesmo tempo combatido as desigualdades 
sociais com um programa de alívio da pobreza em massa que agora chega a 8,7 
milhões de famílias164. 

 
                                                 
162 Texto original em inglês: By the standards of other big emerging economies such as China's and India's, 
Brazil continues to disappoint. Latin America's giant grew by an annual average of 2.6% over the past three 
years, and is unlikely to grow by more than 4% in 2006, despite falling interest rates and a pre-election spending 
binge. Public debt and taxes remain too high, public pensions are over-generous and there is too little public 
investment. 
163 Texto original em inglês: By the standards of its own recent past, however, Brazil is faring well. What looked 
like an economic miracle under military rule in the 1960s and 1970s came at the cost of inflation and debt. The 
dictatorship was followed by a wasted decade, while democratic politicians enshrined a prosperity-destroying 
system of over-regulation and economic nationalism in a new constitution. Nonetheless, over the past decade 
Brazil has at last begun to lay the foundations of sustained growth.  
 
164 Texto original em inglês: Lula is building on work begun by his predecessor, Fernando Henrique Cardoso, 
but has done so with considerable courage. He has stuck to tough-minded monetary and fiscal policies even 
when these have been unpopular. He has at the same time begun to tackle social inequalities with a massive 
poverty-relief programme that now reaches 8.7m families. 
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The Economist coloca o Brasil na condição de líder latino-americano e compara o 

Governo Lula à gestão do venezuelano Hugo Chávez. Como Charaudeau (2006) destaca, a 

legitmidade política está alicerçada nos vínculos sociais dados através da linguagem. Portanto, 

é graças à ligação ideológica do então presidente brasileiro aos fundamentos do liberalismo 

que o seu ethos assume condição de equilíbrio, enquanto o do venezuelano, a de populista. 

 
A abordagem brasileira, construindo pacientemente as instituições e o consenso 
tem muito a ensinar à América Latina, onde o populismo socialista de Hugo 
Chávez na Venezuela ultimamente tem atraído muito mais atenção. Em poucos 
anos, quando os venezuelanos estiverem  enfrentam o projeto de lei para 
descapitalização de sua economia, proposta por Chávez, os brasileiros deverão 
estar colhendo os frutos da responsabilidade fiscal sob a forma de crescimento 
sustentável165.  
 

Os parágrafos que antecedem a entrevista com Lula, reforçam ainda mais a tese 

defendida por Charaudeau (2006) sobre a legitimidade política. Luiz Inácio Lula da Silva teria 

obtido essa legitimidade graças à flexibilidade do seu discurso, que construía um ethos 

positivo a seu respeito nos diferentes núcleos em que estivesse inserido.  

Por acompanhar o percurso do presidente Lula em espaços e contextos diferentes, The 

Economist modifica também o ethos que ele próprio vinha construindo desde 2002 sobre o 

então candidato: incerteza, pavor dão espaço à confiança, esperança e otimismo.  

Participar do Fórum Social Mundial e da Conferência Econômica de Davos, na Suíça, 

não parece mais “heresia” e sinônimo de populismo, como interpretamos no discurso do 

jornal em seu primeiro ano de mandato, mas sim mérito. Lula se torna em definitivo “cabra de 

bem”; conquista confiança e a economia segue em passos firmes rumo à sustentabilidade, 

pelo menos, é esse o discurso exposto pelo jornal. 

  
Ao tomar posse, Lula ofereceu-se como uma ponte entre dois mundos, entre a 
multidão de executivos de Davos e de ativistas sociais e ambientais do Fórum 
Social Mundial. Ele pode ainda  influenciar ambos os mundos. Na Grã-Bretanha 
nesta semana ele pretende pressionar por compromissos nas negociações 
comerciais mundiais da rodada de Doha. A pacífica diplomacia brasileira pode 
ainda convencer o presidente socialista da Bolívia, Evo Morales, a seguir o 
caminho da democracia e do pragmatismo ao invés de seguir Chávez. Para fazer 
tudo isso, porém, o Brasil deve liderar pelo exemplo, reformando sua economia e 
ajudando suas legiões de pobres, vencendo a discussão política através do respeito 

                                                 
165 Texto original em inglês: Brazil's approach—the patient building of institutions and consensus—has much to 
recommend it in a Latin America where the socialist populism of Venezuela's Hugo Chávez has lately attracted 
far more attention. In a few years' time, when Venezuelans face the bill for Mr Chávez's decapitalisation of their 
economy, Brazilians should be reaping the fruits of fiscal responsibility in the form of sustainable growth. 
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às regras, não recorrerendo ao suborno e a medidas rápidas de “conserto 
financeiro”166.  

 

The Economist vai ao encontro do que Lula afirma sobre a sua gestão: “Desde que se 

tornou presidente em janeiro de 2003, ele alcançou muito do que se propôs a fazer, mas ainda 

não superou todos os obtásculos que impedem o grande salto do Brazil rumo ao futuro.167” 

O discurso do jornal denuncia as expectativas que havia em torno do ex-presidente; 

negativas, aliás. Para o veículo, todavia, Luiz Inácio Lula da Silva foi capaz de superá-las, 

além disso, sua forma de conduzir a economia brasileira foi íntegra. Por fim, não se poderia 

considerá-lo um populista como Chávez ou um traidor como Kirchner. 

  
A vitória de um operário nascido na miséria do pobre Nordeste do Brasil foi 
comemorada como uma vitória para os povos pobres do mundo. No entanto, Lula 
não se tornou um populista como o venezuelano Hugo Chávez. Ao invés de gastar 
irresponsavelmente, reacendendo a inflação e talvez dando um calote na dívida, tal 
como fez a Argentina, Lula segurou a inflação e economizou dinheiro extra para 
pagá-la. "Eu não vou jogar fora a oportunidade que o povo me deu", diz ele168.  

 

 Lula´s second chance lança novos desafios ao então presidente reeleito e traça uma 

(otimista) analogia com o seu primeiro mandato: 

 
O governo começou a semear a confusão sobre suas intenções. Tarso Genro, 
dirigente máximo político de Lula, declarou que "a era Palocci acabou", uma 
referência ao demissionário Antonio Palocci, o ministro da Economia, que no 
primeiro mandato de Lula sustentou uma austera política fiscal e monetária para 
reduzir a inflação e estabilizar a economia. Nervosos, os investidores venderam 
moeda e títulos brasileiros. Informações de que o governo colocaria o Banco 

                                                 
166 Texto original em inglês: On taking office, Lula offered himself as a bridge between two worlds, between the 
Davos crowd of business types and the World Social Forum of social and environmental activists. He can still 
command influence in both of these worlds. In Britain this week he intends to push for compromise in the Doha 
round of world trade talks. Brazil's quiet diplomacy may yet persuade Bolivia's socialist president, Evo Morales, 
to follow the path of democracy and pragmatism rather than the example of Mr Chávez. To do all this, however, 
Brazil must lead by example—reforming its economy and helping its legions of poor people by winning the 
political argument and playing by the rules, not resorting to bribery and the quick fix. 

 
 

167 Texto original em inglês: Since becoming president in January 2003, he has achieved much of what he set 
out to do, but has not yet cleared all obstacles to Brazil's great leap forward. 

 
168 Texto original em inglês: The victory of a worker born dirt-poor in Brazil's poverty-stricken north-east was 
celebrated as a victory for poor people everywhere. Yet Lula did not turn out to be a populist like Venezuela's 
Hugo Chávez. Instead of spending recklessly, reigniting inflation and perhaps defaulting on debt as Argentina 
has done, Lula clamped down on inflation and saved extra money to pay the debt. “I will not throw away the 
opportunity the people gave me,” he says. 
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Central sob a autoridade do sucessor de Palocci menos austero (e não do 
presidente) e renegociaria as dívidas dos estados contribuiu para o desconforto.169  

   

Enfatização. To Lula´s credit frisa as dificuldades iniciais do primeiro mandato. 

Entenndemos que devido ao laço ideológico posteriormente estabelecido entre o veículo e o 

então presidente, esses obstáculos serviriam ainda mais como elementos positivos na 

avaliação acerca do governante e consequentemente na (re) construção do seu ethos:  

 
Em 2002, quando Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito como primeiro presidente do 
Brasil de esquerda, ele enfrentou uma escolha. Ele poderia optar por honrar a 
enorme dívida pública do Brasil e aguardar a ameaça de uma explosão da inflação 
ou ele poderia tentar fugir do peso da dívida, quer por não cumprir parte dela ou 
permitindo que a inflação corroesse o seu valor real. Muitos dos seus assessores 
aconselharam a última opção. Eles argumentaram que as injustiças arraigadas do 
Brasil exigiriam um desvio do dinheiro público para pagamento da dívida para os 
programas sociais170. 

 

Em To Lula´s credit a enfatização recai também sobre as “orientações” de The 

Economist, que assume mais uma vez o ethos de autoridade do campo econômico.  
 
“[...] vale a pena recordar três grandes notas de advertência. O Brasil continua 
vulnerável a mudanças bruscas na economia mundial. A subida acentuada das taxas 
de juro nos Estados Unidos poderá ter um efeito multiplicador[...]171”. 
 
 

      Em Contentment and Complacency – o discurso é favorável à possibilidade de Lula 

vencer no primeiro turno das eleições de 2006 graças ao vínculo de confiança que foi 

estabelecido e pelo crescimento pequeno, porém, consistente que o país obteve durante o seu 
                                                 
169 Texto original em inglês: The government began by sowing confusion about its intentions. Tarso Genro, 
Lula's top political manager, declared that “the Palocci era has ended,” a dismissive reference to Antonio 
Palocci, the finance minister who in Lula's first term backed austere fiscal and monetary policies to bring down 
inflation and stabilise the economy. Unnerved, investors sold Brazil's currency and bonds. Reports that the 
government would place the central bank under the authority of Mr Palocci's less austere successor (rather than 
of the president) and renegotiate the debts of the states contributed to the unease. 

170 Texto original em inglês: IN 2002, when Luiz Inácio Lula da Silva was elected as Brazil's first left-wing 
president, he faced a choice. He could opt to honour Brazil's large public debt and check a threatening burst of 
inflation. Or he could try to evade the debt burden, either by defaulting on part of it or by allowing inflation to 
erode its real value. Many of his supporters counselled the latter. They argued that Brazil's deep-rooted 
injustices demanded a switch of public money from debt payments to social programmes. 

   
171 Texto original em inglês: Nevertheless, three big cautionary notes are worth remembering. Brazil remains 
vulnerable to sudden shifts in the world economy. A sharp rise in interest rates in the United States could have a 
knock-on effect, making the debt burden unbearable. Second, Brazil's growth could still be held back by the 
government's sloth in tackling micro-economic obstacles—poor roads and ports, high taxes and oppressive 
government regulation. Third, Brazil still faces several years of heavy debt payments. Last year, for example, the 
federal government spent some 40 billion reais ($13 billion) on debt service—a sum equal to 13% of its revenue 
and 2.5% of GDP. Even so, it rolled over debt totalling a further 4.2% of GDP.  
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primeiro mandato. O jornal faz uma análise dessa primeira gestão e se apoia novamente em 

elementos típicos do campo do jornalismo econômico, enfatizando os números. 

 
                                               Lula está surfando para a vitória em uma onda de bem estar misturada com apatia. 

O crescimento econômico tem sido mais estável do que espetacular. O preço de 
alimentos caiu, em termos reais durante o seu mandato, ajudado por cortes de 
impostos direcionados. Há 4,5 milhões de novos empregos no setor formal, muito 
menos do que Lula prometeu, mas muito mais do que nos quatro anos anteriores. 
Lula dirigiu o governo com generosidade para os pobres, agora seus mais ferrenhos 
defensores. Cerca de 11 milhões de famílias, um quarto da população, obtêm um 
rendimento mínimo em troca de manter as crianças na escola e recém-nascidos 
vainados. Quase metade dos brasileiros consideram o desempenho de Lula como 
"bom " ou "muito bom ".172  

 
As perspectivas da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva ainda no primeiro turno das 

eleições presidenciais de 2006, conforme o discurso do jornal além de sua popularidade teria a 

ver também com a sua maneira de utilizar o horário eleitoral gratuito na rádio e na televisão. 

Fausto Neto e Verón (2003) defendem o impacto do horário eleitoral gratuito na 

tomada de decisão dos eleitores brasileiros, no entanto, não crêem que o triunfo de Lula se 

explique por uma “mudança de imagem” a partir de uma magia feita pelo marketing político, 

tampouco devido a uma transformação radical no seu programa político ou taição dos ideais 

do partido.  

Conforme os autores, como grande parte das mudanças históricas, a eleição do Partido 

dos Trabalhadores se explica por uma conjunção de aspectos heterogêneos. “[...]as eleições 

são fortemente regidas por operações que têm no construto televisivo sua principal referência. 

[...] elas se fazem através de operações explícitas de “absorção” das figuras do campo político 

por parte do sistema midiático [...]”  (FAUSTO NETO;VERÓN, 2003, pp.12-13) .     

 
Devido ao tamanho do partidos aliados (de Geraldo Alckmin) é permitido pela lei 
um pouco mais de tempo no rádio e na televisão do que para o partido de Lula. Mas 
a publicidade, que começou em 15 de agosto, até agora teve pouco efeito. Enquanto 
o "Geraldo", como ele chama-se agora, surge como um prodígio trbalhador (ele é 
médico e foi o prefeito mais jovem de todos da sua terra natal no interior do estado 
de São Paulo), Lula enche a tela com imagens de brasileiros agradecidos por seu 
trabalho.173 

                                                 
172 Texto original em inglês: Lula is surfing to victory on a wave of wellbeing mixed with apathy. Economic 
growth has been steady rather than spectacular. The cost of staples has fallen in real terms during his term, 
helped by targeted tax cuts. There are 4.5m new jobs in the formal sector—much less than Lula promised but 
much more than in the previous four years. Lula has directed government largesse toward the poor, now his 
staunchest supporters. Some 11m families, a quarter of the population, get a minimum income in exchange for 
keeping children in school and vaccinating infants. Nearly half of Brazilians consider Lula's performance to be 
“good” or “very good”. 
173 Texto original em inglês: Because of the size of its parties his alliance is by law allowed slightly more free 
radio and television time than Lula's coalition. But the advertising, which started on August 15th, has so far had 
little effect. While “Geraldo”, as he now calls himself, comes across as a wonkish prodigy (he trained as a 
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               Intertextualidade. Está presente em momentos contudentes das matérias como uma 

tentativa de validar e trazer maior credibilidade ao sujeito do discurso, apoiado por uma 

ideologia semelhante. É – acima de tudo – pelo desejo de apresentar Lula como um homem de 

bem, reiterar a confiança a seu respeito e em relação ao crescimento econômico brasileiro, 

que a intertextualidade opera ativamente nos conteúdos do jornal. 

    Em Lula at half time há uma mudança em relação à usual conduta do jornal, em que as 

críticas negativas ou positivas formam a tônica textual do veículo, com base em seu “auto-

empoderamento” ou no discurso de analistas e chefes do mercado financeiro. O desvio está 

relacionado ao espaço dado a figuras do PT e aliados, em detrimento da fala de “gênios da 

economia.” “Luizianne Lins, a recém-eleita prefeita de Fortaleza, no Nordeste, é da ala 

progressiva do PT  ganhou sem o apoio do seu partido no primeiro turno. Ela argumenta que o 

PT vai ter que passar por um período de "reflexão" sobre a política econômica174”. Esse é o 

seu único espaço! 

    O discurso de The Economist segue apontando para o crescimento econômico do país, 

ainda incipiente em sua avaliação. O veículo sugere através do parlamentar Aldo Rebelo, a 

necessidade das alianças políticas. Desejo antigo do jornal; uma maneira de evitar 

“radicalismo” e assim compromenter a mudança do governo para o centro. 

 
O governo tira conclusões diferentes. Suas políticas "já demostraram os primeiros 
resultados", diz Rebelo. Estas incluem uma taxa de crescimento esperada de cerca 
de 4 ½% este ano, um boom de exportação e mais benefícios para os pobres. Em 
São Paulo, o PT não perdeu para os pobres, mas para a classe média. Sr. Rebelo, 
que pertence ao pequeno, mas moderado Partido Comunista do Brasil, observa que 
o PT vacilou quando não conseguiu forjar alianças eleitorais. A primeira tarefa de 
Lula será a de reparar os desgastes devido à eleição175.  

  
Em The magic of Lula O próprio Lula expõe através do seu discurso essa mesma 

imagem de confiança a respeito do seu governo; da necessidade de continuar no poder. Os 

discursos do então presidente e do jornal The Economist tornam-se “paráfrases”: 
                                                                                                                                                         
doctor and was the youngest-ever mayor of his birthplace in the interior of São Paulo state), Lula fills the screen 
with images of grateful Brazilians.  
 
174 Texto original em inglês: Luizianne Lins, the newly elected mayor of Fortaleza in the north-east, is from the 
PT's left and won without her party's support in the first round. She argues that the PT will have to go through a 
period of “reflection” on economic policy. 
 
175 Texto original em inglês: The government draws different conclusions. Its policies have “already shown the 
first results,” says Mr Rebelo. These include an expected growth rate of about 4½% this year, an export boom 
and more benefits for the poor. In São Paulo, the PT lost not the poor, but the middle class. Mr Rebelo, who 
belongs to the tiny but moderate Communist Party of Brazil, notes that the PT faltered where it failed to forge 
electoral alliances. Lula's first task will be to repair those frayed by the election. 
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    As coisas estão dadas, a economia está sólida, o Brasil ganhou credibilidade e 
respeitabilidade, a massa salarial está crescendo, o crédito está crescendo. Quem 
está acompanhando o jornal está vendo, é o maior crescimento de crédito nas 
classes C, D e E da história deste país. São pobres que estão tendo acesso a 
consumo de coisas que eram proibidas para eles. E isso vai continuar176.  

 
Na entrevista concedida por Lula na Granja do Torto, que dá continuidade à The 

Magic of Lula177, há uma sintonia entre o discurso do então presidente e o do jornal acerca das 

possibilidades de reeleição, além das conquistas obtidas até o último ano do seu primeiro 

mandato. 
 

Por que é provável que ele ganhe agora? Falando à The Economist, em uma rara 
entrevista, Lula citou repetidas vezes o que ele considera como seus dois grandes 
triunfos: estabilidade econômica e progresso social. "Quantos países conseguiram 
que temos? Responsabilidade fiscal e uma forte política social, ao mesmo tempo", 
pergunta ele. "Nunca na história econômica do Brasil tivemos os fundamentos 
sólidos que temos agora."O Brasil está pronto para "um salto de qualidade", diz 
ele178.  

 

Através da sintonia entre o discurso do próprio Lula e o do jornal The Economist, 

inferimos que é construída uma relação de confiança e mesmo admiração pelo ex-presidente  

ao final do seu primeiro mandato.  

A relação de confiança se intensifica ao longo da segunda gestão, momento em que 

Lula conquista o prêmio de estadista global em Davos (como estudado no item a seguir). 

Além das questões racionais típicas do universo liberal, a emoção também adquire a sua 

parcela de contribuição.  

 
É preciso, portanto, que o político saiba inspirar confiança, admiração, isto é,  que 
saiba aderir à imagem ideal do chefe que se encontra no imaginário coletivo dos 
sentimentos e das emoções. Muitos pensadores o afirmaram e alguns grandes 
homens o colocaram em prática: a gestão das paixões é a arte da boa política. 
(CHARAUDEAU, 2006, p. 80) 

 
                                                 
176 Discurso realizado em 21/02/06 no Recife-PE. Inauguração do Aeroporto Internacional do Recife / 
Guararapes, Gilberto Freyre. Ver mais em: Kamel, Ali. Dicionário Lula: um presidente exposto por suas próprias 
palavras. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 
 
  
177 Texto original em inglês: O salto de Lula; The Economist conversa com o Presidente do Brasil – continuidade 
da matéria The Magic of Lula.  
178 Texto original em inglês: Why is he now likely to win? Speaking to The Economist in a rare interview, Lula 
cited over and over what he regards as his twin triumphs: economic stability plus social progress. “How many 
countries have achieved what we have: fiscal responsibility and a strong social policy at the same time?” he 
asks. “Never in the economic history of Brazil have we had the solid fundamentals we have now.” Brazil is 
ready for “a leap in quality”, he says.  
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The Economist vai ao encontro do que Lula afirma sobre a sua gestão: “Desde que se 

tornou presidente em janeiro de 2003, ele alcançou muito do que se propôs a fazer, mas ainda 

não superou todos os obtásculos que impedem o grande salto do Brazil rumo ao futuro.179” 

A emoção discutida por Charaudeau (2006) também se faz presente no destaque às 

origens do então presidente brasileiro. Sua fala recebe espaço privilegiado (afinal, é uma 

entrevista). Boa parte do discurso lulista tem carga emocional e suas colocações não foram 

diferentes nessa entevista: “Eu não vou jogar fora a oportunidade que as pessoas me deram.” 

The Economist, por fim, o reclassifica como popular – mas não populista. 

Para Orlandi (2008) a linguagem serve como mediação necessária entre o homem e a 

sua realidade natural e/ou social – a AD articula o lingüístico ao sócio-histórico e ao 

ideológico, colocando a linguagem na relação com os modos de produção social, ainda 

segundo a autora, não existe discurso sem sujeito e vice-versa.  

Com base em Orlandi (2008) sugerimos que a linguagem do ex-presidente Lula 

durante a entrevista feita por The Economist e o discurso do jornal a seu respeito, sobretudo a 

partir da segunda metade do seu governo inicial, articulam língua, sociedade, ideologia 

transformando a história do Governo Lula em “mágica” graças à integração dos preceitos do 

liberalismo à política de redução da pobreza e à avaliação de atores com “credibilidade.” 

 
[...] Lula faz jus a duas grandes coisas: a economia e a redução da pobreza. 
Comparando os indicadores vitais do Brasil quando Lula assumiu com os de  agora 
"é como olhar para duas economias diferentes", diz Vinod Thomas, ex-chefe do 
Banco Mundial no Brasil .180  
 
 

A mesma entrevista destaca o pensamento do então chefe de Estado brasileiro sobre 

como o crescimento econômico do país deveria ocorrer, ponto em que o jornal e o político 

traçam mais um vínculo: o do equilíbrio.  
 
Para Lula, o crescimento seguro vale mais do que o crescimento rápido. “Eu não 
quero crescer 10% ou 15% ao ano. Quero um ciclo duradouro de crescimento 

                                                 

179 Texto original em inglês: Since becoming president in January 2003, he has achieved much of what he set 
out to do, but has not yet cleared all obstacles to Brazil's great leap forward. 

 
180 Texto original em inglês: That the mass of Brazilians seems prepared to overlook these misdeeds suggests 
that Lula got two big things right: the economy and poverty alleviation. Comparing Brazil's vital indicators 
when Lula took over with the same ones now “is like looking at two different economies”, says Vinod Thomas, 
former head of the World Bank in Brazil.  



 155

médio de 4% ou 5%. Não haverá nenhuma mágica na economia ”, diz ele. Este ano 
o crescimento deve ficar em torno de 3,5%181. 

 
O programa Bolsa Família implantado por seu governo e que poderia ser facilmente 

criticado pelo jornal devido ao seu perfil social, recebe um discurso diferente e mesmo de 

apoio. Ratificamos então o vínculo entre Lula e o jornal inclusive nas políticas que seriam 

essencialmente sociais. 

 
Ao tomar posse, ele anunciou um programa de combate à pobreza denominado 
Fome Zero, que era claramente impraticável. Lula recuou, substituindo-o pelo 
Bolsa Família. Este consolidava cinco programas pré-Lula, que transferiam 
dinheiro para famílias pobres, aumentou o benefício e ampliou o número de 
beneficiários para até agora 8,7 milhões de famílias, cerca de um quinto da 
população do Brasil. Isto o torna "o programa de transferência de renda mais 
importante do mundo", diz Lula.182.  

 

The Economist dá voz ao ex-presidente como uma forma de reforçar o que o próprio 

discurso do veículo defendia: “Lula era popular, mas não populista.” A isso acrescentamos a 

ideia também trabalhada por The Economist de que o político abraçaria causas sociais sem, 

contudo, desviar o foco das questões liberais. 

 
Bolsa Família faz escárnio, também, notavelmente, que fornece subsistência, mas 
sem sair da pobreza. Lula responde que as condições associadas à transferência de 
beneficiários devem manter seus filhos na escola e vacinar os seus bebês, torná-la 
mais do que uma esmola. "É um programa de emergência", diz ele. "Meu sonho é 
que um dia não precisaremos mais do Bolsa Família porque ela terá gerado 
emprego e ajudado na distribuição de renda."  

 
 Em meio à crise do mensalão que abalou o seu primeiro mandato, Lula tem na 

entrevista a oportunidade de expor para milhões de leitores espalhados pelo planeta a sua 

visão sobre os acontecimentos: 

 
Lula acusa dois grupos de pessoas: aqueles que cometeram um "massacre" contra o 
PT com acusações infundadas, e algumas maçãs podres no próprio PT. "Você não 

                                                 
181 Texto original em inglês: Turning to Brazil's crushing tax burden, Lula points out that the government has 
not raised a single tax rate yet. Revenue is up because profits are higher and tax collection is better. As this 
improves, “we'll be able to reduce the tax burden by cutting rates and expanding the base of contributors”. For 
Lula, sure growth is worth more than fast growth. “I don't want to grow 10% or 15% a year. I want a lasting 
cycle of growth averaging 4% or 5%.” There will be “no magic in the economy”, he says. This year growth 
should be around 3.5%. 
182 Texto original em inglês: After a stumble, Lula has helped. Upon taking office, he unveiled an anti-poverty 
programme called Fome Zero (zero hunger), which was clearly unworkable. Lula retreated, replacing it with 
Bolsa Família (family fund). This consolidated five pre-Lula programmes that transferred cash to poor families, 
raised the benefit and expanded the number of beneficiaries so far to 8.7m families, roughly a fifth of Brazil's 
population. This makes it “the most important income transfer programme in the world”, says Lula. In the poor 
north-east, with the largest concentration of beneficiaries, the programme can mean the difference between 
hunger and sufficiency and sustain small-town economies. 
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pode julgar um partido porque meia dúzia de pessoas cometeram erros." No 
entanto, ele admite que o massacre era "justificável". O PT "terá muito a explicar 
para a sociedade", diz ele, evitando dar a sua própria explicação183. 

 

 

Nomeação. Consideramos a escolha das palavras e a criatividade do sujeito do 

discurso, elementos ideológicos decisivos na composição de um discurso. Em The Economist, 

o vínculo do jornal com o liberalismo e com mercado direciona suas estratégias discursivas a 

respeito dos primeiros sinais de confiança e crescimento econômico do país. Termos que de 

algum modo transmitem significados alusivos a tais sentimentos ganham espaço permanente 

nas matérias deste enquadramento. Na entrevista publicada com Lula, esses aspectos ficam 

muito claros: 

 
Quatro anos atrás, a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, um ex-operador de torno 
mecânico e líder sindical, como presidente da quarta maior democracia do mundo, 
despertou os temores de alguns investidores e as esperanças de muitos brasileiros 
pobres. Seu Partido dos Trabalhadores tem uma longa trajetória pró-socialismo. 
Uma vez no poder, no entanto, Lula revelou-se um pragmático. É quase certo que 
ele busque um segundo mandato nas eleições presidenciais de outubro, e as 
pesquisas sugerem que ele pode ganhar. Em uma rara entrevista esta semana, Lula 
faz uma auto-avaliação do que conquistou até agora e aonde está indo184.   

 
 O discurso do jornal, ideológico e constituinte histórico do Governo Lula, se apóia em 

diferentes bases, típicas do campo do jornalismo econômico, como visto em Caldas (2005). 

Os números, índices e o otimismo de The Economist estão centrados na confiança por um 

crescimento mais estável da economia brasileira. A responsabilidade pelo avanço seria 

novamente a honestidade do Governo Lula em relação aos seus credores. 

 
[...] Lula faz jus a duas grandes coisas: a economia e a redução da pobreza [...] No 
outono de 2002, a moeda do Brasil, o real caiu, em grande parte porque os 
mercados temiam a chegada de Lula. A inflação, já nos dois dígitos, ameaçou pico 
mais elevado e o rendimento dos títulos em dólar do Brasil foi de 25 pontos 
percentuais acima dos títulos do Tesouro americano. O novo governo desviou do 
desastre. O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, elevou a meta de superávit 
primário do setor público (antes do pagamento de juros) em meio ponto percentual 
para 4,25% do PIB, a fim de convencer os mercados que Lula poderia ser confiável 

                                                 
183 Texto original em inglês: Lula blames two groups of people: those who perpetrated a “massacre” of the PT 
with unfounded accusations, and a few bad apples in the PT itself. “You can't judge a party because a half-dozen 
people made mistakes.” Yet he admits that the massacre was “justifiable”. The PT “will have a lot to explain to 
society”, he says, avoiding explanation himself. 
184Texto original em inglês: FOUR years ago, the election of Luiz Inácio Lula da Silva, a former lathe-operator 
and trade-union leader, as president of the world's fourth-biggest democracy aroused the fears of some investors 
and the hopes of many poor Brazilians. His Workers' Party had long campaigned for socialism. Once in power, 
however, “Lula” showed himself to be a pragmatist. He is all but certain to seek a second term in October's 
presidential election, and polls suggest he may win. In a rare interview this week  his own account of what he 
has achieved so far and where he is going. What should outsiders make of his record? 
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para pagar a dívida pública do Brasil. O Banco Central estabilizou o real e 
aumentou as taxas de juros reais para exterminar a inflação.185 
 
 

Na sequencia, mais termos que reiteram os sinais de confiança na honestidade o 

Governo Lula: 

 
Uma economia que sempre abalou a confiança em mercados emergentes agora 
parece mais estável. Estimulado por uma desvalorização em 1999 e demanda 
aquecida por commodities, as exportações têm crescido, transformando um déficit 
em conta corrente em superávit. Palocci usou o fluxo de dólares para pagar credores 
estrangeiros, incluindo o FMI. Logo, o Brasil não terá mais que se preocupar com 
um nível de endividamento real em queda elevando sua. O prêmio de risco caiu 
para um recorde de baixa de dois pontos percentuais186.  

  
No discurso de The Economist, uma nova visão otimista sobre o governo Lula e que 

vai além do cumprimento de acordos e pagamento das dívidas: o aspecto social, normalmente 

colocando em segundo plano pelo veículo, passa a receber maior cobertura nessa fase da 

gestão. Conforme o jornal, o então presidente teria conseguido cumprir a sua grande promessa 

de campanha: o equilíbrio entre estabilidade econômica e, mesmo crescimento, com a redução 

da pobreza. Sobre a última, Lula teria conseguido os índices mais baixos em trinta anos. 

Para The Economist, através de sua linguagem ideológica e liberal, o crescimento e a 

redução da pobreza e das injustiças estavam ligados diretamente ao equilíbrio financeiro do 

país mais do que a qualquer outra coisa. Portanto, até para cumprir a sua promessa de 

campanha, com inclinação social, o ex-presidente deveria ser um liberal. 

O programa Bolsa Família implantado por seu governo e que poderia ser facilmente 

criticado pelo jornal devido ao seu perfil social, recebe um discurso diferente e mesmo de 

apoio. Ratificamos então o vínculo entre Lula e o jornal inclusive nas políticas que seriam 

essencialmente sociais. 

 

                                                 
185 Texto original em inglês: That the mass of Brazilians seems prepared to overlook these misdeeds suggests 
that Lula got two big things right: the economy and poverty alleviation. Comparing Brazil's vital indicators 
when Lula took over with the same ones now “is like looking at two different economies”, says Vinod Thomas, 
former head of the World Bank in Brazil. In the autumn of 2002, Brazil's currency, the real, plunged, largely 
because the markets feared Lula's arrival. Inflation, already in double digits, threatened to spike higher and the 
yield on Brazil's dollar bonds was 25 percentage points above that of American Treasuries. The new government 
swerved away from disaster. The finance minister, Antonio Palocci, raised the target for the public sector's 
primary surplus (before interest payments) by half a percentage point to 4.25% of GDP, persuading the markets 
that Lula could be trusted to pay Brazil's public debt. The central bank steadied the real and raised interest rates 
to choke inflation. 
186 Texto original em inglês: An economy that swooned every time confidence in emerging markets wobbled now 
looks steadier. Spurred by a devaluation in 1999 and buoyant demand for commodities, exports have boomed, 
turning a current-account deficit into surplus. Mr Palocci has used the inflow of dollars to pay off foreign 
creditors, including the IMF. Soon, Brazil will no longer have to worry about a falling real driving up its debt 
burden. The risk premium has fallen to a record low of two percentage points. 
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Ao tomar posse, ele anunciou um programa de combate à pobreza denominado 
Fome Zero, que era claramente impraticável. Lula recuou, substituindo-o pelo 
Bolsa Família[...] No pobre do nordeste, com a maior concentração de 
beneficiários, o programa pode significar a diferença entre a fome e a subsistência e 
sustentar as economias de pequenas cidades187.  

 

 
Texto não verbal. Os sinais de confiança, que tem origem no equilíbrio financeiro e 

mesmo o discurso crítico, estão ligados a aspectos liberais, que trazem no cerne uma carga 

ideológica. O discurso sobre o Governo Lula na matéria, demonstra a confiabilidade, por crer 

nas escolhas feitas pelo então presidente, com ênfase na sua honradez, afinal, optou por pagar 

dívidas antes de qualquer outa coisa.  

Esse comportamento surpreendeu os que temiam o calote, como ocorrido na Argentina 

e foi responsável por uma reconstrução no ethos Lulista. Lula aparece assim como figura 

serena, rosto de dever cumprido e espaço privilegiado na bíblia do liberalismo mundial. 

Afinal, o discurso final da matéria, assegura que Lula pode se orgulhar da sua política 

econômica. Portanto, é tempo de sorrir. 

  

 
                                                                                                        Reuters  / The Economist 

 
                                                                                                Figura - 4 – Lula, o bom pagador 
                                                                                              Fonte: www.economist.com  - 02.09.2004 

  
 
 

No último ano do primeiro mandato e com o país ainda apresentando parco 

crescimento econômico, o discurso do jornal sofre uma mudança quase impensada: confiança 

                                                 
187 Texto original em inglês: After a stumble, Lula has helped. Upon taking office, he unveiled an anti-poverty 
programme called Fome Zero (zero hunger), which was clearly unworkable. Lula retreated, replacing it with 
Bolsa Família (family fund). This consolidated five pre-Lula programmes that transferred cash to poor families, 
raised the benefit and expanded the number of beneficiaries so far to 8.7m families, roughly a fifth of Brazil's 
population. This makes it “the most important income transfer programme in the world”, says Lula. In the poor 
north-east, with the largest concentration of beneficiaries, the programme can mean the difference between 
hunger and sufficiency and sustain small-town economies. 
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que beira o inabalável. A fotografia de Lula transparece a imagem que o veículo começava a 

elaborar a respeito do então presidente: seriedade. 

 

 
                                                                                                        AP / The Economist 

 
                                                                                                        Figura - 5 – Lula, o sério 
                                                                                              Fonte: www.economist.com  - 02.03.2006 

 
 

Ao final do primeiro mandato os vínculos político-ideológicos estabelecidos entre 

Lula político e o veículo se acentuam através da linguagem, isso leva The Economist a fazer 

uma avaliação otimista acerca da sua reeleição; inclusive no primeiro turno! Os textos não 

verbais típicos do campo do joralismo econômico, como gráficos e números são utilizados no 

intuito de trazer maior credibilidade às notícias. 

 

 

              Gráfico – 6 – Eleição Presidencial 2006 
                                                         Fontes: The Economist/ Ibope 
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O discuso contido na imagem reflete o olhar do próprio jornal sobre a reeleição de 

Lula, afinal, o veículo e o ex-presidente tinham criado uma estreita relação graças à 

linguagem. Cada um ao seu modo, ambos defediam o liberalismo. 

 

 

 

AP / The Economist 
 

                                                                                                     Figura - 6 – Lula, reeleito 
                                                                                          Fonte: www.economist.com  - 02.11.2006 

 

Título e subtítulo. Reforçam a visão de Van Dijk(2008) de que ambos são aliados da 

estrutura ideológica da instituição jornalísitica. Neste caso, título e subtítulo reforçam o 

imaginário de confiança e de primeiros sinais de avanço econômico no Brasil emergente 

governado por Luiz Inácio Lula a Silva. 

To Lula´s Credit estabelece um discurso através do qual os primeiros sinais de 

confiança no Governo Lula se evidenciam, porém, também há espaço para as críticas e 

ensinamentos liberais, que fazem parte do comportamento discursivo do próprio jornal. 

O subtítulo da matéria elogia o desempenho brasileiro na condução da economia e 

coloca o país à frente da Argentina, apesar disso, o Brasil necessitaria de reformas. Na crítica 

percebemos o “auto-empoderamento” de The Economist, à vontade para criticar, sugerir e 

mesmo “mandar”. “O Brasil vai melhor que a Argentina, mas ainda precisa de reforma.” 

 O título The Magic of Lula estabelece um discurso que, de fato, parece mágico. Os 

elementos discursivos primeiramente expostos por The Economist a respeito do então 

candidato Lula, assustavam os investidores e “vendiam” uma imagem de incerteza, 

desrespeito a acordos e terror; muito diferente do que esse título demonstrava. 

What Brazil's scandal-tarnished president should do with a second chance188 - o subtítulo 

pode ser um discurso inicialmente interpretado como idealizador de um ethos de corrupto: 

“manchado por escândalos.” Todavia, ele busca chamar grande atenção do leitor para a 

                                                 
188  Tradução: O que presidente do brasil manchado por escândalos deve fazer com uma segunda chance? 
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matéria, que apesar de expor o baixo crescimento econômico brasileiro, comparado a outros 

países emergentes, pretende, acima de qualquer outra coisa, persuadir o leitor sobre as 

qualidades do Governo Lula mesmo que a matéria relembre de início o medo que Lula 

representava durante a sua candidatura.  

  Em matéria de 31 de agosto de 2006 – Contentment and complacency – cujo subtítulo: 

Lula is coasting towards a second term189 há uma mudança profunda no discurso em 

relaçãoque à vitória de 2002 e o contexto de 2006.  A perspectiva é bem contrária a matérias 

daquele ano, que construíam aquela como sendo a derradeira e novamente fracassada 

candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. A matéria inicia fazendo uma “viagem” a esse 

período e transmite nesse local espacialmente privilegiado a confiança finalmente adquirida 

por Lula. 

 

4.3.2 Elogios e euforia 

 

The Economist coloca o ministro da Fazenda do Governo Lula, Guido Mantega em um 

espaço privilegiado. O então ministro assume um lugar de referência e credibilidade devido às 

ações implantadas por ele na segunda administração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva.  

As políticas ministeriais teriam finalmente conduzido o país a um dos patamares mais 

importantes buscados pelos Estados capitalistas: o de grau de investimento. A avaliação foi 

feita por duas das mais respeitadas agências de notação do mundo: Moody´s e Standard & 

Poor´s. Não fosse o bastante, o ex-presidente Lula, anteriormente chamado de preguiçoso e 

sortudo, se transformara em um homem não só íntegro, mas progressista. 

O discurso repleto de elogios e euforia sobre o segundo mandato de Lula tem uma 

relação direta com aspectos econômicos e com a política liberal assumida pelo ex-presidente, 

que parecia pôr em prática o que The Economist aconselhava em seus textos. 

A onda de elogios que toma parte da segunda gestão de Luiz Inácio Lula da Silva em 

nada lembra a linguagem do jornal sobre o país no início de 2007. As matérias concentravam-

se nas dúvidas em relação à competência da equipe econômica em enfrentar a crise financeira 

global e lançavam novos desafios ao então presidente. 

Para o ex-presidente Lula, o desespero do planeta em torno da caótica economia, que 

abalava mesmo os Estados Unidos e outros países ricos, não passaria de uma “marolinha” em 

                                                 
189 Tradução nossa: Lula está caminhando para o segundo mandato. 



 162

terras brasileiras. Ele foi muito criticado por ter feito essa analogia, traço típico do seu 

discurso, já retratado por The Economist em outros momentos, como um apecto um tanto 

folclórico de sua fala190. 

  Apesar das críticas e do receio dos investidores, além da imprensa especializada em 

economia, Lula estava certo. O Brasil foi o último país a vivenciar o período de recessão e o 

primeiro a retomar o crescimento. Essa foi uma das principais causas responsáveis pelo 

otimismo – confiança e, acima de tudo, pelos elogios e pela euforia que marcaram o discurso 

sobre o segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva em seus dois últimos anos no poder, 

além, óbvio, do patamar de grau de investimento conquistado pelo país. 

Os elogios ,claro, estavam mais concentrados na questão econômica devido à 

especialidade de The Economist nesse campo jornalístico, contudo, a euforia da publicação 

abarcava diferentes questões, as quais de alguma forma desaguavam nos aspectos liberais.  

Uma vez que o país tinha saído das dificuldades financeiras que outras nações 

continuavam a enfrentar e seguia os preceitos do liberalismo, o periódico não apenas retoma a 

confiança adquirida já no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, através do 

cumprimento de acordos e do pagamento da dívida externa, mas enfatiza em seu discurso que 

o avanço brasileiro estava acima do esperado pelo próprio jornal.   

 A euforia de The Economist em relação ao Brasil ultrapassa aspectos econômicos, 

atingindo ainda a condução democrática da política do país, que passa a ser comparado em 

nível de superioridade com os demais BRICs191 e com nações latino-americanas, além de 

servir como modelo a outros Estados no discuso do periódico. 

Mesmo a exportação de commodities e os avanços na agricultura, geralmente vistos 

como algo menos importante que outros setores da indústria, recebem elogios e são chamados 

de bênçãos.  

Há também euforia acerca da descoberta das novas reservas de petróleo do país e 

mesmo sobre a condução de determinadas políticas sociais, inicialmente, vistas com ceticismo 

por The Economist, mas a partir daquele instante eram consideradas responsáveis pelo 

aumanto do consumo doméstico, o que impulsionava a economia brasileira. 

A euforia e os elogios que descrevemos são analisados a partir de um corpus formado 

por quatro matérias impressas do jornal The Economist, publicadas entre setembro de 2009 e 

dezembro de 2010 (vide tabela 6).   
                                                 
190 Para maiores informações ler o verbete sobre folkcomunicação política escrito por este autor. na enciclopédia 
de comunicação. 
191 Termo criado pelo banco de investimentos Goldman Sachs, que representa as iniciais de Brasil, Rússia, Índia 
e China, países que segundo a instituição formam o pelotão de frente das novas economias emergentes mundiais.  
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A nossa análise se concentra nas estratégias discursivas responsáveis – através de sua 

incursão no texto – em formar ideologicamente o discurso, de modo que ele atenda os anseios 

buscados pelo sujeito do discurso. As estratégias discursivas que operam no discurso, com 

base em Andrade (2011) e Van Dijk (2008), são as seguintes: adjetivação, analogia, 

enfatização, intertextualidade, nomeação, título e subtítulo, além de textos não verbais. 

 
Data Título original da 

notícia 
Tradução nossa192 Resumo do assunto 

14.09.2009 Late in, first out Demorou a entrar e 
foi o primeiro a 
sair 

Mostra o crescimento do consumo interno no 
Brasil e destaca que esse fator seria um dos 
grandes responsáveis por ter feito o paísl 
sentir pouco a crise econômica mundial, 
tendo sido a última nação a ter diiculdades e 
a primeira a livrar-se delas. 

12.11.2009 Brazil takes off O Brasil decola Faz elogios ao Brasil e ao ex-presidente 
Lula; compara o país a outras nações do 
BRIC de forma positiva, além de enfatizar a 
rápida recupração brasileira em meio à crise 
econômica mundial. 

09.09.2010 It´s only natural Isto é apenas 
natural 

Estabelece comparações entre o Brasil e 
outros países latino-americanos, enfatizando 
a força brasileira devido às commodities que 
deveriam ser vistas como bênção, e não 
maldição. Enfatiza ainda a importância do 
etanol e novas descobertas de fontes de 
petróleo no país. 

02.12.2010 The democratic 

routine 

A rotina 
democrática 

Considera o Brasil o país de maior influência 
na América Latina; aponta uma série de 
pesquisas sobre temas ligados 
principalmente à economia e à política 
latino-americana, além de elogiar a 
performance financeira do país. 

Tabela - 7 – Elogios e euforia; set. 2009 – dez./2010 

Fonte: www.economist.com 

 

Adjetivação. Essa é uma das categorias discursivas mais importantes neste 

enquadramento porque quando elogiamos algo ou estamos eufóricos em relação a um 

determinado assunto, os adjetivos permeiam o nosso discurso. Isso ocorre com The Economist 

no momento em que o Brasil vence os desafios que o jornal lhe havia imposto e responde suas 

principais dúvidas a respeito do seu potencial de crescimento. 

Os adjetivos utilizados como estratégias discursivas do jornal abrangem diferentes 

aspectos entre os anos de 2009 e 2010, acima de tudo, surpreendem pelo tom partidário e 

eufórico. Dessa forma, o Brasil se transforma no primeiro a sair da crise e é forte, como 

defendido pela matéria Late in, first out. Brasil é o primeiro país latino-americano a emergir 
                                                 
192 Também é do próprio autor a tradução de todos os trechos estudados das matérias selecionadas para o 
desenvolvimento desta tese. 
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da recessão193. A rápida repercussão econômica é atribuída à força da demanda 

doméstica(...).194 

Brazil takes off  adjetiva o país entre outras coisas como confiável: (...) treats foreign 

investors with respect – trata os investidores estrangeiros com respeito. Além disso, o Brasil 

seria modelo a ser seguido por outras nações:  (...) O mundo em desenvolvimento tem muito 

mais a aprender com o Brasil do que com a China195.  

Além dos aspectos econômicos, a política brasileira passa a receber elogios, contrariando 

a série de denúncias e dúvidas levantadas anteriormente por The Economist. A imprensa do 

país também estaria numa posição confortável estabelecendo uma favorável conexão entre 

mídia e poder. (...) O país estabeleceu fortes instituições políticas. Uma imprensa livre 

desmascara a corrupção (...)196. 

Não fosse o bastante, a ascensão econômica brasileira é admirável  também pela conduta 

democática do país. Sua decolagem é ainda mais admirável porque foi conquistada através da 

reforma democática e do consenso197. 

A agricultura do país também é alvo de elogios porque serve como importante vetor da 

economia: O Brasil agora não é apenas o maior exportador de café, açúcar, suco de laranja e 

tabaco, mas também de etanol, cane bovina e frango198. A inovação brasileira deveria ser 

implantada em toda a América Latina: “Infelizmente há pouco dessa inovação na economia 

de outras partes da América Latina.199”    

 A política de apoio à indústria nacional também é elogiada por The Economist. 

Percebemos nesse elogio um claro vínculo com a ideologia liberal já que o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é chamado de gigante e oferece subsídios 

atraentes. Desde que Lula chegou ao poder a política industrial se tornou mais explícita.  

 
O Brasil nunca abandonou totalmente a política industrial. Os Juros sobre 
empréstimos concedidos pelo gigante Banco Nacional de Desenvolvimento Social, 
o BNDES, é definido a menos da metade das taxas de mercado, envolvendo um 

                                                 
193 Texto original em inglês: Brazil is the first Latin American country to emerge from recession. 
194  Texto original em inglês: The quick economic rebound is attributable to the strength of domestic demand(...). 
195  Texto original em inglês: (...) the developing world has much more to learn from Brazil than from china. 
196 Texto original em inglês:  The country has established some strong political institutions. A free and vigorous 
press uncovers corruption 
197 Texto original em inglês: Its take-off is all the more admirable because it has been achieved through reform 
and democratic consensus-building. 
198 Texto original em inglês: Brazil is now the world’s biggest exporter not only of coffee, sugar, orange juice 
and tobacco but also of ethanol, beef and chicken. 
199 Texto original em inglês: Unfortunately there is little of this kind of innovation in other parts of Latin 
America’s economies. 
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subsídio seletivo. Desde que Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente em 
2003, a política industrial tornou-se mais acentuada e explícita200. 

 

       The democratic routine considera o Brasil o país que exerce maior inluência no 

continente, ultrapassando inclusive os Estados Unidos: “O Brasil é visto como mais 

influenciador do que os Estados Unidos em grande parte da região201.” 

 Além da influência continental, a economia e o presidente são elogiados: “A forte 

performance econômica do Brasil e a popularidade do seu extrovertido presidente, Luiz 

Inácio Lula da Silva,são refletidos num senso compartilhado de progresso.202” 

 

Analogia. A analogia utilizada em Brazil takes off dificilmente serviria como exemplo de 

elogio para o país em um primeiro e descuidado olhar, entretanto, uma análise mais cuidadosa 

nos faz inferir que o estereótipo empregado sobre a economia brasileira de tempos atrás e os 

dados abordados sobre a fase atual aumentam o sentimento de euforia no discurso sobre o 

momento vivido pelo governo Lula. 

Esse estereótipo pejorativo faz referência ao traje de banho da mulher brasileira, 

considerado pequeno demais, além do talento (exposto em tom jocoso) “apenas” para o 

carnaval e o futebol, “atividades de uma cultura inferior.”  

Afinal, o “B” de BRIC merecia pertencer ao Brasil? The Economist garante: “Agora esse 

ceticismo está fora de contexto.” Antes, porém, o discurso era muito próximo ao que próprio 

veículo sugere que se pensava a respeito do Brasil no momento em que surgiram as dúvidas 

sobre a inclusão do país no seleto grupo:  

 
Brasil? Um país com um índice de crescimento tão minúsculo quanto os seus trajes 
de banho, um lugar que reza se houver qualquer crise financeira ao seu redor, um 
lugar com potencial que era lendário como o talento para o futebol e o carnaval, não 
parecia pertencer a esses titans emergentes203.  

 

                                                 
200 Texto original em inglês: Brazil never wholly abandoned industrial policy. Interest on loans made by its giant 
national development bank, the BNDES, is set at less than half market rates, involving a selective subsidy. Since 
Luiz Inácio Lula da Silva was elected president in 2003, industrial policy has become more pronounced and 
explicit. 
201 Texto original em inglês: Brazil is seen as more influential than the United States across much of the region. 
202 Texto original em inglês: Brazil’s strong economic performance and the popularity of its outgoing president, 
Luiz Inácio Lula da Silva, is reflected in a widely shared sense of progress. 

203 Texto original em inglês:  Brazil? A country with a growth rate as skimpy as its swimsuits, prey to any 
financial crisis that was around, a place of chronic political instability, whose infinite capacity to squander its 
obvious potential was as legendary as its talent for football and carnivals, did not seem to belong with those 
emerging titans. 
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Enfatização. Essa é uma categoria discursiva que se destaca nas matérias presentes nesta 

categorização. A ênfase, assim como a adjetivação, é um recurso ideológicodiscursivo que o 

sujeito do discurso utiliza a fim de influenciar o interlocutor.  

A ênfase é recorrente em todas as matérias analisadas neste enquadramento e de algum 

modo ratificam elogios e demonstram euforia em torno do crescimento econômico brasileiro, 

do desenvolvimento de áreas específicas do país, entre outros. 

Um dos exemplos de enfatização que mais chama a atenção é colocado por The Economist 

a respeito do crescimento econômico do país em 2009, que teria ultrapassado mesmo as 

projeções dos especialistas. Isso ocorre em Late in – first out: “O resultado do segundo 

trimestre foi um tanto mais forte do que a Economist Intelligence Unit esperava.204” 

 A mesma matéria enfatiza em um só parágrafo o quão branda havia sido a crise financeira 

para o Brasil, a diversidade de parceiros comerciais do país e mesmo a solidez do sistema 

financeiro nacional. “A suavidade da recessão do Brasil, que é especialmente notável, 

considerando a elevada base de comparação, também reflete o alto grau de diversificação da 

economia e dos parceiros comerciais, bem como a solidez do sistema financeiro.205” Grifo 

nosso. 

Nova ênfase recai sobre a força do mercado consumidor interno do Brasil, o que teria 

ajudado o país a não sucumbir em meio à crise econômica global: “(...)mesmo que as 

exportações tenham caído significativamente em relação ao ano anterior, elas representam 

apenas 13% do PIB share muito menor do que na China, Japão e Alemanha (onde as 

exportações atingem cerca de 40% do PIB). Consequentemente, o impacto da desaceleração 

da demanda global tem sido mais suave para o Brasil.” 

O Brasil vence desafios, cresce e recebe elogios também na matéria Brazil takes off, que 

termina seu discurso sobre o país em tom enfático de elogio e quiçá euforia: “Sua decolagem 

é ainda mais admirável porque foi conseguida através de uma reforma democrática e de 

consenso.206” 

As relações entre economia e discurso acerca do Brasil emergente entre 2009 e 2010 são 

permeadas dos elogios e euforia até quando o tema é a agricultura. It´s only natural 

                                                 
204 Texto original em inglês:  The second-quarter result was somewhat stronger than the Economist Intelligence 
Unit had been expecting. 
205 Texto original em inglês:  The mildness of Brazil's recession—which is especially notable considering the 
high base of comparison—also reflects the high degree of diversification of the economy and trading partners, 
as well as the solidity of the financial system. 
 
206 Texto original em inglês: Its take-off is all the more admirable because it has been achieved through reform 
and democratic consensus-building. 
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exemplifica o nosso pensamento. O setor primário foi tradicionalmente visto como um vetor 

econômico de segunda categoria pelos liberais, eufóricos normalmente com os setores de 

comunicação, consrução civil, finanças, indústria  tecnologia, entretanto, The Economist, que 

já chamara o desenvolvimento das commodities brasileira de bênção, afirma: “ O Brasil detem 

o mais impressionante recorde de inovação na agricultura.”   

Além do campo, os combustíveis brasileiros também impressionam o jornal, que enfatiza 

no discurso a sua euforia em relação às novas possibilidades que se abrem ao Brasil através 

desse segmento, além da firmeza com a qual o Estado geria suas reservas de petróleo: “As 

novas regras brasileiras dão enorme poder à Petrobras, mas também a colocam sob uma 

gigantesca tensão (...).207” Ou ainda: “A indústria do etanol detem um impressionante recorde 

de inovação(...).208” 

 

Intertextualidade. Neste enquadramento de elogios e euforia há um grande espaço para 

atores sociais que emprestam credibilidade às matérias do jornal. O campo jornalístico 

normalmente se utiliza dessa estratégia discursiva, já que usualmente cita especialistas ou 

autoridades, como uma forma de reforçar a ideologia do sujeito do discurso, além de 

comprovar a habilidade em tratar de conteúdos diversos. 

Ao contrário do enquadramento anterior, no qual a opinião de indivíduos da oposição se 

sobressaia a comentários feitos por membros do governo, nos deparamos com um espaço 

notável para o quadro governamental.  

O então ministro da Fazenda, Guido Mantega, é um dos exemplos dessa mudança de 

atores envolvidos nessa estratégia discursiva e sua linguagem corrobara com os elogios e a 

euforia que intitulam esta categoria. Consideramos ainda que o silenciamento dos atores 

sociais de oposição pode também ser considerado um traço ideológico produzido por esta 

estratégia discursiva. Perceba o fragmento da matéria Late in, first out: 

 
(...) o ministro da Fazenda, Guido Mantega, destaca o fato de que o Brasil foi uma 
das últimas grandes economias em entrar em recessão em 2008, e um dos mais 
rápidos para se recuperar. Esta é a prova, diz ele,dos fortes fundamentos 
macroeconômicos do Brasil e eficaz das políticas fiscal e monetária209.  

 

                                                 
207 Texto original em inglês: Brazil’s new rules give Petrobras enormous power but also place it under huge 
strain (…). 
208 Texto original em inglês: The ethanol industry has an impressive record of innovation (…) 
209 Texto original em inglês: (…) the finance minister, Guido Mantega, highlights the fact that Brazil was one of 
the last major economies to fall into recession in 2008, and one of the quickest to bounce back. This is testament, 
he says, to Brazil’s strong macroeconomic fundamentals and effective fiscal and monetary policies. 
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The Economist faz “uso” de Guido Mantega, em uma importante teia de intertextualidade, 

também para apontar previsões a respeito do crescimento econômico brasileiro. A lentidão no 

avanço da economia brasileira que esteve presente na forma de severas críticas no discurso do 

jornal quando Lula iniciou o segundo mandato, desaparece, dando espaço às expectativas do 

ministro. “Ele espera que a recuperação acelere no terceiro e quarto trimestres, enquanto o 

PIB encolheu 1,5% ano a ano no primeiro semestre de 2009, ele espera um crescimento de 

3,5% no segundo. Isso traria crescimento do ano inteiro para 1%210.” 

Além do ministro brasileiro, o veículo recorre ao Economist Intelligent Unit211 e afirma 

que o prognóstico de Mantega estava certo, ao contrário do esperado pela própria instituição 

ligada ao periódico. 

Um dos elementos mais importantes de toda esta pesquisa é a referência ao discurso das 

agências de notação presente nesta matéria. Através da intertextualidade, The Economist toma 

por empréstimo a avaliação que duas das mais relevantes instituições do setor fizeram sobre o 

Brasil.  

Há um vínculo ideológico e uma estrutura de interesses entre o jornal e essas instituições 

porque como entidades responsáveis por avaliar o grau de solvência, ou não, de Estados e 

corporações, elas estão diretamente ligadas a órgãos como o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e o Banco Mundial. O discurso dessas organizações, portanto, mexe com o mercado, 

assim como, o conteúdo divulgado por The Economist.  

Defendemos que o jornal precisa desse olhar não só especializado, mas acima de tudo,  

chancelado pelas instâncias máximas da economia global, a fim de atrair ainda maior atenção 

e credibilidade às suas páginas; e as agências precisam da visibilidade que a publicação lhes 

dá, o que aumenta ainda mais o seu poder de influência. Agora, por intermédio do discurso.   

 
De fato, vários bancos e agências de notação têm apontado para uma maior 
resistência do Brasil a choques externos como a razão para manter a sua notação de 
crédito relativamente positiva. Standard & Poor's e Fitch ambos atribuem uma 
classificação de grau de investimento à dívida soberana do Brasil, e Moody's está 
considerando a possibilidade de elevar a sua classificação para o mesmo212.  

                                                 

210 Texto original em inglês: He expects the recovery to speed up in the third and fourth quarters; whereas 
GDP shrank by 1.5% year on year in the first half of 2009, he expects it to grow by 3.5% in the second. This 
would bring full-year growth to 1%. 

 
211 Empresa pertencente ao The Economist Group; é reponsável por pesquisas e suporte na área financeira. 
212 Texto original em inglês: Indeed, various banks and credit-risk agencies have pointed to Brazil’s resilience to 
external shocks as the reason to maintain its relatively positive credit ratings. Standard & Poor’s and Fitch 
Ratings both assign an investment-grade rating to Brazil’s sovereign debt, and Moody’s is considering to 
upgrade its rating to the same. 
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Nesta matéria, como já destacado, o jornal optou ideologicamente por silenciar o 

discurso da oposição. Guido Mantega ocupa o lugar não só do governo brasileiro, mas do 

especialista que pode expor as suas idéias, e sem receber críticas, mas elogios, afinal, para o 

veículo, o ministro tinha conseguido implantar políticas fiscais com um bom custo benefício. 

“De acordo com Mantega, têm custo equivalente a 1-1,5% do PIB, contra 13% do PIB para a 

China e 6,7% do PIB para os EUA.213” 

Um elogio do veículo sobre o Brasil emergente, que atinge o nível de euforia, afirma que 

a economia do país e a sua situação fiscal estariam melhores que a de muitos membros do G-

20 no ano posterior. Na sequencia da elogiosa afirmação, Guido Mantega, “que não os deixa 

mentir”, aposta na ascensão econômica do país. “O Sr. Mantega acredita que o estímulo fiscal 

terá o seu curso até o final deste ano, altura em que a economia terá o seu ritmo de 

crescimento próprio e não precisará renovar o apoio fiscal.214” 

Em Brazil takes off os elogios ao país fazem referência ao banco de investimentos 

Goldman Sachs (o responsável pela criação do termo BRIC) e demonstram que a instituição 

bancária estava errada, já que o Brasil cresceria em velocidade maior do que a sugerida pela 

organização. 

 Na matéria It´s only natural, o jornal utiliza um discurso que busca quebrar paradigmas 

referentes à rentabilidade das commodities215. O veículo defende o papel dos insumos no 

avanço da economia de algumas nações, sobretudo da nação brasileira. A intertextualidade 

recai sobre textos escritos pela própria publicação na década de setenta do último século e 

sobre o relato dos economistas acerca dessas mercadorias. “(...)Muitos economistas se 

preocupar com a "doença holandesa", termo cunhado por este jornal em 1977 para descrever o 

impacto de uma bonança de gás no Mar do Norte sobre a economia dos Países Baixos.216” 

 The Economist vê o crescimento na produção agrícola e de commodities de modo geral 

no Brasil como uma bênção. Elogios e euforia fazem parte do discurso a respeito do país em 

relação a esse avanço. O veículo considera o que vem ocorrendo no campo uma revolução 

verde e intertextualiza seu discurso por intermédio do então diretor da Empresa Brasileira de 

                                                 
213 Texto original em inglês: According to Mr Mantega, they have cost the equivalent of 1-1.5% of GDP, as 
opposed to 13% of GDP for China and 6.7% of GDP for the US. 
214 Texto original em inglês: Mr Mantega believes that the current fiscal stimulus will have run its course by the 
end of this year, by which time the economy will have its own growth momentum and will not need renewed 
fiscal support. 
  
215 Bens primários. 
216 Texto original em inglês: (…)Many economists worry about “Dutch disease”, a term coined by this 
newspaper in 1977 to describe the impact of a North Sea gas bonanza on the economy of the Netherlands. 
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Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Pedro Antônio Pereira. “(...) Nos últimos 30 anos a terra 

apenas mais 20% da terra tem se tornado de uso agrícola, mas a produção aumentou 150%, 

afirma Pedro Antonio Pereira, diretor da Embrapa.217” 

 Ao invés de ceticismo ou crítica sobre o avanço de um setor primário da economia, The 

Economist após utilizar-se da intertextualidade, reforça os elogios devido à tecnologia 

empregada no Brasil. Inicialmente, o diretor da Embrapa informa que o objetivo da entidade é 

tornar o país o maior exportador de alimentos do mundo até 2025, ultrapassando os Estados 

Unidos. O veículo ratifica: “Em São Carlos, no estado de São Paulo, a Embrapa tem o único 

laboratório do mundo a implantar a nanotecnologia na agricultura, criando variedades de 

plantas que absorvem o fertilizante mais eficientemente.218” 

  

Nomeação. Como já visto a escolha das palavras, além da criatividade do sujeito do 

discurso, demonstra seus fundamentos ideológicos. No caso de The Economist, a estreita 

relação com o liberalismo norteia suas estratégias discursivas a respeito de variados assuntos 

que vão de agricultura à democracia. 

Quando o jornal fala sobre o Brasil em momentos anteriores ao do equilíbrio monetário, 

creditado pelo próprio veículo aos governos FHC e Lula, o país vivia um clima político de 

instabilidade – consideramos que a escolha desse termo, e não de outro transmite uma carga 

de significados que corrobora com a incerteza do veículo em relação ao Estado brasileiro de 

anos atrás.  

Quando as políticas monetárias seguem princípios liberais, para The Economist, o 

investidor estrangeiro é tratado com respeito, como colocado em Brazil takes off. O termo 

respeito assume uma significação contundente e que ajuda a transformar o ethos do país 

frente a suas relações de mercado. 

Em The democratic routine o veículo uso a palavra liderança para discutir a relação do 

Brasil com os pares latino-americanos, do mesmo modo que respeito, liderança é algo 

positivo, diferentemente de domínio, que pode conduzir à uma visão estereotipada de 

imperialismo. 

                                                 
217 Texto original em inglês: (.. ) over the past 30 years only 20% more land has come into agricultural use but 
production has risen by 150%, says Pedro Antonio Pereira, Embrapa’s director. 
218 Texto original em inglês:  In São Carlos, in São Paulo state, Embrapa has the world’s only laboratory 
deploying nanotechnology for agriculture, creating plant varieties that absorb fertiliser more efficiently.    
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It´s only natural utiliza o termo bênção ,comum ao campo religioso, para descrever o que 

considera um pujante vetor da economia brasileira: as commodities. Entendemos que a 

terminologia empregada reforça o formato elogioso da matéria acerca da agricultura, além das 

reservas de combustível do país.  

Ao defender a importância das commodities para o crescimento brasileiro, o jornal utiliza 

a expressão volatilidade para refletir sobre as variações de preços dessas mercadorias, 

consideramos volatilidade um termo brando, que poderia ser substituído por insegurança, 

instabilidade, incerteza, dentre outros, que carregam um teor negativo certamente mais 

acentuado. 

 

Textos não verbais. Vivemos mais do que nunca em uma sociedade imagética em que os 

signos não verbais ocupam espaço notável nos diferentes meios desde o impresso até o digital. 

Asseguramos, portanto, a relevância de duas imagens que corroboram com os elogios e a 

euforia presentes nas matérias discutidas neste enquadramento. 

Em Brazil takes off  o texto não verbal oferece reforça a construção de sentido presente no 

título e serve como ancoragem precisa ao texto verbal. Além de transmitir velocidade, que era 

de acordo com o jornal, o novo traço da economia brasileira, a imagem associa o leitor 

imediatamente ao Brasil, através da figura do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, um dos 

síbolos icônicos mais associados ao país no mundo inteiro.  

Destaque ainda para a grande massa de nuvens negras que parecia impedir a “decolagem 

econômica” do país. Elas seriam para The Economist, o resulta da ineficácia do país em 

seguir, ao menos inicialmente, os ensinamentos liberais. “Coisa do passado.” 

 

 
Rex Features / The Economist 

 
                                                                                           Figura - 9 –  O Brasil decola 
                                                                                          Fonte: www.economist.com  - 12.11.2009 
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O gráfico – 7 direciona o seu discurso imagético para o papel de liderança do Brasil em 

termos econômicos na América Latina e reitera o avanço econômico brasileiro e a confiança 

do povo no governo Lula. Tal, credibilidade já fora conquistada pela gestão do ex-presidente 

em relação à The Economist, como visível nas estratégias discursivas utilizadas pelo veículo 

sobre o país.  

 

 
 
Gráfico – 7 –  confiança no crescimento do país 

                            Fontes: The Economist/ The Economist Intelligence Unit 
 

Título e subtítulo. Elementos privilegiados em termos espacias e que, portanto, exercem 

historicamente um alto grau de influência sobre o consumidor da notícia. Em três das quatro 

matérias presentes nesta categoria percebemos uma recorrência de manifestações discursivas 

elogiosas e mesmo eufóricas a respeito do Brasil, em que o subtítulo ratifica a mensagem 

positiva transmitida pelo título.  

Brazil takes off (o Brasil decola) além do discurso elogioso, o título está interligado a um 

subtítulo revelador e mesmo eufórico, o que reforça a construção de sentidos que permeia o 

restante do texto, além do texto não verbal (estudado a seguir). Now the risk for Latin 
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America´s big success story is hubris219 - agora pensar sobre risco em relação a grande 

história de sucesso latino-americana é arrogância.  

O subtítulo da matéria ajuda a descontruir os momentos em que a incerteza e mesmo o 

pavor eram recorrentes no discurso sobre o Brasil. Paradoxalmente a postura discursiva do 

jornal a respeito do país poderia ser tida como arrogante no início do segundo mandato de 

Lula, contudo, as novas estratégias discursivas buscadas pelo veículo atingem um grau de 

partidarismo. 

Late in, first out – último a entrar, primeiro a sair – o destaque recai igualmente no elogio 

à eficiência do Governo Lula, anteriormente criticado por ter feito um prognóstico otimista  

sobre a crise, se transforma em um exemplo de liderança para a América Latina, como o 

subtítulo aponto em discurso eufórico: Brazil is the first Latin American country to emrg from 

recession – o Brasil é o primeiro país latino amerciano a emergir da recessão. 

   The democratic routine – A rotina democrática inicia demonstrando um aspecto central 

à condução de uma economia de mercado, como The Economist defende desde a sua 

fundação: a democracia. O subtítulo direciona novos elogios que estariam presentes em toda a 

matéria sobre o Brasil emergente do final de 2010, portanto, nos momentos finais da gestão 

do expresidente Lula: Resilience in the crisis and a robust recovery have brought a sunnier 

mood - resistência em meio à crise e uma recuperação robusta trouxeram um ânimo mais leve.  

 

4.3.3. A política sócioeconômica de Lula há de continuar 

 

Esta categoria analisa o momento em que a confiança e o otimismo acerca da política 

socioeconômica brasileira estão consolidados. A crença e o positivismo se transformam em 

elogios, euforia e ainda em desejo de continuidade. 

A constituição do Brasil impede que o Presidente da República governe por três mandatos 

consecutivos, dessa forma, The Economist, favorável à gestão do ex-presidente Lula, busca 

conhecer Dilma Rouseff então ministra chefe da Casa Civil. 

The Economist vai traçando o perfil político-ideológico de Dilma Rouseff, que tem a seu 

favor, como destaca o jornal, o apoio de Lula. O ex-presidente e o veículo adotam um 

discurso contrário a uma terceira gestão porque isso seria uma atitude antidemocrática, 

contudo, a política socioeconômica lulista havia de continuar. 

                                                 
219 Optamos por traduzir já ao lado por se tratar de um texto curto e – dessa forma – tornamos a leitura mais 
agradável e ágil. 
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No afã de que o Brasil mantivesse os números positivos da economia e também pela 

confiabilidade que o jornal demonstrara no manejo brasileiro da crise financera global, o 

discurso de The Economist é favoável à uma nova gestão do Partido dos Trabalhadores, desde 

que a sucessora seguisse o mesmo comportamento. 

As estratégias discursivas adotadas pelo veículo durante a cobertura dos oito anos do 

mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, portanto, se direcionam para um novo e decisivo 

discurso: o seu modelo de gestão deve continuar.   

Diante disso, são várias as estratégias discursivas utilizadas e que ajudam o jornal a 

defender a continuidade da política de Lula, a qual, como o veículo demonstra havia se 

tornado liberal. Essas estratégias são: adjetivação, enfatização, intertextualidade, texo não 

verbal, título e subtítulo 

     
Data Título original da 

notícia 
Tradução nossa Resumo do assunto 

12.11.2009 Her master´s voice A sua principal voz Defende a similaridade política entre o então 
presidente Lula e a sua ministra chefe da 
Casa Civil, Dilma Rouseff. A matéria 
defende também que Dilma seria uma 
política mais interessante do que parecia; 
relata um pouco da sua história pessol e 
trajetória ideológica. 

30.09.2010 Lula´s Legacy220 O legado de Lula A matéria afirma que houve melhorias ao 
longo dos oito anos de mandato do ex-
presidente Lula, aponta para questões ainda 
não resolvidas durante os seus dois mandatos 
e sugere a cotinuidade da sua política de 
governo.   

Tabela - 8 – A política socioeconômica de Lula há de continuar; The Economist, nov/2009 – 

set/2010 

Fonte: www.economist.com 

 

Adjetivação. Presente em ambas as matérias deste enquaramento ajuda a construir 

positivamente o ethos de bom administrador do ex-presidente Lula, que além de íntegro e 

responsável, passava a ser visto como um liberal.  

Graças a esses adjetivos, percebemos o desejo de The Economist de que a política 

implantada no governo do ex-presidente perdurasse. Dessa forma, os elogios feitos a Luiz 

Inácio Lula da Silva e à sua gestão dividem espaço com o discurso adotado sobre Dilma 

Rouseff. 

                                                 
220 Junto à matéria, The Economist, disponibilizou ao leitor uma transcrição da entrevista concedida pelo então 
Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. A entrevista foi realizada em Brasília em 09 de setembro de 
2010. 



 175

A então ministra chefe da Casa Civil em her master´s voice é apresentada como 

“administradora competente221” e também pacífica e sagaz, ou seja, assume as caracterícas 

que teriam conduzido o discurso a respeito de Lula do pânico da sua chegada ao poder à 

euforia pelo crescimento do país, além do desejo de que sua política continuasse. O 

pacificismo e a sagacidade: 

 
Sua preocupação em manter a inflação baixa, a sua fé na sabedoria do governo de 
planejar e "induzir" a atividade econômica, e sua recusa de criticar as ações 
antidemocráticas por outros governos na região, especialmente a do venezuelano 
Hugo Chávez, são idênticas às do presidente222. 

 

Em Lula´s Legacy – além dos componentes próprios ao campo do jornalismo econômico, 

como os índices e gráficos, o discurso abre espaço à vida do ex-presidente e os adjetivos 

enquanto estratégia discursiva ratificam o desejo do jornal pela continuidade de sua política 

socioeconômica. “A história de vida notável de Lula – o filho de migrantes paupérrimos...223” 

Os adjetivos utilizados sobre a história de vida do ex-presidente são relacionados à ideia 

de “um magnetismo pessoal”, dessa forma, conforme The Economist – a origem miserável e a 

“essência magnética” de vida: “(...) o teriam ajudado a vender "marca Brasil" em todo o 

mundo: uma potência emergente, um lugar lucrativo onde investir e uma democracia 

tolerante, onde um homem como ele pôde se tornar presidente.224” 

 

Enfatização. Em her master´s voice é notória a influência de The Economist como sujeito 

do discurso que deseja a continuidade da gestão Lula. Para isso é necessário encontrar um 

sucessor: (...) Luiz Inácio Lula da Silva, identificou Dilma Rouseff, ministra chefe da Casa 

Civil, como sua sucessora favorita ao posto máximo(...)225. 

O ex-presidente aparece como um indivíduo que venceu desafios; a ênfase recai agora  – 

portanto -  nos desafios que Dilma, a sua sucessora preferida deveria enfrentar: “A pergunta 

                                                 
221 Texto original em inglês: Able administrator 
222 Texto original em inglês: Her concern with keeping inflation low, her faith in the government’s wisdom to 
plan and “induce” economic activity, and her refusal to criticise undemocratic actions by other governments in 
the region, especially that of Venezuela’s Hugo Chávez, are identical to the president’s. 
223 Texto original em inglês: Lula´s remarkable life story – the child of dirt-poor migrants... 
224 Texto original em inglês: (…)have helped him to sell “brand Brazil” around the world: a coming power, a 
profitable place to invest and a tolerant democracy where a man like him could become president.  
225 Texto original em inglês: (…) Luiz Inácio Lula da Silva, identified Dilma Rousseff, his chief-of-staff, as his 
preferred successor in the top job(…) 
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que Dilma Rousseff terá de ponderar é se continuidade sem aliança é realmente o caminho 

para a presidência.226” 

O otimismo acerca das políticas implantadas por Lula é recorrente em Lula´s legacy e 

mira na potencialidade da economia local, como observamos a seguir: “A economia está 

crescendo fortemente, empregos estão sendo criados e os salários estão aumentando.227” 

 The Economist enfatiza ainda o momento vivido pelos brasileiros: a golden moment.  O 

poder de consumo dos mais pobres também chama a atenção do periódico positivamente, já 

que a massa ajuda a manter o equilíbrio de diversos setores da economia. Como Lula era 

considerado responsável pelo acesso desses indivíduos ao mercado, o seu modelo de gestão 

tinha que continuar. “Desde 2003 cerca de 20 milhões de brasileiros emergiram da pobreza e 

se juntaram à economia de mercado. Esses novos consumidores compram de tudo de carros a 

panelas e de geladeiras a passagens aéreas.228”   

Há outros aspectos centrais da ênfase de The Economist na continuidade da política Lula 

através do candidato (ou candidata) vitorioso: “(...)Autoestima nacional em crescimento e 

desigualdade diminuindo, o Brasil está colocando sob a responsabilidade do próximo 

presidente a realização do sonho dele (Lula) de se tornar um país em que a maioria seja de 

classe mádia – com poder de compra e acesso a melhor educação e saúde.229”  

Existe ainda um vínculo ideológico bem demarcado através do qual o desejo pela 

continuidade tem estreita relação com os benefícios mecadológicos das ações propostas por 

Lula para o novo (ou nova) presidente.  

As políticas sociais implantadas pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, anteriormente 

vistas como populistas e como entrave ao desenvolvimento do país, se tornam aspectos 

importantes da gestão, sendo enfatizadas por The Economist. Tais políticas tinham que 

continuar, pois levam ao crescimento econômico. 

  
Para muitos dos brasileiros pobres e da classe trabalhadora que são os seus 
apoiadores mais fervorosos, as principais conquistas de Lula foram um grande 

                                                 

226 Texto original em inglês: The question that Ms Rousseff will have to ponder is whether seamless continuity is 
indeed the path to the presidency. 

  
227 Texto original em inglês: Since 2003 some 20m Brazilians have emerged from poverty and joined the market 
economy. These new consumers buy everything from cars to cookers and fridges to flights. 
228 Texto original em inglês: Since 2003 some 20m Brazilians have emerged from poverty and joined the market 
economy. These new consumers buy everything from cars to cookers and fridges to flights. 
229 Texto original em inglês: (…)national self-esteem rising and inequality falling, Brazil is poised under the next 
president to fulfil his dream of becoming “a country in which the great majority are middle-class” with high 
purchasing power and access to better education and health. 
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aumento do salário mínimo e das pensões, o programa Bolsa Família, que dá a 12 
milhões de famílias uma pequena quantia em dinheiro, mas que muda muitas vidas, 
em troca de manter os filhos vacinados e na escola. Por impulsionar a demanda 
doméstica, essas políticas também têm contribuído para o crescimento 
econômico230.  

 

Apesar do discurso essencialmente otimista sobre a presidência de Lula, a ponto de 

sugerir a continuidade de sua política, a ênfase é posta também em aspectos negativos. 

Segundo o jornal, o país tem problemas enraizados; o segundo mandato de Lula tornou o 

Estado todo poderoso e paga pensões absurdamente generosas a funcionários públicos.  

O desejo pela continuidade utiliza a estratégia discursiva da enfatização de forma muito 

explícita quando faz projeções a respeito de como Dilma Rouseff agiria no comando do país: 

“(...) A Sra. Rouseff pode ter que governar à sombra da grandeza de Lula.231”  

Outra parte do texto, com tom desafiador, enfatiza ainda mais o que The Economist 

esperava daquela que viria a ser a sucessora do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva: 

“Os seus primeiros compromissos e anúncios serão escrutinados com uma vontade fora do 

comum232.” 

 

Intertextualidade. Está presente em diversos momentos emblemáticos de ambas as 

matérias como uma forma de ratificar a ideologia do sujeito do discurso. Graças ao desejo de 

que as políticas do Governo Lula prosseguissem há um vínculo ideológico entre o discurso do 

jornal e das instituições ou atores sociais citados nos textos. 

Em Her Master´s Voice chama atenção o espaço dado à Dilma, que ainda não era 

oficialmente candidata à presidência, mas começa a ser construída discursivamente enquanto 

tal pelo veículo. Além disso, o discurso de vínculo entre a então ministra da Casa Civil e The 

Economist reforçava que as políticas implantadas por Lula deveriam continuar caso Dilma 

chegasse ao Palácio do Planalto.     

                                                 

230 Texto original em inglês: For many of the poor and working-class Brazilians who are his most ardent 
supporters, Lula’s crowning achievements have been big rises in the minimum wage and pensions, and the Bolsa 
Família programme, which gives 12m families small but life-changing amounts of cash in return for having their 
children vaccinated and keeping them in school. By boosting domestic demand, these policies have also 
contributed to economic growth. 

 
231 Texto original em inglês: (...) Ms Rouseff  may have to govern in Lula´s long shadow.  
232 Texto original em inglês: Her early appointments and announcements will be scrutinized with unusual 
eagerness. 
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A afirmação de Dilma Rouseff: “Você não pode ser fundamentalista em relação a nada233” 

e – óbvio – o contexto e a maneira positiva, permeada por credibilidade - em que a assertiva 

foi inserida no texto corroboram com o desejo do veículo de que a sucessora do ex-presidente 

Lula mantivesse a mesma conduta dele. A Sra. Rouseff, como o veículo a chama, reforça no 

seu discurso o respeito aos compromissos assumidos e se utiliza da mesma ideologia que 

estreitou a relação entre Luiz Inácio Lula da Silva e o jornal: “ ‘Nós respeitamos contratos – 

nós fazemos parte do Ocidente,’ ela acrescenta, ao explicar que ela honraria os termos dos 

contratos firmados com empresas de petrolíferas estrangeiras que operam atualmente no 

Brasil.234” 

Outros momentos de intertextualidade precisam ser analisados; no primeiro deles, o jornal 

reforça que Dilma Rouseff seria a candidata preferida do então presidente para sucedê-lo. O 

desejo de que a política Lula continuasse torna o veículo simpático ao discurso da escolhida 

pelo ex-presidente, que mesmo tendo participado de protestos ligados à esquerda durante sua 

juventude, não representava para The Economist uma ameaça de ditadura populista no país. 

Ao contrário, o ethos da ex-ministra é formado por uma aura de resignição, controle, 

paciência e quiçá heroísmo.  

 
Ela sofreu tortura com choque elétrico por 22 dias e foi presa por quase três anos. 
Dilma Rousseff não fala muito sobre isso, e sua posição quando se discute o 
governo militar é surpreendentemente equilibrada. Ela fala sobre "possibilidades de 
encolher"e "a vida se torna empobrecida para todos", sob uma ditadura235. 

      

 The Economist reforçava ainda a ideia de continuidade política através de vínculos 

estabelecidos entre o seu texto e a fala da então ministra. Através desta estratégia discursiva, 

portanto, o enqudramento de que a política do Governo Lula havia de continuar fica muito 

visível: 

 
Seus pontos de vista são impossíveis de distinguir. Suas respostas às perguntas 
sobre o futuro do Brasil tendem a começar com as palavras, "o governo do 
presidente Lula ..." antes de passar a lista de realizações recentes. Sua preocupação 
em manter a inflação baixa, a sua fé na sabedoria do governo de planejar e 
"induzir" a atividade econômica, e sua recusa de criticar as ações antidemocráticas 

                                                 
233 Texto original em inglês: “You can’t be fundamentalist about anything.”  
234 Texto original em inglês: “We respect contracts—we are part of the West,” she adds, explaining that she 
would honour the terms on which foreign oil firms currently operate in Brazil. 
235 Texto original em inglês: She suffered torture by electric shock for 22 days and was jailed for almost three 
years. Ms Rousseff does not talk about this much, and her language when discussing the military government is 
surprisingly detached. She talks about how “possibilities shrink” and “life becomes impoverished for everyone” 
under a dictatorship. 
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por outros governos na região, especialmente a do venezuelano Hugo Chávez, são 
idênticas às do presidente236.  

 

Há por razões claramente ideológicas o silenciamento de vozes que poderiam criticar a 

continuidade das políticas do Governo Lula em Her Master´s Voice. Como já destacamos, o 

silenciamento é parte da intertextualidade e exerce grande influência no discurso. 

Em Lula´s Legacy a estratégia discursiva da intertextualidade é amplamente adotada e 

por razões nitidamente ideológicas e de vínculo entre o jornal e a política realizada durante o 

Governo Lula. 

Não há um silenciamento da oposição, mas o seu reflexo é praticamente nulo diante do 

espaço privilegiado do próprio Lula, de eleitores e de acadêmicos – todos endossando o 

desejo por continuidade.  

Já no primeiro parágrafo, o endosso se apresenta no “diálogo” entre um vendedor de 

flores e o então Presidente da República: “O melhor presidente de todos os tempos” é como 

Sandro, um vendedor de flores de São Paulo, descreve Luiz Inácio Lula da Silva. Em quem 

ele vai votar na eleição para presidente em 3 de outubro? “Dilma, com certeza.” Por quê? 

Balança os ombros, dá uma gargalhada: “Continuidade. E porque Lula a escolheu.237”  

O adversário de Dilma Rouseff nas eleições presidenciais, José Serra, também aparece 

na matéria, contudo, a sua posição é desprezada pelo jornal. Apesar de ser colocada como 

uma tecnocrata sem graça, ela era a escolhida por Lula, portanto, sinônimo de esperança de 

continuidade e isso fazia toda a diferença no discurso do veículo. 

 
José Serra, do PSDB, partido de oposição, um político experiente, que por muito 
tempo liderou as pesquisas de opinião, mal começou a campanha até que fosse 
tarde demais. Ele parecia pensar que a escolha de Lula, Dilma Rousseff, uma 
tecnocrata sem graça que foi chefe da Casa Civil de Lula, mas nunca ganhou uma 
eleição, seria fácil de bater. Ele estava errado238.  

                                                 
236 Texto original em inglês: Their views are impossible to tell apart. Her answers to questions about 
Brazil’s future tend to begin with the words, “President Lula’s government has…” before going on to list recent 
achievements. Her concern with keeping inflation low, her faith in the government’s wisdom to plan and 
“induce” economic activity, and her refusal to criticise undemocratic actions by other governments in the 
region, especially that of Venezuela’s Hugo Chávez, are identical to the president’s. 
 
237 Texto original em inglês: ´THE best president ever” is how Sandro, a flower-seller in São Paulo, describes 
Luiz Inácio Lula da Silva. Who will he vote for in the presidential election on October 3rd? “Dilma, for sure.” 
Why? A shrug and a laugh: “Continuity. And because Lula chose her.” 
 

238 Texto original em inglês: José Serra of the opposition Party of Brazilian Social Democracy, a seasoned 
politician who long led the opinion polls, barely started campaigning until it was too late. He seemed to think 
that Lula’s choice, Dilma Rousseff, a colourless technocrat who was Lula’s chief of staff but has never held 
elected office, would be easy to beat. He was wrong.  
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A matéria utiliza como fonte de dados uma entrevista com o ex-presidente Lula, o que, 

portanto, ratifica a importância da intertextualidade para analisarmos este enquadramento. 

Cabe ressaltar que as críticas anteriormente presentes após o discurso de algum ator favorável 

ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva são praticamente inexistentes e a fala de Lula serve 

como reforço ao êxito da sua gestão e à necessidade da continuidade. 

Destacamos que a intertextualidade através da entrevista do ex-presidente Lula apenas 

reforça a visão confiante, otimista e o espaço que o jornal passou a destinar ao Brasil 

emergente em meados de 2009, portanto, na metade da segunda gestão de Lula.  

O ex-chefe de Estado do Brasil expõe as ações do governo em relação à ascensão do 

povo a novas classes sociais; à criação de universidade e ao financiamento de obras por todo o 

país. Na sequência do discurso de Lula, uma análise equilibrada e sem cíticas a respeito das 

áreas nas quais o ex-presidente investiu. 

 "Estamos começando a estabelecer medidas para que os mais pobres começem a subir 

para a classe média-baixa e depois para a classe média-média239"; No mesmo parágrafo, The 

Economist apresenta o sonho de Lula, nas palavras dele próprio: “Um país em que a grande 

maioria seja de classe média.240” Ele também fala sobre infra-estrutura: “Onde quer que você 

vá no Brasil você verá obra financiada pelo governo federal.241”  

Mesmo com o respeito demonstrado por The Economist em relação às afirmações de 

Lula, há uma alusão ao Governo FHC, que segundo o jornal seria o responsável inicialmete 

pelo que de bom ocorria no país.  

O estudioso da Fundação Getúlio Vargas, André Vilela, entretanto, aponta que além 

da herança do goveno passado, Lula ignorou idéias socioeconômicas do PT. Na visão de 

Vilela: “Lula herdou políticas macroeconômicas e foi esperto o bastante para realizá-las.242” 

O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, dimensiona Luiz Inácio Lula da Silva: “Lula 

equivale a duas vezes o partido.243” 

                                                                                                                                                         
 
239 Texto original em inglês: “We are starting to lay steps so that the poorest begin to rise up to the lower-middle 
class and then to the middle-middle class,” 
 
 
  
240 Texto original em inglês: “A country in which the great majority are middleclass.”  
241 Texto original em inglês: “Wherever you GO in Bazil you Will see work financed by the Federal 
Government.” 
242 Texto original“Lula inherited sensible macroeconomic policies and was cleaver enough to realise it.” 
243 Texto original em inglês: Lula is twice as big as the party 
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O discurso de oposição à continuidade das ações do ex-presidente está praticamente 

restrito ao mometo em que José Serra levanta acusações contra Dilma Rouseff. As críticas de 

Serra, no entanto, permanecem isoladas no texto e não são polemizadas por The Economist. 

“Dilma Rouseff é incompetente ou complacente.244” O jornal acrescenta: “Mas, poucos deram 

ouvidos.245” 

Logo após as críticas feitas por José Serra, a idéia recorrente de continuidade e  

eficácia do Governo Lula ecoam por intermédio de um acadêmico, o que parece servir 

ideologicamente como elemento que desagregaria valor a quaisquer críticas feitas por atores 

sociais sobre a sucessão presidencial. Marcelo Neri, da FGV, afirma: “O melhor momento de 

toda a história do Brasil.246”  

Conforme a matéria, Dilma Rouseff teria herdado um Brasil melhor que o encontrado 

por Lula há oito anos. Não resta dúvida o desejo de continuidade que o jornal expressa através 

do seu discurso, que finaliza a matéria intertextualmente, através do Prof. Carlos Melo, da 

Insper, uma instituição paulista de ensino de negócios: “É algo cmpletamente novo e um 

exemplo para o resto da América Latina.247”  

 

Texto não verbal. O texto não verbal presente nesta categoria através de cinco 

objetos, sendo três fotografias e dois gráficos, aponta aspectos positivos da gestão Lula, além 

de apresentar imagens nas quais o semblante de Lula e o de Dilma transparecem felicidade e 

serenidade. O último dos objetos analisados, porém, uma fotografia de um pôster da 

campanha de Dilma, alerta para os desafios que ele teria pela frente, mas não disfere críticas 

ou utiliza linguagem de incertezas ou dúvidas. 

 

 

                                                 
244 Texto original em inglês:  Ms Rouseff is either incompetent or complicit. 
245 Texto original em inglês: But few seem to be listening. 
246 Texto original em inglês: The Best moment in the entire history of Brazil. 
247 Texto original em inglês: This is something completely new and an example to the rest of Latin America. 
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Reateurs / The Economist 

                                                                                           Figura - 10 –  Lula e Dilma: alegria 
                                                                                          Fonte: www.economist.com  - 12.11.2009 

 

A figura-13 funciona como ancoragem ao texto verbal intitulado “a voz mestra dela.” 

Ambos estão em um mesmo ambiente, lado a lado e, acima de tudo, com fisionomia idêntica: 

alegres e confiantes. 

Da mesma forma que na figura – 11, a figura – 12 se apóia na ancoragem e reforça a 

ideologia presente no texto, de que as estratégias liberais seriam o melhor para o Brasil e Lula 

tinha conseguido equilibrar o lado social com o crscimento econômico. O ex-presidente 

deixara um legado admirado por The Economist – daí o texto não verbal cheia de confiança e 

alegria.  

 

 
The Economist 

                                                                                                        Figura 11 –  Lula´s Legacy 
                                                                                                  Fonte: www.economist.com  - 30.09.2011 

 

 Uma das estratégias mais marcantes do jornalismo econômico é a utilização de 

números com o objetivo de transmitir seriedade e comprovar o que o sujeito do discurso tenta 

construir. É claro para nós que o jornal buscava a continuidade das ações do então presidente 
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Lula por parte de quem o sucedesse. A escolhida pelo ex-presidente para essa tarefa foi Dilma 

Rouseff, que prontamente recebe o apoio do jornal na forma de um discurso verbal e não 

verbal favorável a sua vida pública, isso é pecebido no gráfico13. 

  

 
          Gráfico – 8 – A  corrida de Rousefff 

                                                Fontes: The Economist/ Datafolha 
 

O gráfico 6 reforça o discurso de economia pujante e de melhoria na qualidade de vida 

do brasileiro durante o Governo Lula e por isso funciona como uma estratégia discursiva não 

verbal que ratifica o vínculo ideológico do jornal com as políticas implantadas pela gestão de 

Luiz Inácio Lula da Silva. 

 

 
                    Figura248 – 12 – Um Brazil melhor 

                                                          Fontes: The Economist/ FGV 
 

                                                 
248 A figura apesenta as seguintes informações (na ordem a patir do topo): pobreza – percentual da populção com 
rend abaixo de R$144 por mês; desigualdade de renda; média mensal de renda em rais por pessoa; Número de 
anos na escola; residências com máquinas de lavar, população servida por esgoto. 
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O último texto não verbal serve como uma ancoragem ao texto verbal que insiste na 

continuidade das ações políticas de Luiz Inácio Lula da Silva. Uma foto de propaganda 

política da campanha de Dilma, ao lado de Lula, em uma comunidade pobre brasileira não 

serve como crítica ao que Lula fez durante os dois mandatos, ma sim de estímulo a novas 

ações que Dilma deveria implantar. 

 

 
The Economist 

                                                                                          Figura - 13  – Ainda há muito para Dilma fazer 
                                                                                                  Fonte: www.economist.com  - 30.09.2011 

 

 Título e subtítulo. Como já levantado por Van Dijk (2008) ocupam posição especial 

não só no conteúdo textual, mas sim na pecepção do consumidor da notícia. Her master´s 

voice e Lula´s legacy desempenham essa função. Mas, especialmente, Lula´s legacy destaca o 

desejo de que  o trabalho do ex-presidente continuasse, o que fica explícito no termo legado, o 

qual aponta para uma ampla ede de significados. 

 O subtítulo de Her master´s voice, contudo, remete ao desejo de continuidade da 

administração de Lula com intensidade maior que o próprio título, já que aborda diretamente 

o assunto e lança uma questão, respondidada afirmativamente na matéria: “Dilma Rouseff, a 

sucessora preferida de Lula, é uma política mais interessante do que parece. Mas, ela seria 

dierente do seu chefe?249” A resposta ao longo da matéria é não, pois o ethos construído com 

base no texto a coloca sagaz – pacífica e o mais importante para The Economist: sintonizada 

com a ideologia lulista.  

Uma vez que o desejo do jornal é que haja a continuidade da ideologia política 

brasileira, a visão de Dilma não poderia ser melhor e é com base nessa imagem, o ethos da 

então ministra vai sendo constrído pelo veículo. 

                                                 

249 Texto original em inglês: Dilma Rousseff, Lula’s preferred successor, is a more interesting politician than 
she appears to be. But would she be different from her boss?  
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  Quase um ano após Her master´s voice a campanha de Dilma vai indo muito bem e ela 

lidera as pesqisas de intenções de votos; o enão presidente Lula está com a imagem 

consagrada perante a bíblia do liberalismo mundial, especialmente pelo Brasil ter emergido 

rapidmente da crise financeira global e mesmo crescido economicamente.  

Um novo desafio surge para o Brasil, conforme o veículo: a sucessão. Os elogios ao 

ex-presidente Lula já estavam consolidados, o seu papel fora cumprido e o desafio agora 

recaía sobre a ex-ministra. O subtítulo de Lula´s legacy direciona para o novo rumo do Brasil 

e parece sugerir um novo ciclo de dúvidas, desafios e quiçá elogios e euforia: “A vida é 

melhor para os brasileiros agora do que há oito anos. Mas Lula está deixando problemas não 

solucionados para a sucessora escolhida por ele, a quem falta seu magnetismo pessoal.250” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 

250 Life is better for Brazilians than it was eight years ago. But Lula is leaving unsolved problems for his chosen 
successor, who lacks his personal magnetism  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho respondemos uma questão central, que se configurou como nosso 

problema de pesquisa: Que estratégias discursivas foram utilizadas por The Economist nas 

diferentes fases do Governo Lula e por que ocorreram mudanças nesse discurso? 

Perante esses questionamentos, expusemos as seguintes hipóteses, que foram 

comprovadas ao final da pesquisa: as estratégias discursivas utilizadas por The Economist no 

início da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva se baseavam na desconfiança e no medo devido 

à ideologia política dele; ao final do primeiro mandato, por causa do cumprimento de acordos 

e do pagamento de dívidas, o discurso do jornal sobre Lula torna-se otimista; no fim da gestão 

do ex-presidente, The Economist adota estratégias discursivas que enaltecem a política 

econômica do ex-chefe de Estado e defendem a continuidade do seu modelo de gestão porque 

acredita que Lula estaria engajado em relação aos princípios do liberalismo.       

Atingimos o nosso objetivo central de analisar o Brasil emergente no jornal britânico 

The Economist a partir das relações entre economia e discurso no Governo Lula. Além desse 

objetivo, os demais foram igualmente alcançados porque conseguimos identificar que 

posicionamentos discursivos do veículo construíram o presidente eleito pela primeira vez, 

como exemplo de incerteza e pânico; analisamos o vínculo ideológico entre a linguagem de 

Lula e do periódico, além dos posicionamentos discursivos que transformaram as matérias 

sobre a condução da política econômica brasileira em sinônimo de confiança; por fim, 

refletimos através de iguais critérios a (re) construção do discurso sobre Lula, conduzindo ao 

desejo pela continuidade das suas políticas sócioeconômicas.  

Defendemos que esta pesquisa é um documento original a respeito da história 

contemporânea do Brasil, não apenas pelos aspectos políticos envolvidos, como a chegada de 

um governante de esquerda, com passado sindical e nenhuma formação acadêmica, à 

Presidência da República, mas, sobretudo, pela influência que o discurso da mídia estrangeira 

exerce sobre a imagem da economia brasileira e da gestão da sua equipe econômica diante do 

consumidor da sua notícia.  

Vivemos em um período no qual a velocidade da informação é instantânea e as 

relações comerciais entre os países, uma condição imprescindível à sua sobrevivência 

comercial por causa do grau de interdependência do mercado global. E a imprensa, óbvio, 

exerce influência decisiva nesse processo. 

É graças à rapidez na circulação dos conteúdos informacionais que surgem as agências 

de notação, como as conhecemos hoje. A credibilidade dessas instituições, cuja avaliação 
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sobre o risco de insolvência dos países e instituições é chancelada pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI), circula em tempo real pelo planeta não só através das suas próprias 

páginas eletrônicas, mas acima de tudo por intermédio das publicações especializadas em 

economia. 

O jornal britânico The Economist é conhecido ao redor do mundo como a bíblia do 

liberalismo mundial e graças a essa notoriedade, somada ao fato de que o veículo circula por 

aproximadamente quarenta países com uma média de sete milhões de exemplares por 

edição251, o conteúdo que ele publica sobre o Brasil (re) significa as relações econômicas do 

país emergente em relação a todo o planeta na concepção dos seus leitores. 

A (re) significação do Brasil governado por Lula entre 2003 e 2010, na cobertura feita 

pelo veículo, altera a imagem do próprio país e do seu governante com base em um trinômio 

discursivo que aborda questões políticas, sociais e, óbvio, econômicas. Percebemos que o 

discuso de The Economist sobre cada uma dessas searas ou mesmo da interrelção ente elas, 

foi o grande responsável, por meio dos posicionamentos discursivos que analisamos com base 

em Van Dijk (2008), por elevar o país para o seu leitor à condição de pujante e o ex-

presidente Lula à de responsável pelo maior sucesso econômico da América Latina. 

Para Orlandi (2003) a Análise de Discurso tem um caráter multidisciplinar, esse 

pensamento ratifica a nossa defesa de que essa teoria foi a principal responsável por nos fazer 

compreender as relações entre economia e discurso na cobertura sobre o Brasil emergente 

feita pelo veículo. Para ela, a AD se constitui no espaço em que a lingüística tem a ver com a 

filosofia e com as ciências sociais. Em outras palavras, na perspectiva do discurso, a 

linguagem é linguagem porque faz sentido. E ela só faz sentido porque se inscreve na história.  

Conforme garante a autora, a AD tenta compreender a língua fazendo sentido, 

enquanto trabalho simbólico; parte do trabalho social geral e constitutivo do homem e da sua 

história. Ora, a tese ao longo das suas páginas conseguiu fazer esse percurso enquanto refletia 

sobre Lula e o seu Governo nas páginas de The Economist , que discutiram esse processo 

social descrito por Orlandi (2003), uma vez que a linguagem está materializada na ideologia 

que através dela se manifesta. 

É na manifestação da linguagem que identifiacamos cada uma das fases de 

relacionamento ideologizado entre The Economist, o Brasil emergente e o seu então 

presidente ao longo de oito anos. No momento em que Lula vence as eleições presidenciais 

                                                 
251 O jornal brasileiro de maior circulação, A Folha de S. Paulo, chega à uma média de trezentos mil exemplares 
vendidos no domingo. 
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em 2002, o discurso dessa instituição jornalística pode ser resumido em algumas poucas 

palavras carregadas de sentido: incerteza e pânico. 

 
A vitória de Lula vem com as finanças do Brasil à beira do desastre. Receio de que 
o Brasil possa seguir a Argentina em relação ao não pagamento da dívida, além da 
incerteza quanto a quem iria suceder o presidente Fernando Henrique Cardoso, e a 
desconfiança sobre Lula, são todos fatores que combinaram para provocar um 
pânico nos investidores que ameaça tornar-se real. 252 (Grifo Nosso)  

 

As dúvidas vão dando lugar à confiança, especialmente porque junto à retórica de Lula 

ocorrem ações efetivas esperadas pelos liberais:  o cumprimento de acordos de mercado e o 

pagamento a credores externos, como o FMI. Portanto, os termos de ordem do primeiro 

mandato de Luiz Inácio Lula da Silva são aparentemente incongruentes – mas se encaixam ao 

longo dos dois anos iniciais de gestão: dúvidas e confiança.  

 
Há sete semanas na presidência, Luiz Inácio Lula da Silva ainda parece uma 
presença confortável como líder do Brasil. No ano passado, durante a campanha 
eleitoral, os investidores estavam tão em pânico em relação a ele, que faltou 
pouco para a América Latina sofrer um colapso financeiro. Quando o Sr. da 
Silva aceitou um acordo com o FMI, eles voltaram a respirar, e desde que 
assumiu o cargo, eles foram agraciados com o enxugamento nos gastos, para tentar 
resolver as finanças do país, e duas elevações nas das taxas de juros, para ajudar a 
controlar a inflação253. (Grifo nosso). 

 

 O segundo mandato do ex-presidente Lula, compreendido entre 2007 e 2010, inicia 

sob nova onda de dúvidas, que parecia pôr abaixo toda a confiança conquistada ao longo do 

primeiro governo. A razão da desconfiança – porém – tinha menos a ver com Luiz Inácio Lula 

da Silva do que com o restante do planeta. O mundo caminhava rumo à uma profunda 

recessão global e isso fazia com que o desconforto inicial recaísse sobre os emergentes, entre 

eles o Brasil. 

O ex-presidente Lula foi alvo de duras críticas ao considerar que a crise global seria 

sentida no país com a intensidade de uma “marolinha.” Passado esse momento de indignação, 

no entanto, The Economist assume que o governante estava certo. Após esse episódio, estão 

consolidados os anos dourados da cobertura do Governo Lula pelo jornal.  
                                                 
252 Texto original em inglês; extraído da matéria – Clouds over Quito : Lula's victory comes with Brazil's 
finances teetering on the brink of disaster. Fears that Brazil might follow Argentina's debt default, plus the 
uncertainty as to who would succeed President Fernando Henrique Cardoso, and mistrust of Lula himself (…).  
253 Texto original em inglês: Seven weeks into his presidency, Luiz Inácio Lula da Silva still seems a 
comfortable presence as leader of Brazil. Last year, during the election campaign, investors were so panicked by 
him that they took Latin America's biggest economy close to financial meltdown. When Mr da Silva accepted an 
accord with the IMF, they breathed again; and since he took office they have been cheered by a spending 
squeeze, to try to settle the country's finances, and two rises in interest rates, to help control inflation.  
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O discurso crítico se transforma em elogios – euforia e, acima de tudo, no desejo de 

continuidade do modelo de gestão implantado pelo ex-presidente e por sua equipe econômica. 

Para a bíblia do liberalismo mundial, essa certeza aparece não só na sua avaliação, e sim na 

das agências de notação:   

 
[...] vários bancos e agências de notação têm apontado para uma maior 
resistência do Brasil a choques externos como a razão para manter a sua notação 
de crédito relativamente positiva. Standard & Poor's e Fitch ambos atribuem 
uma classificação de grau de investimento à dívida soberana do Brasil, e Moody's 
está considerando a possibilidade de elevar a sua classificação para o mesmo254 
(Grifo nosso). 

 

Entendemos, portanto, o discurso como uma grande “mola” que utiliza a linguagem ao 

seu belprazer, expondo percepções positivas ou negativas acerca do que lhe convém, por 

intermédio da visão de mundo do sujeito do discurso e de sua ideologia, que influencia os 

demais indivíduos através de uma relação “pluri” de significados, interesses e tensões. Essa 

influência determina um impacto ainda maior quando o sujeito do discurso é uma instituição 

jornalística que ocupa o ethos de bíblia do liberalismo mundial e por isso ocupa espaço 

privilegiado na relação discursiva.   

The Economist tece uma teia de significações capaz de projetar e transformar 

percepções pelo discurso em um verdadeiro processo de alquimia. Vejamos: um operário 

vermelho, perigoso, perdulário e caloteiro em potencial transforma-se na figura do equilíbrio 

e da honradez por intermédio do lógico e racional campo do jornalismo econômico., que parte 

em busca de um final feliz, eterno, enquanto dure para o maior sucesso econômico da 

América Latina: o Brasil. 

 Parece ocorrer um final de “conto de fadas”, cujo desejo é o da continuidade da 

política socioeconômica implantada por um ex-operário e sindicalista, que se tornara 

presidente de uma das maiores economias da Terra. Esse mesmo homem, no seu último ano 

de mandato, em 2010, recebera o título de estadista global em Davos, na Suíça.  

Da mesma forma que Orlandi (2008), entendemos que a Análise de Discurso objetiva 

compreender um tipo de real sujeito à interpretação que se dá no cruzamento da língua com a 

história. Esse é um dos maiores anseios deste trabalho, se inscrever na história a partir de uma 

                                                 
254 Texto original em inglês: Indeed, various banks and credit-risk agencies have pointed to Brazil’s resilience to 
external shocks as the reason to maintain its relatively positive credit ratings. Standard & Poor’s and Fitch 
Ratings both assign an investment-grade rating to Brazil’s sovereign debt, and Moody’s is considering to 
upgrade its rating to the same. 
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análise embasada na AD das relações entre a economia e discurso de um dos governos mais 

emblemáticos de todos os tempos no Brasil: o Governo Lula.  

The Economist construiu por cerca de oito anos um discurso volátil sobre a gestão lulista e 

utilizou-se de variados posicionamentos discursivos para tal. Buscamos, portanto, 

compreender essa volatilidade discursiva, baseados na gradação de um discurso que vai do 

medo chega à resignação e, finalmente, à confiança.  

Pretendemos que esta pesquisa sirva de base a outros estudiosos que possam agregar 

novos conhecimentos e mesmo questionamentos ao que já foi desenvolvido. Ratificamos 

ainda a relevância do trabalho para a Ciência da Comunicação, uma vez que buscamos 

estabelecer um maior entendimento acerca da história política recente do Brasil, com base em 

um instrumento midiático de alcance e influência globais. 

 Por fim, dada a amplitude das discussões, o estudo deve continuar através de um pós-

doutoramento no Latin American Centre da Universidade de Oxford na Inglaterra, onde 

avançaremos em um estudo que irá analisar as (diferentes) relações entre economia e discurso 

nos governos de Dilma Rouseff e do presidente venezuelano Hugo Chávez. A proposta inicial 

é estabelecer um comparativo baseado nas diferentes estratégias discursivas adotadas – 

também – por The Economist.  
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ANEXOS  –  Matérias Analisadas 
 

Brazil's presidential election 

From pauper to president: now Lula's struggle 
really begins 

Lula and his Workers' Party have learned to win power. Now they must 
learn to govern, and quickly  

Oct 31st 2002 | SAO PAULO | from the print edition  

AFTER his sweeping victory in October 27th's run-off vote, there are plans to make a film 
about the life of Luiz Inacio Lula da Silva, Brazil's president-elect. It will be quite a tear-
jerker: Lula (as Brazilians know him) was born in the dirt-poor north-eastern backlands, 
one of 22 children of an illiterate farm worker, who beat them and sent them to work 
instead of to school. Aged seven, he made a gruelling, 13-day journey on the back of a 
truck with his mother and seven siblings, to join his father and his mistress and their 
children in a coastal town near Sao Paulo. He rose from shoe-shine boy to mechanic to 
leader of the Sao Paulo car workers' union, organising strikes that, in the late 1970s, 
undermined Brazil's military dictatorship.  

Out of those strikes emerged the Workers' Party (PT), now Latin America's biggest left-
wing party. After three failed presidential bids, last Sunday, his 57th birthday, Lula finally 
became the first working-class leader of the world's fourth-biggest democracy (and its 
ninth-largest economy), pledging to overcome, as he put it, Brazil's “historical legacy of 
inequality and social exclusion”.  
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A great story, so far. But how will it end? Lula's victory comes with Brazil's finances 
teetering on the brink of disaster. Fears that Brazil might follow Argentina's debt default, 
plus the uncertainty as to who would succeed President Fernando Henrique Cardoso, and 
mistrust of Lula himself, have all combined to trigger an investor panic that threatens to 
become self-fulfilling. The real, Brazil's currency, has lost 40% of its value this year, 
sending the public debt—much of which is linked to the exchange rate—spiralling (see 
chart 1). Since most of the public debt is held by local banks and pension funds, a default 
risks wrecking Brazil's financial system. 

So the first question for Lula is whether he can restore financial confidence, and quickly 
establish trust in himself and his ability to govern. The signs are mixed. On the one hand, 
in this year's campaign, he put on a suit and tie, abandoned his old socialist rhetoric and 
presented himself as “Lula: Love and Peace”. He pledged to control the government's 
finances and honour its heavy debts—instead of reneging on them as he once proposed. 
In August, when the IMF stepped in with a $30 billion loan package, he backed it. On the 
other hand, he continued making big spending promises: an end to hunger and 
homelessness; better pay for state workers; more aid to industry and to farmers big and 
small; more education and health care. He has aroused enormous expectations, and will 
struggle to meet them. 

Still, in finally reaching the presidency, Lula has defied many forecasts of failure: many 
pundits argued that a former metalworker, lacking secondary schooling let alone a 
university degree, was unelectable in a basically conservative country. Although the 
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economy has been weak for much of Mr Cardoso's second term, the president remained 
popular, for having tamed Brazil's chronic inflation and for bringing stability to its 
democracy. But in the event, Mr da Silva beat Jose Serra, Mr Cardoso's capable health 
minister, by an ample margin, of 53m to 33m votes. (Lula's total was just shy of Ronald 
Reagan's 1984 total of 54.5m, the largest-ever vote for a presidential candidate.) 

Like other left-wing parties elsewhere (in Britain, Germany and Spain, for example), the 
PT set out on the road to electability when its moderate leaders plucked up the courage 
to curb its radicals. In March last year, Mr da Silva and his allies pushed through a 
change in the party's rules, so that the executive committee would be chosen by all 
members rather than by activists. The moderates duly strengthened their grip on the 
party machine, with Jose Dirceu, Lula's closest lieutenant, easily re-elected as party 
president.  

His base secured, to the chagrin of the radicals, in June Mr da Silva struck an electoral 
alliance with the small, centre-right Liberal Party; one of its congressmen, Jose Alencar, 
a textiles tycoon (also born in poverty, like Mr da Silva) became his vice-presidential 
running mate. The more Lula incensed the PT's hard left, the more he reassured the 
voters. But their socialist pedigree gives Mr da Silva and his aides unchallenged authority 
over the party: during the dictatorship, Mr Dirceu was training in a Cuban guerrilla camp; 
in government, he is likely to be at Lula's side, perhaps as chief of staff. Another ex-
guerrilla turned moderate, Jose Genoino, lost the election for governor of Sao Paulo state 
but is tipped for defence minister.  

But Lula's only immediate appointment was to put Antonio Palocci in charge of his 
transition team. Mr Palocci was the campaign's rising star: he wrote the manifesto, and 
along with Mr Dirceu, acted as emergency spin-doctor whenever Mr da Silva, whose 
tongue sometimes has a life of its own, went “off message”. As mayor of Ribeirao Preto, 
a city of 500,000 in Sao Paulo state, Mr Palocci privatised some municipal services and 
brought businessmen into his administration. He is being tipped to control the federal 
budget as head of a beefed-up planning ministry.  

 

Fiscal realism 

This week, Lula was quick to strike a note of economic realism. Warning that “there is no 
miraculous solution for such a huge social debt”, he said Brazil's dire straits demand 
“austerity in the use of public money”. As candidate, he assented to a tightening of 
Brazil's fiscal policy, as a condition of the IMF's loan. At present, this involves a primary 
fiscal surplus (ie, before interest payments) of 3¾% of GDP next year. In June, Mr da 
Silva said his government would be prepared to tighten further if necessary. This week 
Mr Palocci repeated that pledge. 

To convince the markets of his determination to stabilise the public debt and avoid a 
default, Mr da Silva may have to deliver on this promise as soon as this month, when 
Brazil and the IMF hold their first review of the fiscal target. Raising it to 5% or even 6% 
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of GDP may be the only way to inspire confidence. Then there is inflation: next year's 
target of 6.5% already looks hard, given the real's plunge. Guido Mantega, Mr da Silva's 
economic adviser, has proposed raising it by one or two percentage points. But this 
week, Mr Palocci insisted there were no plans to do so. 

Besides economic targets, investors are anxious for names—those of the new economic 
team. Lula's failure to provide them caused markets to stutter again this week. But it 
may be several weeks before Mr da Silva, who does not take over the presidency until 
January 1st, announces his cabinet. That is because he must also try to put together a 
governing alliance.  

 

Here, the omens are not promising. The election increased the fragmentation of Brazil's 
Congress (see chart 2). In his victory speech on Sunday, Lula admitted he and his party 
would need help to govern Brazil and promised to build a broad alliance of “all the good 
men and women of this country”. His best option would be to clinch a centrist coalition 
with his main adversaries in the election, Mr Cardoso's Social Democrats (PSDB) and 
their partners, the catch-all Brazilian Democratic Movement (PMDB). This is not 
unthinkable: both parties, like the PT, had their roots in the opposition to the 
dictatorship.  

But the PSDB and PMDB have both said that they are preparing for opposition, not 
government. They promised not to be reckless opponents, however. For much of the past 
eight years, the PT irresponsibly attacked Mr Cardoso's efforts at fiscal reforms, 
demanding more spending, regardless of affordability. Lula must hope the tables will not 
now be turned. 

Despite the defeat of its presidential candidate, Mr Cardoso's alliance held on to many 
seats in Congress, and won most of the important state governorships. The PSDB alone 
will run seven states (out of 27), containing almost half of Brazil's 175m people, 
including the two largest, Sao Paulo and Minas Gerais. The PMDB's five states include Rio 
Grande do Sul, the fourth in importance, wrested from the PT after a governor from the 
party's radical wing ran a mediocre administration. The PT itself ended up with only three 
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small states. Not only are governors powerful figures in their own right, but they often 
have sway over their states' congressmen. 

 

Mongrel coalition 

In the absence of a formal coalition with Mr Cardoso's support base, Mr da Silva has two 
options, neither especially palatable. One would be to seek a mongrel coalition spanning 
the left, assorted populists and bits of the conservative Liberal Front Party. The other, 
and most probable, would be to seek a looser “governability pact” between governors 
and president, an idea floated by Aecio Neves, the PSDB governor-elect of Minas Gerais.  

Mr da Silva said this week that he would seek a consensus of this kind to press the 
outgoing Congress to approve much-needed tax reforms, plus a measure paving the way 
for central-bank independence. Congress is crucial, too, for efforts to stabilise the public 
finances. This requires spending cuts, especially in over-generous civil-service pensions. 
Mr Cardoso, despite a much stronger coalition, failed to gain approval for these (or at 
least, not enough of them).  

Such cuts are all the more necessary since Mr da Silva says that he will start 
straightaway to fulfil his promises to fight poverty. He will seek to trim 6 billion reais 
($1.6 billion) from existing spending programmes next year, in order to launch “Zero 
Hunger”, an American-style food-stamps programme. But even if he achieves this, other 
promises, such as big rises in the minimum wage and in public servants' pay, will go 
unkept. Mr Dirceu admitted that the new government expects to face strikes and protests 
as a result.  

To contain frustration at his inability to fulfil his promises in the short term, while pushing 
through difficult reforms to make them affordable in the future, Mr da Silva will need to 
show the great negotiating powers he boasted of in his campaign. At least, says 
Gaudencio Torquato, a political scientist at Sao Paulo University, he starts with the moral 
authority that his 53m votes bring: in his first few months, few politicians, from the PT 
radicals on his left to conservative parties on his right, will risk public censure by 
obstructing him. If he uses this opportunity well, the final reel of “Lula, the Movie” may 
yet have a happy ending. Otherwise, a horror film lies ahead for Brazil.  

from the print edition | The Americas  
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Trade in the Americas 

Clouds over Quito 
Prospects for the Free-Trade Area of the Americas do not look good. Brazil's 

new president is only part of the reason why  

Oct 31st 2002 | WASHINGTON, DC AND SAO PAULO | from the print edition  

 

OFFICIALLY, the cause of free trade in the Americas will take a firm step forward this 
week. At a meeting in Quito, Ecuador's capital, on November 1st, the United States and 
Brazil—along with Canada, the region's economic giants—jointly take over the 
chairmanship of the negotiations for the proposed Free-Trade Area of the Americas 
(FTAA). The 34 FTAA member countries (all those in the hemisphere except Cuba) will 
also agree on a raft of seemingly big decisions, such as clear timetables that aim to 
complete the talks by January 2005.  

Unofficially, however, it is hard to find many people who are optimistic that the talks are 
going anywhere. Quito “creates the theoretical momentum, but the practical momentum 
is not there,” says a Brazilian official. Though the Bush administration trots out upbeat 
rhetoric, the mood among most trade experts is pessimistic. Few believe there is enough 
political will in the White House to push for a hemispheric trade agreement. As Brink 
Lindsey, of the free-market Cato Institute, puts it, the FTAA talks are “likely to be in 
permanent vegetative state”.  

One reason for the pessimism is Brazil's new president. Luiz Inacio Lula da Silva and his 
Workers' Party (PT) have long been sceptical of the whole enterprise. The party 
manifesto says that the FTAA, as currently being discussed, is not a free-trade 
agreement but a process of “economic annexation” of Latin America by the United 
States. Only a couple of weeks ago, a very public spat erupted between Lula and Robert 
Zoellick, Mr Bush's top trade negotiator. Asked about Lula's concerns on the FTAA, Mr 
Zoellick pointed out that “no one is compelling Latin America to do anything”, adding that 
if the region wanted to trade with Antarctica, then Washington would pursue free trade 
elsewhere. Lula huffily responded that he would talk only to Mr Bush and not with some 
“sub-sub- sub-secretary” he had never heard of. 

Diplomats on both sides have rushed to smooth ruffled feathers. In fact, the shift in trade 
policy that Lula represents can easily be exaggerated. Brazilians have long been dubious 
about the FTAA. And Lula has pledged not to take an “ideological stance” on the subject. 
Despite his contempt for Mr Zoellick's post, he has promised to create a similar one in 
Brazil (where trade talks have traditionally been handled by the foreign ministry). And he 
has sent an extremely moderate PT representative to observe the Quito meeting. There 
will be a “more assertive stance” on the FTAA under a Lula presidency, but no radical 
change, says Rubens Barbosa, Brazil's ambassador to the United States.  

So far, the Bush administration has taken a harsh line in the talks, and 
especially with Brazil 
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While Lula's victory makes the negotiations slightly tougher, it is far from the only 
problem. The other big one is the United States itself. So far, the Bush administration 
has taken a harsh line in the talks, and especially with Brazil. The phasing-in of trade 
concessions is an example. The Americans have insisted, and the Quito meeting is likely 
to agree, that tariff reductions during the transition period towards full free trade should 
vary country by country. In global trade negotiations, in contrast, the “most favoured 
nation” principle normally applies, meaning that market access offered to one country 
must be offered to all. Mr Zoellick's argument is that small and poorer economies should 
receive preferential treatment. That principle is broadly accepted. Brazil complains, 
rightly enough, that it will be penalised. On the other hand, countries that already get 
preferential access to America's markets, especially those from the Caribbean and the 
Andes, naturally like the idea. 

The biggest sticking point is agriculture. On this, the United States will talk only about 
greater market access, and even that reluctantly. The issue of trade-distorting farm 
subsidies, argues the Bush team, must be left for the global trade talks. The Americans 
have a point: it is hard for the United States to forswear export subsidies in a regional 
agreement if the European Union, a much bigger abuser, is still using them. But that still 
leaves plenty of ways in which the United States could make a bigger effort for its FTAA 
partners, for many of whom agricultural exports are vital. One example is soyabeans, 
which are not produced in Europe. America's subsidies to its soya farmers hurt Brazil and 
Argentina. 

As with soya, many other Latin American farm exports, such as sugar, cotton or orange 
juice, are politically sensitive in the United States, and the Bush team shows little sign of 
being willing to take on the vested interests involved. Negotiating lower trade barriers on 
sensitive farm products has been made harder by hurdles attached by Congress to its 
recent approval of the fast-track legislation required to clinch trade agreements. Worse, 
the United States is already trying to wriggle out of an agreement made with Mexico 
under the North American Free-Trade Agreement that allows unrestricted sugar imports 
by 2008. Nor does the political calendar bode well for completing the FTAA agricultural 
chapter by the January 2005 deadline. Almost 100,000 jobs in Florida, for instance, 
depend on the citrus industry. Is a real commitment to opening up that sector likely in a 
presidential election year? 

Mr Bush's team is keen to cast the FTAA as a route towards hemispheric development 
and prosperity. The Quito meeting is supposed to set up a “Hemispheric Co-operation 
Programme”, where richer countries promise to help poorer ones deal with the talks and 
the adjustment they require. Most of the money is due to come from the Inter-American 
Development Bank. But Mr Zoellick will announce America's small financial contribution, 
no doubt with much fanfare. At the same time, the Bush team is pushing to hold next 
year's ministerial meeting in Miami. The rhetoric is all about how much America cares 
about the FTAA. American politics makes it hard to take that talk seriously.  

from the print edition | The Americas  
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Brazil's presidential election 

Lula's hard choices 
Better pain now and gain later than the other way around  

Oct 31st 2002 | from the print edition  

AP 

THERE was no doubt about the result: Luiz Inacio Lula da Silva was elected as Brazil's 
president by a margin of 19m votes. Nor can there be any cavil about the significance for 
democracy in South America of the region's biggest country having chosen to elect the 
leader of its largest left-wing party. But none of that should be allowed to distort the 
nature of Lula's mandate. It is not for revolution. It is for moderate change, for 
consolidating an efficient capitalist economy in Brazil while trying to tackle unacceptable 
inequalities and injustices.  

That much was clear from the campaign. Three times Lula had stood as an anti-capitalist 
radical and lost. This year, he made his rhetorical peace with economic reality and the 
IMF—and won over Brazil's mainly middle-of-the-road voters. Another moderating 
influence will be his need to share power. He will govern with a Congress in which his 
own Workers' Party (PT) won fewer than a fifth of the seats. And his party has won none 
of the governorships of key states—powerful jobs in a genuinely federal country. 

None of this makes Lula's job any easier. But it should illuminate the choices facing him, 
as he grapples with the two, linked, challenges he faces: ensuring governability, and 
avoiding a catastrophic financial collapse. Though he does not take office until January 
1st, his success in both tasks will be determined by what he does in the coming weeks.  

On the first point, Lula repeated this week that he wants a broad “national pact”. He is 
right to recognise the need for allies. But not just any allies. Many of those who have 
rushed to embrace him represent the worst of Brazilian politics: unscrupulous populists, 
or conservative political bosses, who thinly disguise their appetite for pork with tired 
nationalist talk. Better by far would be an alliance between the PT and the parties that 
backed Fernando Henrique Cardoso, the reforming outgoing president, even if the 
wounds of the election campaign make that hard to pull off.  
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Given this need to construct a coalition, Mr da Silva cannot satisfy investors' impatience 
to know at once who will form his economic team. Anyway, it is more important for him 
to choose his finance minister and central-bank governor well than instantly: to find 
people with the required experience of financial markets and international financial 
institutions, he will have to look beyond the PT itself. 

How to avoid a financial collapse 

Uncertainty about who would follow Mr Cardoso, and mistrust of Lula, have helped to 
create a financial panic that has sliced 40% off the value of the currency this year, in 
turn driving up the cost of servicing the public debt to unsustainable levels. So Lula faces 
the trickiest of balancing acts. How can he fulfil his expensive promises (such as a 
doubling of the minimum wage) at the same time as he tames the public debt? 

Mr da Silva should appoint a reasonably market-friendly economic team, 
tighten fiscal policy further and, if necessary, seek more IMF aid 

There is a way out. It involves appointing a reasonably market-friendly economic team, 
an even tighter fiscal squeeze and, if necessary, seeking further IMF aid. That should be 
enough to create a virtuous circle in which the currency strengthens, interest rates fall, 
growth picks up and the public debt becomes manageable. (Mr da Silva should press the 
outgoing Congress to approve pending measures to cut over-generous civil-service 
pensions and give the central bank greater independence.) Otherwise, Brazil may 
stumble back to inflationary chaos, or a debt restructuring which would wreck its banks 
and from which Lula's presidency might never recover.  

The noises on economic policy coming from Mr da Silva and those closest to him have 
been reassuring (see article). But the test will lie in implementation. The PT has no 
experience of national government, and roughly a third of the party remains wedded to 
the radicalism of the past. Social movements, such as unions and landless farmers, their 
expectations aroused, may quickly become frustrated. Lula will need to be adept in 
managing their disappointment. 

Centre-left governments have often taken power amid similar doubts and problems. 
Those that have taken the populist route have quickly perished. Those that have 
prospered, such as Spain's in the 1980s and Chile's in the 1990s, have combined market 
economics with democratic reforms and gradual improvements in social provision. The 
road ahead will be bumpy, but its direction should be clear. 

from the print edition | Leaders  
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Brazilian politics 

The fun stops here 
Political scrapping, and inflation, rear their heads again  

Dec 5th 2002 | RIO DE JANEIRO | from the print edition  

Can I be in your cabinet?EPA 

FOR Luiz Inácio “Lula” da Silva, these have been glorious days. He disburses autographs, 
blows kisses from balconies, and drives his bodyguards to despair as he plunges into one 
adoring crowd after another. And why not? Just the other day, this woolly leftist was the 
nightmare of the financial world. Now the Brazilian currency and bonds have rallied, and 
talk of imminent debt default has faded.  

Yet the fun won't last. Well before he takes over on January 1st, Lula is feeling the 
weight of office. Electoral allies are snarling over plum cabinet jobs, unions are pushing 
for a hefty minimum-wage increase, and state governors are clamouring for debt relief. 
Worse, inflation is back. Consumer prices are rising by 10% a year, the worst rate since 
1994.  

Perhaps to prolong his brief honeymoon, Lula has hit the road. In his first official 
excursion as president-elect, he swung through Argentina and Chile early this week and 
will call on Mexico next. These are friendly nations with which Brazil has long enjoyed 
cordial if drowsy relations. Lula wants to perk things up by reviving Mercosur, the ailing 
South American trade association that nearly collapsed under the dead weight of the 
Argentine economy. He will end up in Washington, where he may have to answer 
questions about his repeated blasting of America's efforts to create a pan-American free-
trade area as “annexation”.  

Lula must patch together a broad ruling coalition 

Meanwhile, he has been very slow to name his cabinet. The task is not easy. With the PT 
controlling just 18% of Congress, Lula must patch together a broad ruling coalition. 
Every invitation to join the cabinet is also a snub, and every snub a potential defection. 
“Assembling the Brazilian ministry is one of the most delicate tasks of political 
engineering there is,” says Mailson da Nobrega, a former Brazilian finance minister. But 
for all the intrigue, most of the top jobs are likely to go to PT potentates, who could get 
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the nod by this weekend. The Central Bank post may take longer, and will almost 
certainly fall to a man with proper market-friendly credentials. Lula has made it clear that 
he does not want Arminio Fraga to stay. 

Jose Dirceu, the PT president, is likely to be Lula's chief of staff. As a former student 
rebel, he spent part of the 1970s exiled in Cuba and the rest living clandestinely in Brazil 
(thanks to a facelift and a spook's discretion) until a political amnesty was declared in 
1979. He fixed his face, dumped his wife and child, and plunged back into politics. He 
helped found the PT in 1980, and then, when things went awry, set out to reinvent it, 
reaching out to the business community and muscling the party militantes into the 
political middle.  

The top tip for the finance ministry is Antonio Palocci, the youngish former mayor of a 
city in Sao Paulo's farm belt, who now heads the transition team. Mr Palocci is big, 
amiable, whiskered, and like Lula speaks with a disarming lisp. But he has won praise for 
his prescriptions for Brazil's economy: low inflation and a hefty primary budget surplus 
for now and, in time, reform of taxes, labour laws and the money-losing pension system. 
“The Brazilian economy is a ship, not a speedboat,” he said last week. “We can't expect 
any abrupt turns.” For a country still struggling for ballast in the world markets, that may 
be just the right course. 

from the print edition | The Americas  
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Latin America and the United States 

End of an affair? 
Coolness and misunderstanding in the Americas  

Nov 7th 2002 | from the print edition  

FOR much of the past decade, relations between the United States and Latin America 
have been unusually cordial. Gone were the conflicts and confrontations of the cold-war 
years. In their place came talk of trade and partnership—and from George Bush, a 
smattering of pleasantries in endearingly bad Spanish and a promise to make the region 
a foreign-policy priority. Now, the cordiality has given way to uncertainty—with the 
potential for renewed tension, or mutual indifference.  

Three things have changed. Perhaps the least important is the victory of Luiz Inacio Lula 
da Silva in last month's presidential election in Brazil, and a seeming leftward tilt in the 
region. A second change is the waning of the love affair between Mr Bush and Mexico's 
Vicente Fox. One sign of that is that Mexico has said that in the discussion on Iraq at the 
UN Security Council, of which it is currently a member, it sympathises with the position 
of France rather than that of the United States.  

The third factor is Latin America's economic and political difficulties. On the one hand, 
this has reduced its value and reliability as a partner, especially at a time when the 
United States has its hands full with other problems and other parts of the world. On the 
other hand, many Latin Americans see American policies towards the region as failing to 
address their concerns. “If relations with Latin America are more difficult, it's because 
things are going so badly in the region, and the US response has been at best sporadic 
and unimaginative,” says Peter Hakim of Inter-American Dialogue, a Washington think-
tank. 

American policies focus on military aid to Colombia and free-trade talks in which the 
United States refuses to include farm subsidies or anti-dumping measures. The Bush 
administration has taken a hands-off approach to Argentina's economic collapse, opting 
to leave it to the IMF.  

Lula's victory has been greeted calmly in official Washington, where his move to the 
centre has been duly noted. Mr Bush rang to congratulate him and the two may meet 
soon. Much will depend on Lula's choice of foreign minister. He and his closest aides 
know Brazil—but are wholly ignorant of Washington (as their American counterparts are 
of Brazil). Their knowledge of the world beyond Latin America is largely confined to the 
French and Italian left, and few of them speak English.  

For all Lula's pragmatism, the potential for misunderstanding remains high. Especially if 
things go wrong with Brazil's economy, Mr da Silva may be tempted to appease his own 
radicals by posing as the rhetorical champion of the Latin American left against Yankee 
imperialism. Mr Bush is less likely than some of his predecessors to take a relaxed view 
of such talk. 
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That is because this would play to the alarmism of the far-right fringe of the Republicans 
in Congress. It sees Lula as part of a Latin American “axis of evil”, with Cuba's Fidel 
Castro and Venezuela's Hugo Chavez. To that list, some would add Lucio Gutierrez, a 
nationalist colonel (and former coup-leader) who is likely to be elected as Ecuador's 
president this month.  

In fact, such fears look wildly overblown: Lula has always acted as a democrat and 
rejects comparisons with Mr Chavez. Mr Gutierrez is trying to sound moderate—and Mr 
Chavez himself may not survive in power. Last week, Otto Reich, the State Department's 
top official for Latin America, called for early elections in Venezuela. Provided this is done 
within the constitution, Latin American governments are unlikely to object.  

 

Stalled in Mexico 

Nowhere is the changed mood more apparent than in Mexico. Little more than a year 
ago, Mr Fox was being feted by Mr Bush on a state visit to Washington. Now, the 
relationship is “stalled”, as a Mexican official puts it. Mr Fox's officials had high (too high, 
probably) hopes that they could persuade the United States not just to accept a scheme 
to legalise some or all of millions of illegal migrants, but also to equip the NAFTA trade 
agreement with some institutions, such as more modest versions of the EU's structural 
and regional funds. But a slowing economy, and then September 11th, meant that Mr 
Bush lost interest.  

The Americans, for their part, are miffed that Mexico's solidarity with their war on 
terrorism has seemed less than wholehearted. That, in turn, is partly because of Mexico's 
domestic politics. Mr Fox's people say that he and Jorge Castañeda, his foreign minister, 
took big risks in ignoring the still-strong anti-Americanism of many Mexican politicians. 
They feel they have got nothing in return.  

There is now a tangible tetchiness in the relationship. In August, Mr Fox cancelled a visit 
to Mr Bush's Texas ranch over the execution of a Mexican on death row. Last week, after 
he had met Mr Bush at the summit of the Asia-Pacific Economic Co-operation forum, he 
complained that the United States was not yet ready to treat Mexico as a “partner”. Right 
or wrong, that sends a message to the rest of Latin America. “If Bush is dealing with 
Mexico as a distant neighbour again, then it's hard to imagine the rest of the region 
finding a place on the agenda,” says Mr Hakim.  

from the print edition | The Americas  
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Brazil's new president 

Mr da Silva goes to Washington 
And names his new finance minister  

Dec 12th 2002 | from the print edition 

Only the tie was redAP 

WHEN Luiz Inacio Lula da Silva, Brazil's left-wing president-elect, sat down with George 
Bush in the White House on December 10th, many people held their breath. After all, the 
two are hardly close ideologically, and their countries have plenty to quarrel over, from 
protectionism to Iraq. But they acted like old pals. They swapped compliments, and 
talked and joked for 15 minutes beyond the scheduled half-hour. (“You sound like a 
Republican,” Mr. Bush reportedly teased, when Mr da Silva explained his Workers' Party's 
decidedly unradical social policies.) They also agreed to meet again in Brazil. Nothing 
unusual, but it augured well, especially for the Free-Trade Area of the Americas—the 
proposed trade pact that Lula once dismissed as a gringo cabal.  

Later, at the National Press Club, Lula deftly fielded queries about Brazil's ties with 
Washington's least-favourite governments in the region, Cuba and Venezuela, saying that 
his victory showed that the left could win in democracy. He confirmed, almost as an 
afterthought, his top economic appointment: Antonio Palocci, a former mayor and a 
physician, who has a conciliatory manner and a commitment to fiscal responsibility. 
“Since Brazil's economy is in intensive care, I decided to call on a doctor for the finance 
ministry,” Mr da Silva joked.  

Not everyone was amused. In the early 1990s, when privatisation was still heresy in 
Brazil, Mr Palocci, then mayor of Ribeirao Preto, a city in Sao Paulo's farmbelt, sold the 
municipal telephone company and called on private investors to build a water-treatment 
system. The Workers' Party radicals denounced him as a turncoat. For investors edgy 
about Brazil's public debt, however, Mr Palocci is just what the doctor ordered. Their next 
question was who would succeed Arminio Fraga as central bank governor. As The 
Economist went to press, the answer appeared to be Henrique Meirelles, a former boss of 
BankBoston. 

from the print edition | The Americas  
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Brazil's presidency 

Lula's burden of hope 
The new president faces a difficult Congress, wary investors and popular 

hunger for change  

Jan 2nd 2003 | SÃO PAULO | from the print edition  

“HOPE” and “history” are two words Brazilians often use in talking of their new president, 

Luiz Inácio Lula da Silva, who took office on January 1st. He has already made history by 

becoming the first left-winger to be elected to the office, by a landslide in October; it is a 

sign of how much Brazil's democracy has matured that nobody is surprised that not a 

peep has come from the armed forces, who ruled from 1964 to 1985. The hope is that 

Lula, as he is universally known, who was born poor and came to politics via the factory 

floor and the picket line, will restore Brazil's economic fortunes in a way that lifts up the 

poorest in a notoriously unequal society. In an emotional inauguration that drew 100,000 

supporters to Brasilia, Lula promised to wage war on hunger and unemployment without 

upsetting Brazil's fragile finances. Now, after a smooth handover of power by Fernando 

Henrique Cardoso, the president for the past eight years, he must start to live up to this 

heavy burden of expectations. 

He takes charge of a country in financial peril. Brazil's debts frighten its creditors: net 

public debt is nearly 60% of GDP, some $250 billion, and net foreign debt, both public 

and private, is $165 billion. Over the past year, fears of default, stoked by Argentina's 

insolvency and the past radicalism of Lula and his Workers' Party (PT), helped push up 

interest rates and the value of the dollar, to which much of Brazil's local-currency debt is 

linked. At the same time, inflation has edged into double digits for the first time since 

1995. 

Everything argues for tough monetary and fiscal policies—except Lula's campaign 

promises and the hopes of Brazilians for a return to rapid economic growth and poverty 

reduction. But the president's best chance of success these lies in using his mandate and 

the gravity of Brazil's plight to push through unpopular reforms. 

Since the final weeks of the election campaign, Lula has worked hard to turn investor 

panic into mere wariness. He has stressed that Brazil means to pay its debt, and has 

chosen ministers who seem ready to carry that promise through. Antônio Palocci, the 

finance minister, is a pragmatic former PT mayor who has committed himself to 

responsible policies. Some of his ideas are likely to come from Marcos Lisboa, the 

economic-policy secretary and co-author of “Lost Agenda”, a recent paper that advocated 

microeconomic reforms, such as trimming the role of Brazil's overgrown labour courts. 
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Henrique Meirelles, the new central bank president and an experienced commercial 

banker, is likely to retain many of the advisers of his predecessor, Arminio Fraga. 

Markets have responded to these signals. Since October the real, Brazil's currency, has 

rallied from nearly 4 to the dollar to 3.5, while the risk premium on the country's bonds 

has dropped from a peak of 25 percentage points over those of the United States' 

Treasury to 14. But that premium must fall further if Brazil is to be able to honour its 

debts in the medium term. 

A test of confidence will come in February, when the IMF will review its $30 billion loan to 

Brazil. Investors expect a more ambitious fiscal target, raising the planned primary 

budget surplus (before interest payments) from 3.75% of GDP to 4.5% or so. In the 

short run, higher inflation makes this easier (by cutting the real value of government 

spending). 

The new government seems likely to adopt a pragmatic stance on trade policy, despite 

the PT's traditional support for protectionism. The foreign minister, Celso Amorim, a 

career diplomat, is a former ambassador to the World Trade Organisation. The industry 

and trade minister, Luiz Fernando Furlan, head of a big meat producer, comes from an 

industry that has more to gain than to fear from freer trade. Their approach to the talks 

on the Free-Trade Area of the Americas is likely to be assertive but not hostile. If the 

government deviates from its predecessor's orthodoxy, it will be in areas such as 

industrial policy, where some of Lula's appointees are keen on activism. 

Brazil's prospects turn on whether Lula can turn these pragmatic intentions into policy 

achievements. He will face (when it convenes next month) not just a Congress in which 

he lacks a majority, but pressures from friend and foe alike. Having accommodated many 

independents in economic posts, he has given the other cabinet jobs to his party and its 

seven coalition partners, an assortment of small leftist and populist outfits. That meant 

spurning, for now at least, the centrist Party of the Democratic Movement (PMDB), whose 

inclusion would have given him a legislative majority (see chart).  
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Another worry is Lula's own party. The president and José Dirceu, his chief of staff and 

political enforcer, both belong to the PT's dominant moderate wing. But about a third of 

the party and its legislators cleave to vociferous radical factions that dream of socialism 

and recoil from any pandering to financial markets. For now, they are in check: the PT 

told one of its senators who objected to Mr Meirelles to stay away from his confirmation 

hearing. 

Then there are Brazil's powerful but cash-strapped governors and mayors. The biggest 

threat to fiscal discipline, argues Rodrigo Azevedo of CSFB, an investment bank, is that 

the states will try to renegotiate their debts, breaching a fiscal-responsibility law that 

restrains their deficits.  

 

Stressing the social 

Mr Palocci seems intent on pushing a lot through quickly, including a Tony Blair-style 

freeing of the central bank from political control, a trimming of civil servants' absurdly 

generous pensions and reforming a complex system of state value-added taxes. 

Optimists argue that these reforms, long pressed by Mr Cardoso (and opposed by the 

PT), will now pass by consensus. The PMDB has said that it will back reforms that are 

“best for Brazilian society”. But the government will have to haggle for every victory in a 

Congress with an insatiable hunger for pork. 

Brazilian presidents normally enjoy a six-month honeymoon. Lula will hope that his 

sweeping electoral mandate will buy a longer indulgence from voters and PT radicals 

alike. He will try to ensure this by using the word “social” at every opportunity. He has 

created a “social assistance” ministry and named a secretary of “economic and social 

development”.  
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This risks a proliferating “social bureaucracy”. If the social offensive is to have substance, 

it may come from Fome Zero (zero hunger), a planned partnership of government, firms, 

charities and pressure groups to improve the welfare of the poor. Its boosters tout this 

alliance, which will try to do a lot with little extra public money, as a new model. Or you 

could call it “compassionate conservatism”.  

from the print edition | The Americas  
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Picking losers 
A good start for Lula  

Jan 9th 2003 | SÃO PAULO | from the print edition 

A BIG part of the work of Brazil's new president, Luiz Inácio Lula da Silva, will be 
picking winners and losers in his quest to make Brazilian society more equal. A week 
into the job, he seems to be choosing his targets well. The losers, Lula is making ever 
clearer, are going to be the beneficiaries of a state that collects a third of GDP in taxes 
without doing much to lessen inequality. The winners, if Lula plays his hand well, will 
be Brazil's poor—and, ironically, the financial markets.  

Among the first victims are the armed forces: Lula put off for a year the purchase of a 

dozen fighter planes, which would have cost $700m. All ministries have been ordered to 

submit most of their discretionary spending to the finance and planning ministers for 

approval, the sort of thing the president used to abominate when he was a fiery left-wing 

opposition leader.  

More important in the long run are signs that Lula may soon tackle the biggest welfare 

programme for the better-off, pensions for government servants, which generate a 

deficit of more than 4% of GDP. Reform will be introduced before July, said André Singer, 

Lula's spokesman. Opposition parties claim that they will not block this in Congress, 

where Lula's nine-party coalition is in a minority. But its passage will be a battle.  

Part of the savings will be used to repair the battered public finances. There is 

speculation that the government will soon announce a more ambitious target for its 

budget surplus (before interest payments) of more than 4% of GDP, rather than 3¾%. 

Investors, who had once regarded Lula as a spendthrift potential defaulter, are ebullient. 

This week, the real reached its highest level since mid-September. Foreign investment is 

returning to Brazil's stockmarket.  

All this smacks of continuing the previous government's policies. Lula means to make his 

mark by putting some of the money he saves into new programmes to alleviate poverty, 

though their design is not yet clear. His first anti-poverty venture has encountered a 

slight, but perhaps symbolic, glitch. The president, rightly worried that his ministers will 

soon forget the poor, had planned to take his entire cabinet on a field trip to Guaribas in 

the north-east, one of Brazil's poorest municipalities. The itinerary has now been 

modified. Getting to Guaribas, Lula's spokesman explained, would cost too much.  

from the print edition | The Americas  
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Brazil's president 

Lula's message for two worlds 
Can Brazil's president continue to appeal to Porto Alegre as well as Davos?  

Jan 30th 2003 | PORTO ALEGRE | from the print edition  

PERHAPS no other world leader could have pulled off the feat achieved last weekend by 

Brazil's new president, Luiz Inácio Lula da Silva. First, an ebullient crowd of 75,000 at the 

World Social Forum, a global gathering of the radical left, hailed him as its leader. “He 

provides hope not only to his own people but to struggling people all over the world,” 

said Thomas De Castro, a Canadian trade unionist, as he listened to Lula at the forum in 

Porto Alegre, a tidy state capital in southern Brazil. Then Lula flew directly to Davos, the 

Swiss town that hosts the World Economic Forum. There, his speech was greeted 

ecstatically by the assembled businessmen and bankers who symbolise everything that 

the Porto Alegre event was set up two years ago to oppose.  

A month into his term, Lula does not discourage the idea that his Brazil will provide the 

world with a new paradigm. In Porto Alegre, he cited several Latin neighbours which, he 

claimed, “have high expectations” of his government. In Davos, he called for the creation 

of a fund, backed by rich countries and multinationals, to “fight misery and hunger” in 

the third world. We'll look into it, replied the head of the Davos forum. 

Yet what brings joy to Davos Man ought to alarm Porto Alegre Woman, and vice versa. 

The Porto Alegre “progressives”, as they call themselves, are strident folk. Many routinely 

equate George Bush with Adolf Hitler. The proposed Free-Trade Agreement of the 

Americas (FTAA) amounts to crimes against humanity. Capitalism itself is thought to be 

toxic. But while Davos Man may be a little crestfallen of late, his faith in capitalism has 

been stirred, not shaken. 

Ironically, if Lula is to satisfy them both, it will not be by creating a new paradigm but by 

working creatively within an established one. There are two reasons to think this. The 

first is that Lula is a reconciler. The marchers' slogan “Don't spill blood for oil” becomes, 

in Lula's mouth, “the world needs peace, not war,” and drew cheers in Porto Alegre 

nonetheless. “Down with the FTAA” turned in Davos into “we want free trade” but with 

“reciprocity”. And for leftists disenchanted with traditional democracy, Lula's election 

represents the possibility of reprieve.  

Second, Lula seeks to achieve progressive ends largely with means that Davos would 

endorse. His economic team has swallowed the IMF's remedy for countries with weak 

finances and rising inflation: budget surpluses and high interest rates. Last month, the 
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central bank raised interest rates, already astronomic, by half a percentage point. Brazil's 

currency and its bonds have weakened recently, but that has more to do with investors' 

war jitters than with any financial wobbling by the Lula government.  

Nevertheless, some of the features of Lula's new paradigm are acquiring definition. In 

local government, his Workers' Party (PT) pioneered ways to bring ordinary citizens into 

policymaking through “participatory budgeting”. It plans to take the principle to the 

federal level, through a new Council of Economic and Social Development. This is 

supposed to build consensus on reforms within “civil society” and industry. The foreign 

minister, Celso Amorim, is expected to visit the PT's trade-union arm to discuss trade 

policy. “We never had ministers consult us before,” said a union official in Porto Alegre.  

The government's flagship programme, to be launched over the next few days, is Fome 

Zero (“zero hunger”), a national version of Lula's proposed international fund to fight 

misery. But this programme, like others of Lula's policies, is not nearly as novel as he 

and his supporters claim. It is likely to expand and improve upon anti-poverty schemes 

set up by Lula's predecessor, Fernando Henrique Cardoso.  

Asked to define the new model, Tarso Genro, head of the new council, mentions first 

“realising the vast possibilities of the internal market”. This entails such unexceptionable 

measures as investing in infrastructure and research and development and giving small 

enterprises access to credit. Does the government want to raise taxes, already a weighty 

third of GDP? No, it would prefer to lower the burden and widen the revenue base, says 

Mr Genro. This would be done partly by bringing into the formal economy the half of the 

labour force that works off the books. The new model “is not a radical change,” he 

admits.  

Caution is no guarantee of wisdom. The government could err in many ways that would 

pass unnoticed by the financial markets, at least for a time. Money could be squandered 

on badly designed poverty programmes or on bail-outs of failing companies. Rather than 

trying to prise open North American markets, Brazil could close the door to its own. This 

week it took action to stem imports of textiles from East Asia to protect its domestic 

industry.  

Porto Alegre progressives would cheer each retreat from “market fundamentalism”, but 

the Lula government looks unlikely to give them many such satisfactions. What, then, 

does the PT's pragmatist majority have in common with the Porto Alegre radicals? 

Opposition to “neo-liberalism”, says Mr Genro. But that convenient political swear word 

means different things to the two groups. For radicals, the term stands for capitalism; for 

Lula, a narrow conservative version of it.  
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Already it is clear that the obstacles to Lula's success may come less from Davos than 

from within his own camp. On the one hand, he has accepted the support of backwoods 

political barons whose problem with “neo-liberalism” is that it means a smaller state to 

plunder. And on the other, his most vocal public critics are on his party's left, preparing 

to oppose the IMF, and the pension and labour reforms which Lula has accepted are 

essential to generate the growth and resources needed to fight poverty. If he does show 

that Davos is no obstacle to economic and social justice, his welcome may be chillier in 

Porto Alegre by the end of his term. 

from the print edition | The Americas  
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Brazil 

A time to talk, and a time to do 
He has promised the right things. Now Lula must get them done  

Feb 20th 2003 | from the print edition 

 

THE moderation looks lasting. Seven weeks into his presidency, Luiz Inácio Lula da Silva 

still seems a comfortable presence as leader of Brazil. Last year, during the election 

campaign, investors were so panicked by him that they took Latin America's biggest 

economy close to financial meltdown. When Mr da Silva accepted an accord with the IMF, 

they breathed again; and since he took office they have been cheered by a spending 

squeeze, to try to settle the country's finances, and two rises in interest rates, to help 

control inflation.  

This week, in a break with tradition, Mr da Silva went in person to Congress to seek 

support for his economic reforms. These ambitious measures—reining in the burgeoning 

social-security deficit, rewriting the growth-stifling tax code, easing the job-killing labour 

laws and making the Central Bank independent—are the unfinished business of Fernando 

Henrique Cardoso, Mr da Silva's centre-right predecessor. As our survey in this issue 

reports, these reforms could propel Brazil towards first-world levels of prosperity and 

social justice. Without them, Brazil's economic performance will remain, at best, 

mediocre; at worst, it risks high inflation or a debt default.  

There is a long way to go. It is one thing to announce a spending squeeze; it is another 

to resist, day in, day out, pressure from pork-hungry congressmen and cash-strapped 

state governors to relax it. Mr Cardoso just about managed to do so, despite a big 

majority in Congress. Mr da Silva, governing in a minority, has a tough act to follow.  

Without reform in the public finances, as Mr da Silva is discovering, Brazil is not only 

forced to suffer sky-high interest rates but must crank out huge budget surpluses in 

order to service its debts. Since many of these debts are linked to the exchange rate or 
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interest rates, any sudden loss of investor confidence can quickly turn to panic. Progress 

with reforms is thus not only desirable in itself, but will keep investors happy.  

 

Seizing the moment 

Mr da Silva's election was accompanied by a wave of optimism. The real rebounded and 

the “spreads” on Brazil's bonds—a measure of investors' wariness—plummeted. But in 

recent days, the currency has slipped and the risk premium has crept up again. Fears of 

war with Iraq have contributed to that, of course. But these market wobbles should 

remind Mr da Silva how little time he has before his honeymoon with Brazilians will end. 

He talks of seeking a national consensus on reforms. But most politicians now accept the 

need for them. Rather, the problem lies in the detail—and, above all, getting them into 

law. All too often, under Mr Cardoso, reforms announced with great fanfare were killed 

by legislative wrangling. So the sooner Mr da Silva's government comes up with its own 

blueprint and sends it to Congress, the better. If he delays, his golden opportunity to 

turn transient popularity into lasting change may be gone.  

If he succeeds, the benefits will spread beyond Brazil. Many of its neighbours are in deep 

trouble. Argentina is bankrupt, and Uruguay teeters on the brink; Venezuela and now 

Bolivia are riven by conflict, while Colombia is assailed by drug-financed terrorism. The 

region desperately needs a positive example of democratic continuity, combined with a 

broad agenda of social and economic reform, in which the poor can see hope of a better 

life ahead. If Lula is to embody that, it will not just be by speeches but in laws. 

from the print edition | Leaders  
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Brazil's economy 

A test of faith in Lula 
Will the economy bounce back fast enough to silence the doubters?  

Mar 4th 2004 | SÃO PAULO | from the print edition  

MORE than most presidents, Brazil's Luiz Inácio Lula da Silva is sustained by popular 
faith. Brazilians assume that he will better the lot of the poor and that his Workers' Party 
(PT) is nobler than the corrupt norm. That faith is now being tested. A corruption scandal 
last month threatened to oust José Dirceu, Lula's chief-of-staff and the man sometimes 
called Brazil's “prime minister”. Now comes another test: Brazilians learned last week 
that their economy shrank 0.2% in 2003, the worst performance in 11 years. Unless it 
bounces back fast, the president's popularity may be shaken and his policies put in 
jeopardy.  

Lula and his economic team promised that the tight fiscal and monetary policies of their 
first year in office would lead to renewed growth and more jobs in the second. The pain is 
tangible enough: in the year to January, average wages fell 6.2% in real terms, while 
unemployment in the big cities rose to 11.7%, from 11.2%. Household consumption fell 
a record 3.3% in 2003, while interest payments on the public debt snaffled almost 10% 
of GDP. 

So when will the gains come? Critics see the government's macroeconomic policy as 
perverse. Real interest rates are among the highest of any large economy, even after last 
year's ten-point decline in the central bank's benchmark rate. Their laments are growing 
more shrill, partly because the central bank has held this steady (at 16.5%) for the past 
two months. Antônio Delfim Netto, a congressman friendly to the government, gave 
warning that the bank's obsession with hitting its inflation target (of 5.5%) could 
condemn the economy to mediocre growth this year.  

But the economy is in better shape than it looks—and that goes, too, for the 
government's policies. Last year's austerity choked an inflationary burp, restored 
investors' confidence in Brazil and should allow interest rates to fall further. In a feisty 
defence of his record, the central bank's governor, Henrique Meirelles, pointed out that 
recovery began last July, and that growth reached an annual rate of 6% in the final 
quarter. Most economists still expect growth of 3-4% this year, spreading out from 
booming exports to domestic consumption and investment. Lula seems to realise that 
surrender to the growing clamour for slashed interest rates and higher spending would 
jeopardise such gains.  

But will the gains come fast enough to ease the pressure on him? He faces local elections 
in October. Growth this year will produce “almost nothing” by way of new jobs, says 
Dirceu Bezerra of Rosenberg & Associados, a consultancy. And it remains vulnerable to 
outside forces, such as a rise in American interest rates, which would push up rates in 
Brazil.  
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The government, put on the defensive by revelations that one of Mr Dirceu's top aides 
funnelled money illegally to the PT and took some for himself, has two answers. One is to 
prime the economy without busting the budget. Thus the finance minister, Antônio 
Palocci, this week announced measures to encourage banks to lend to the depressed 
construction industry. He is also pressing the International Monetary Fund, which last 
year lent Brazil $6.6 billion, to exempt some capital spending from the calculation of the 
main fiscal target. The IMF is considering this, but will not decide soon.  

More important is a series of microeconomic initiatives designed to perk up private 
investment, especially in infrastructure. They include a reform of the bankruptcy law, 
rules to encourage private investment in public works and a new regime for electricity. 
But the government's approach to regulation has so far been inept. In January, it 
squeezed out the chief of the telecoms regulator, casting doubt on the independence of 
all regulatory bodies. The new electricity model, introduced by decree and now subject to 
ratification by Congress, leaves much to the discretion of the energy minister. All this 
hurts investment as much as high interest rates do.  

The air of crisis in Brasília could galvanise the government. Mr Dirceu, who is not accused 
of wrongdoing, is apparently safe for now and the government looks likely to escape a 
congressional inquiry into the funding scandal. Controversial measures, such as a reform 
of the judiciary, may languish. But the “positive agenda” of microeconomic measures 
could speed up. Best of all for the government, Lula's popularity has barely been dented 
by scandal or the economic blues. According to a poll this week, 60% of Brazilians think 
his performance “good” or “great”. They are keeping the faith.  

from the print edition | The Americas  
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Brazil and Argentina 

To Lula's credit 
Brazil does better than Argentina, but still needs reform  

Sep 2nd 2004 | from the print edition  

Reuters 

IN 2002, when Luiz Inácio Lula da Silva was elected as Brazil's first left-wing president, 
he faced a choice. He could opt to honour Brazil's large public debt and check a 
threatening burst of inflation. Or he could try to evade the debt burden, either by 
defaulting on part of it or by allowing inflation to erode its real value. Many of his 
supporters counselled the latter. They argued that Brazil's deep-rooted injustices 
demanded a switch of public money from debt payments to social programmes. 

To their credit, Lula and his finance minister, Antônio Palocci, opted for the rigours of 
economic orthodoxy, honouring the debt and tightening fiscal and monetary policies. This 
had a cost. Brazil's economy suffered recession, albeit a brief and mild one. Neighbouring 
Argentina defaulted on its (even more burdensome) debt in 2001. Its subsequent 
economic recovery has been swift and strong. Lula's popularity slid, while in Argentina, 
President Néstor Kirchner basked in popular acclaim. 

Now matters look a bit different. Argentina's recovery has started to slow. This week Mr 
Kirchner told the IMF's new managing director, Rodrigo Rato, of his government's plan to 
leave Argentina's loan agreement in limbo while it tries to launch a take-it-or-leave-it 
writedown of some $100 billion in defaulted debt. Even if this bond swap goes smoothly 
(a big “if”), sustaining recovery will depend on Mr Kirchner's ability to persuade firms 
that his Argentina is a safe place in which to invest. Given his bullying treatment of some 
companies, such as privatised utilities, that may be hard. 

Lula, by contrast, is starting to reap the fruits of macroeconomic rigour. This week came 
news that in the second quarter Brazil's economy grew by 5.7% compared with the same 
period last year—the third successive quarter of strong growth. Inflation remains a 
worry, but at 7% over the past 12 months, not a huge one. The public debt is a far 
bigger headache. But the numbers are at least starting to move in the right direction: 
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from a peak of 59% of GDP last December it fell to 56% in June. Unemployment, too, is 
on the way down, while real wages are rising. So too, is Lula's approval rating. 

Just as important, Brazil's growth looks more sustainable than Argentina's. Investment 
has increased sharply. After a difficult decade, in which Brazil grappled first with ending 
chronic inflation and then with the fiscal disorder that this had concealed, there is a real 
chance that South America's spluttering economic motor could start to purr.  

 

A bloated state in need of reform 

A cautious case can also be made that a big shift in Brazil's economic culture is under 
way. The decision to honour the public debt owed much to the fact that most of it is 
owed to Brazilians, their banks and their pension funds. Lula's government is also trying 
to persuade Congress to approve a bill to stiffen the bankruptcy law to make it easier for 
lenders to collect loan guarantees. Brazil may be changing from a debtors' paradise into 
a creditor-friendly place—a transition all developed countries made at some point in their 
history.  

Nevertheless, three big cautionary notes are worth remembering. Brazil remains 
vulnerable to sudden shifts in the world economy. A sharp rise in interest rates in the 
United States could have a knock-on effect, making the debt burden unbearable. Second, 
Brazil's growth could still be held back by the government's sloth in tackling micro-
economic obstacles—poor roads and ports, high taxes and oppressive government 
regulation. Third, Brazil still faces several years of heavy debt payments. Last year, for 
example, the federal government spent some 40 billion reais ($13 billion) on debt 
service—a sum equal to 13% of its revenue and 2.5% of GDP. Even so, it rolled over 
debt totalling a further 4.2% of GDP.  

How can Brazil make this huge fiscal effort while also meeting urgent social needs? The 
wrong answer is to raise taxes. These already total almost 40% of GDP—a figure close to 
that of many rich countries. In fact, the state already spends generously on social 
programmes. But much public money is squandered on vested interests, duplication or 
inefficiency (see article). Lula can be proud of his economic choice. Now, the challenge is 
to help the 60m Brazilians who live in poverty by ensuring faster growth and by 
reforming the state.  

from the print edition | Leaders  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 224

Brazil's mid-term elections 

Lula at half-time 
Mid-way through his term, Brazil's president must step up his game  

Nov 4th 2004 | SÃO PAULO | from the print edition  

WITH his fondness for football metaphors, Luiz Inácio Lula da Silva might view his 
presidency thus: shortly before half-time, his team holds a slight advantage. The 
economy has been performing well, the country's financial defences are more solid and 
both he and his government remain popular with the crowd. But there are reasons to 
worry. The central bank, with its eye on the ball of inflation, is raising interest rates to 
stifle it. The pitch is clogged with bills that could help the government score goals—if only 
Congress would enact them. And, after local elections on October 31st, Team Lula is not 
as cohesive as it might be, while the other side has taken new heart. It will take more 
than a pep talk to extend the lead in the two years until the final whistle and the next 
presidential election. 

For Aldo Rebelo, Lula's political co-ordinator, the Workers' Party (PT) and its coalition 
allies “emerged broadly victorious” from the municipal vote. The total number of PT 
mayors more than doubled, from 187 to 411. The coalition will govern two-thirds of 
Brazil's municipalities. Yet there were serious setbacks. The most grievous was the loss 
of São Paulo, the biggest city, where Mayor Marta Suplicy fell to José Serra, the man Lula 
beat to win the presidency in 2002. Mr Serra's victory makes the governor of São Paulo 
state, Geraldo Alckmin, the likeliest challenger to Lula in 2006. Hardly less painful is the 
loss of Porto Alegre, a southern state capital that the PT has governed for 16 years. Of 
the 96 biggest cities the PT will govern 23, six fewer than today. 

At first sight, the results look like a vindication of the PT's left wing, which has long 
grumbled about the government's pursuit of tight fiscal and monetary policies. Raul Pont, 
the defeated PT candidate in Porto Alegre, blamed his ejection on economic orthodoxy. 
Luizianne Lins, the newly elected mayor of Fortaleza in the north-east, is from the PT's 
left and won without her party's support in the first round. She argues that the PT will 
have to go through a period of “reflection” on economic policy. 

The government draws different conclusions. Its policies have “already shown the first 
results,” says Mr Rebelo. These include an expected growth rate of about 4½% this year, 
an export boom and more benefits for the poor. In São Paulo, the PT lost not the poor, 
but the middle class. Mr Rebelo, who belongs to the tiny but moderate Communist Party 
of Brazil, notes that the PT faltered where it failed to forge electoral alliances. Lula's first 
task will be to repair those frayed by the election. 

That is messy work. The Brazilian Democratic Movement Party, the PT's chief ally in 
Brasília, the capital, is to decide on November 10th whether to remain with the 
government or pull out while still backing some of its legislative programme. Mrs Suplicy 
had rejected a member of the party as her running-mate. Antonio Carlos Magalhães, a 
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senator who is political boss of the north-eastern state of Bahia, has moved from benign 
neutrality to active hostility and must be coaxed back again. 

Much will depend on horse-trading, starting with the re-election of the presidents of the 
two houses of Congress, which, like so much else in Brazil, requires a constitutional 
amendment. The government's first priority is to rebuild its constituency in the Senate, 
where its majority is less than the 60% needed to pass amendments, says Alexandre 
Marinis of CSFB, an investment bank.  

Both there and in the lower house, bills are piling up whose passage would help ensure a 
successful second half for the government. These include a law on public-private 
partnerships, designed to spur investment with less strain on the budget; a reform of 
bankruptcy legislation to encourage lending; and a regulatory framework to reassure 
investors in infrastructure. Mr Rebelo predicts, unrealistically, that all these can be 
enacted this year.  

On the horizon are hints of bolder reforms. The government talks of making employment 
laws more flexible, which could speed up job creation, of laws to promote consolidation 
among Brazil's many political parties and even of granting formal autonomy to the 
central bank. The PT's election defeats may now make the party more cautious, 
especially on central-bank autonomy and labour reform. But that would be a pity. If Lula 
is wise, he will spend the second half of his mandate attacking rather than defending. 

from the print edition | The Americas  
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The magic of Lula 
What Brazil's scandal-tarnished president should do with a second chance  

Mar 2nd 2006 | from the print edition 

AP 

FOUR years ago, the election of Luiz Inácio Lula da Silva, a former lathe-operator and 
trade-union leader, as president of the world's fourth-biggest democracy aroused the 
fears of some investors and the hopes of many poor Brazilians. His Workers' Party had 
long campaigned for socialism. Once in power, however, “Lula” showed himself to be a 
pragmatist. He is all but certain to seek a second term in October's presidential election, 
and polls suggest he may win. In a rare interview this week (see article and highlights 
from the interview), Lula gives his own account of what he has achieved so far and where 
he is going. What should outsiders make of his record? 

By the standards of other big emerging economies such as China's and India's, Brazil 
continues to disappoint. Latin America's giant grew by an annual average of 2.6% over 
the past three years, and is unlikely to grow by more than 4% in 2006, despite falling 
interest rates and a pre-election spending binge. Public debt and taxes remain too high, 
public pensions are over-generous and there is too little public investment.  

By the standards of its own recent past, however, Brazil is faring well. What looked like 
an economic miracle under military rule in the 1960s and 1970s came at the cost of 
inflation and debt. The dictatorship was followed by a wasted decade, while democratic 
politicians enshrined a prosperity-destroying system of over-regulation and economic 
nationalism in a new constitution. Nonetheless, over the past decade Brazil has at last 
begun to lay the foundations of sustained growth.  

Lula is building on work begun by his predecessor, Fernando Henrique Cardoso, but has 
done so with considerable courage. He has stuck to tough-minded monetary and fiscal 
policies even when these have been unpopular. He has at the same time begun to tackle 
social inequalities with a massive poverty-relief programme that now reaches 8.7m 
families.  

Whoever forms Brazil's next government should continue on this path. Ideally, the pace 
of reform should be speeded up. Brazil needs to shrink its public debt and make more 
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space for public investment and lower taxes. Failure to do so will mean unnecessarily 
high interest rates and leave the country vulnerable to any stumble in the world economy 
(see article). But there are ways and ways to reform.  

Win the argument, don't resort to bribery 

Brazil is a hard country to change—especially when no party has a majority in a 
fragmented Congress. The business of assembling congressional majorities in order to 
loosen the economic straitjacket of the constitution is painfully slow. Behind each 
constitutional restriction stands a vested interest of one sort or another. In their quest for 
a majority, Workers' Party leaders are alleged to have cut corners with Leninist 
arrogance, paying bribes to small rent-a-parties.  

This scandal has damaged his party more than Lula himself. Many Brazilians appear to 
feel that whatever went on was no worse than in the past. They trust Lula's good 
intentions, and seem willing to give him the benefit of the doubt. If he is re-elected, 
however, Lula needs to clean house—not for Brazil's sake alone but also in the interests 
of the region. 

Brazil's approach—the patient building of institutions and consensus—has much to 
recommend it in a Latin America where the socialist populism of Venezuela's Hugo 
Chávez has lately attracted far more attention. In a few years' time, when Venezuelans 
face the bill for Mr Chávez's decapitalisation of their economy, Brazilians should be 
reaping the fruits of fiscal responsibility in the form of sustainable growth.  

On taking office, Lula offered himself as a bridge between two worlds, between the Davos 
crowd of business types and the World Social Forum of social and environmental 
activists. He can still command influence in both of these worlds. In Britain this week he 
intends to push for compromise in the Doha round of world trade talks. Brazil's quiet 
diplomacy may yet persuade Bolivia's socialist president, Evo Morales, to follow the path 
of democracy and pragmatism rather than the example of Mr Chávez. To do all this, 
however, Brazil must lead by example—reforming its economy and helping its legions of 
poor people by winning the political argument and playing by the rules, not resorting to 
bribery and the quick fix. 

Lula is not just a charismatic politician but also, it seems, a lucky one. He promised clean 
government, presided over a corruption scandal, and yet still looks capable of winning a 
second chance. He has the potential to become one of Latin America's most remarkable 
democratic politicians. But the greater part of his work still lies ahead of him.  
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Brazil 

Lula's leap 
The Economist talks to Brazil's president  

Mar 2nd 2006 | BRASÍLIA | from the print edition 

THE press says he's shed 14 kilos (30lb). His aides confirm more than ten. But there is 
no doubt about the improvement in the political fitness of Brazil's president, Luiz Inácio 
Lula da Silva. Last year, Brazil's worst scandal in a dozen years nearly finished him. The 
polls now predict his victory over likely rivals in next October's presidential elections. Lula 
does not admit to being a candidate: he may wait until June to declare himself, while his 
main rivals must leave their current jobs by next month. Yet his frenetic trips around the 
country inaugurating crowd-pleasing public works make his intentions plain.  

Why is he now likely to win? Speaking to The Economist in a rare interview, Lula cited 
over and over what he regards as his twin triumphs: economic stability plus social 
progress. “How many countries have achieved what we have: fiscal responsibility and a 
strong social policy at the same time?” he asks. “Never in the economic history of Brazil 
have we had the solid fundamentals we have now.” Brazil is ready for “a leap in quality”, 
he says.  

Such a leap is what Brazil—a country with a population (186m) equal to that of the whole 
of the rest of South America and a land area bigger than all 25 EU countries combined—
has been waiting for since the early 1970s, when it was one of the world's fastest 
growing economies. Then its economy stumbled into debt and inflation, while other 
emerging economies like China and India began to take off, generating more global buzz. 
In his interview at the presidential ranch, Granja do Torto, Lula defended a slow and 
steady approach to growth and promised further reform in a possible second term. “The 
future”, he says, “will be built on strong investment in education and training, with tax 
relief to encourage new investment, notably in science and technology.” Since becoming 
president in January 2003, he has achieved much of what he set out to do, but has not 
yet cleared all obstacles to Brazil's great leap forward. 

Popular, but no populist 

Solid fundamentals are not what the world expected from Lula. His pre-presidential 
career consisted mainly of leading a trade union that defied Brazil's military dictators, 
and a political movement, the Workers' Party (PT), that denounced the “neo-liberal” 
policies of the dictators' democratically elected successors. The victory of a worker born 
dirt-poor in Brazil's poverty-stricken north-east was celebrated as a victory for poor 
people everywhere. Yet Lula did not turn out to be a populist like Venezuela's Hugo 
Chávez. Instead of spending recklessly, reigniting inflation and perhaps defaulting on 
debt as Argentina has done, Lula clamped down on inflation and saved extra money to 
pay the debt. “I will not throw away the opportunity the people gave me,” he says.  
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Lula sees himself as a negotiator, not an ideologue. He has befriended both Mr Chávez 
and the Venezuelan leader's American antagonist, George Bush. On a state visit to 
Britain next week, he will try to prod the Doha round of global trade negotiations into life.  

For a leader adept at reconciling opposites, Lula has proved a surprisingly polarising 
figure. Disappointed with his orthodox economics, the left wing of the PT has harried the 
government with “friendly fire”, deterring Lula from reforming as boldly as he might have 
done. Yet, for his foes, Lula remains the party's creature. He allowed the PT to replace 
experts from the government bureaucracy with loyalists and to abort programmes that 
had proved their worth. Then came the mensalão, revelations that the PT had been 
funnelling money illegally to both its own congressmen and those from allied parties. 
Millions had voted for the party because it proclaimed itself above the grubby norm of 
Brazilian politics. That image is now in tatters. Lula is popular among the poor, say the 
polls, but has lost ground among Brazilians from the middle class up.  

That the mass of Brazilians seems prepared to overlook these misdeeds suggests that 
Lula got two big things right: the economy and poverty alleviation. Comparing Brazil's 
vital indicators when Lula took over with the same ones now “is like looking at two 
different economies”, says Vinod Thomas, former head of the World Bank in Brazil. In the 
autumn of 2002, Brazil's currency, the real, plunged, largely because the markets feared 
Lula's arrival. Inflation, already in double digits, threatened to spike higher and the yield 
on Brazil's dollar bonds was 25 percentage points above that of American Treasuries. The 
new government swerved away from disaster. The finance minister, Antonio Palocci, 
raised the target for the public sector's primary surplus (before interest payments) by 
half a percentage point to 4.25% of GDP, persuading the markets that Lula could be 
trusted to pay Brazil's public debt. The central bank steadied the real and raised interest 
rates to choke inflation.  

An economy that swooned every time confidence in emerging markets 
wobbled now looks steadier 

An economy that swooned every time confidence in emerging markets wobbled now 
looks steadier. Spurred by a devaluation in 1999 and buoyant demand for commodities, 
exports have boomed, turning a current-account deficit into surplus. Mr Palocci has used 
the inflow of dollars to pay off foreign creditors, including the IMF. Soon, Brazil will no 
longer have to worry about a falling real driving up its debt burden. The risk premium 
has fallen to a record low of two percentage points.  

Much of the grumbling is about the price Brazil has paid for stability. Under Lula, 
economic growth has averaged just 2.6% a year, barely better than the dismal average 
of the last 15 years. There are at least three culprits. At around 11%, Brazilian real 
interest rates are among the highest in the world. Government grabs an estimated 38% 
of GDP in the form of taxes and contributions, well above the tax take of most other Latin 
American economies. Even with all that revenue, central government investment has 
shrunk to a derisory 0.5% of GDP.  
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Barely a day has passed since Lula came to office without shrill denunciations of the 
central bank, often from his own vice-president, José Alencar. Tight monetary policy has 
stifled investment and pushed the real to levels that threaten exports and scare local 
producers. But Lula insists that “you can't make the central bank the villain”, not least 
because the government sets the inflation target. The government is doing its part, for 
example by reducing import tariffs “on products that we know are increasing in price 
more than they should”, such as steel, he says.  

Steady as she goes 

Turning to Brazil's crushing tax burden, Lula points out that the government has not 
raised a single tax rate yet. Revenue is up because profits are higher and tax collection is 
better. As this improves, “we'll be able to reduce the tax burden by cutting rates and 
expanding the base of contributors”. For Lula, sure growth is worth more than fast 
growth. “I don't want to grow 10% or 15% a year. I want a lasting cycle of growth 
averaging 4% or 5%.” There will be “no magic in the economy”, he says. This year 
growth should be around 3.5%.  

Survival, but no exit from povertyReuters 

But stability has its own subtle magic. It protects the value of salaries and encourages 
business to plan long term. “The capital market is now an option” for financing 
infrastructure, says Paulo Godoy, president of the ABDIB, a group representing 
infrastructure firms. Despite high interest rates, consumer credit surged after the 
government let banks lend to consumers against their paycheques. This contributed to 
what will no doubt be the PT's favourite campaign statistic: 3.5m jobs created in the 
formal sector between 2003 and 2005.  

This points to a second achievement: a reduction in poverty and inequality—the blight 
that Lula was elected to combat. A poverty index tracked by the Fundação Getulio Vargas 
(FGV), a business school, fell from 27.3% of the population in 2003 to 25.1% in 2004. 
Strong economic growth in 2004 helped. More important, says Marcelo Neri of FGV, was 
a sharp drop in inequality, which is “now at its lowest level in the past 30 years, and still 
falling.” 

The reasons for this are complicated and only partly down to Lula. His predecessor, 
Fernando Henrique Cardoso, universalised primary education, which accounts for much of 
the reduction in inequality. He also tweaked Brazil's job-killing labour law, encouraging 
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formal employment. Declining informality and inequality are “new elements on the 
Brazilian scene which analysts don't fully understand,” says Mr Neri. 

After a stumble, Lula has helped. Upon taking office, he unveiled an anti-poverty 
programme called Fome Zero (zero hunger), which was clearly unworkable. Lula 
retreated, replacing it with Bolsa Família (family fund). This consolidated five pre-Lula 
programmes that transferred cash to poor families, raised the benefit and expanded the 
number of beneficiaries so far to 8.7m families, roughly a fifth of Brazil's population. This 
makes it “the most important income transfer programme in the world”, says Lula. In the 
poor north-east, with the largest concentration of beneficiaries, the programme can 
mean the difference between hunger and sufficiency and sustain small-town economies.  

 

Bolsa Família draws sneers, too, notably that it provides subsistence, but no exit from 
poverty. Lula retorts that the conditions attached to the transfer—beneficiaries must 
keep their children in school and vaccinate their babies—make it more than a handout. 
“It's an emergency programme,” he says. “My dream is that one day we won't need 
Bolsa Família any more because it will have generated employment and aided income 
distribution.” 

More lasting is Lula's other gift to the poor, a real 25% rise in the official minimum wage, 
which also affects publicly financed pensions. Lula claims this is necessary to ensure “that 
the poorest part of the population has the right to eat”. But it does so inefficiently, with a 
bias toward the elderly. Just 3% of poor families include a pensioner, while 85% have 
children.  

This points to the Lula government's blind spot. The rise in the minimum wage is 
symptomatic of an overall increase in government spending, one of the main reasons 
debt, taxes and interest rates are so high. Non-financial spending by the federal 
government rose from 17.7% of GDP in 2002 to an estimated 18.8% last year, says Raul 
Velloso, a budget expert. That is part of a deeper failure: to come to grips with a state 
that is overgrown but is neither efficient nor fair. That omission may well be one of the 
roots of the mensalão, which has blotted the second half of Lula's mandate. Reinventing 
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the state is no simple task, but it is probably the most urgent one facing the winner of 
October's elections.  

Mr Palocci recently proposed a “social accord” to reduce spending and improve its quality. 
Although he did not spell it out, this would probably involve capping spending as a 
proportion of GDP, breaking the link between the minimum wage and pensions, and 
reforming the pension system, Brazil's version of welfare for the rich. Lula's chief of staff, 
Dilma Rousseff, scorned one version of this idea as “rudimentary”, a hint of the 
resistance it will face from within the government. 

Lula says that Mr Palocci and Ms Rousseff differ only over timing. “In an election year it's 
hard to achieve a social accord,” but “in a quieter period everyone will agree that we 
need a commitment not to spend more money than we can.” Lula says that he started 
the job by reforming civil-service pensions (taxing them, for example) and that a 
campaign to strike fraudsters from the benefit rolls is paying off. But he may not swallow 
Mr Palocci's ideas whole. Delinking the minimum wage from pensions, for example, “is 
easy to say and very difficult to do”. As for raising the retirement age, “as longevity 
increases, the pension system will have to adapt”. 

The mensalão revealed defects of a different sort. It remains a sea of supposition dotted 
with islands of fact. What is known is that the PT channelled millions of reais to friendly 
congressmen, mainly through an intermediary who doubled as a campaign consultant. 
Off-the-books campaign financing is illegal, but common. Still unproved are more 
sensational claims that congressmen accepted the mensalão (monthly stipend) in 
exchange for backing the government and that the money came from state enterprises 
or their pension funds. A report by a congressional committee later this month may back 
these claims. Fact and suspicion forced a purge of the PT's top officers along with the 
resignation and subsequent expulsion from Congress of Lula's chief aide, José Dirceu.  

Lula blames two groups of people: those who perpetrated a “massacre” of the PT with 
unfounded accusations, and a few bad apples in the PT itself. “You can't judge a party 
because a half-dozen people made mistakes.” Yet he admits that the massacre was 
“justifiable”. The PT “will have a lot to explain to society”, he says, avoiding explanation 
himself.  

The mensalão crystallised a belief that the PT's historic rise to power was a setback for 
Brazil's institutional development. Its rise seemed to confuse party with government, 
injected ideology where expertise was needed and pushed government into areas where 
it had no business. Lula says encouraging things about withdrawing the state from the 
economy and professionalising the civil service, but has not done much of either. More 
disappointingly, “Brazil has done less than expected on education and health,” says Mr 
Thomas. Lula has tended the orchard but planted no new trees, critics say.  

There are examples enough to justify these criticisms, from the needless scrapping of the 
provão, an exam used to evaluate universities, to a hare-brained proposal to install 
government-appointed auditors in independent regulatory agencies. But this demands 
qualifications. One is that the Lula government sometimes learns from its mistakes. It 
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spent years tinkering with a concession law, during which time no new federal roads 
were handed over to private management. But under the new law, disputes will be 
submitted to arbitration, which investors like. The orchard analogy misses some trees. A 
bankruptcy law, for example, has lowered leasing costs for airlines. A judicial reform 
should speed cases through the notoriously slow courts.  

What other trees might Lula plant? The next president should disentangle state sales 
taxes, restructure trade unions and “update” labour law to make it “less burdensome for 
an employer to hire a worker”, Lula says. Political reform would discourage future 
scandals. If “you create a public fund for elections, prohibit private money and you have 
better control by the electoral authority, you can reduce the errors that a political party 
can commit.” Could it be Lula's destiny to preside over a transition to cleaner politics? 

 
from the print edition | The Americas  
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Contentment and complacency 
Lula is coasting towards a second term  

Aug 31st 2006 | SÃO PAULO | from the print edition 

 

FOUR years ago the voters chose Luiz Inácio Lula da Silva as Brazil's first left-wing 
president since democracy was restored in the 1980s. Along with much of the rest of the 
world, Brazilians then held their breath. Would Lula inflict on Brazil's roller-coaster 
economy a new cycle of instability? Or would he pursue his twin goals of growth and 
equality within the confines of a responsible economic policy? Lula chose the latter 
course, and Brazil now seems a safer place.  

The choice facing Brazilians on October 1st is less momentous: whether to re-elect Lula, 
now a known quantity, or to opt for Geraldo Alckmin, a bland former governor of São 
Paulo, the biggest state. Both candidates make the same basic promise: an active 
government but not a reckless one. The only call for radical change comes from Heloísa 
Helena, a senator who was thrown out of Lula's Workers' Party (PT) for opposing pension 
reform. She wants to chop interest rates in half within a month of taking office. But Lula 
is expected to trounce both challengers; he stands a good chance of outright victory, 
without any need for a run-off (see chart). 

Continuity sounds reassuring, and by the standards of some recent Latin American 
elections it is. But Brazil could do better: on the economy, crime and corruption, and 
education for a start. For economic solutions, Lula and his allies instinctively look to a 
muscular state. Mr Alckmin's centrist Party of Brazilian Social Democracy (PSDB) and its 
ally, the Liberal Front, want more scope for private initiative. The stakes are higher than 
they appear. 

Lula is surfing to victory on a wave of wellbeing mixed with apathy. Economic growth has 
been steady rather than spectacular. The cost of staples has fallen in real terms during 
his term, helped by targeted tax cuts. There are 4.5m new jobs in the formal sector—
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much less than Lula promised but much more than in the previous four years. Lula has 
directed government largesse toward the poor, now his staunchest supporters. Some 
11m families, a quarter of the population, get a minimum income in exchange for 
keeping children in school and vaccinating infants. Nearly half of Brazilians consider 
Lula's performance to be “good” or “very good”. 

The apathy is prompted by problems that Lula failed to solve or, in some cases, made 
worse. Interest rates remain high, and the tax burden has climbed to 37% of GDP. 
Corruption has never seemed as widespread. Almost a fifth of the deputies in the 
Congress's lower house have been implicated either in a cash-for-votes scandal involving 
the Workers' Party or in a scheme to buy over-priced ambulances. In a survey of 496 
candidates for the lower house, Transparência Brasil, an NGO, found that 39% face legal 
proceedings. 

Lula lulls the voters with public spendingAP 

Ordinary Brazilians are either ignorant of these problems or do not trust politicians to put 
them right. If they did not have to vote, polls suggest half would not. So far Mr Alckmin 
has failed to pierce this indifference. He was a popular governor but is little known 
outside the state. His standing has been hurt by a wave of violence by a criminal gang 
based in São Paulo's prisons—until recently his responsibility.  

Because of the size of its parties his alliance is by law allowed slightly more free radio 
and television time than Lula's coalition. But the advertising, which started on August 
15th, has so far had little effect. While “Geraldo”, as he now calls himself, comes across 
as a wonkish prodigy (he trained as a doctor and was the youngest-ever mayor of his 
birthplace in the interior of São Paulo state), Lula fills the screen with images of grateful 
Brazilians.  

Mr Alckmin's campaign looks demoralised. Even his own party's gubernatorial candidates 
in Brazil's 27 states ignore him. In Ceará, in the north-east, the PSDB governor, Lúcio 
Alcântara, used TV spots to boast of his friendship with Lula. His Liberal Front allies want 
Mr Alckmin to attack Lula more vigorously for corruption, which he has started to do. 
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So far Mr Alckmin has not offered a complacent electorate reason enough to switch 
presidents. He stresses his honesty and competence, Lula's reputed weak points. He 
promises to cut taxes and boost investment as he did while governor. He complains 
about high interest rates and the overvaluation of the real, echoing industrialists and the 
left. Taming public spending, he rightly says, is the way to pull both down. Yet he is 
cagey on the indispensable means of achieving this: further reform of state-financed 
pensions. 

Rather than who wins the election, the bigger question is whether a second Lula term 
would be more productive than the first. That largely depends on whether or not he 
champions reforms to boost investment and growth, or joins the bulk of his party in 
resisting them.  

His campaign's manifesto, published on August 29th, is not encouraging. It calls for lower 
interest rates, higher investment and better education, but says little about how to get 
them. Lula wants more local management of schools, which might imply a welcome 
increase in accountability. The manifesto is nearly silent on pensions. “The government's 
strategy is to expand public spending responsibly,” says Ricardo Berzoini, the PT's 
president. But this may not be the last word. Paulo Bernardo, the planning minister, says 
economic reforms will be taken up after the election. 

The Workers' Party may lose seats in Congress, because of its involvement in corruption. 
Lula can probably fashion a congressional majority, in part by drawing in the centrist 
Party of the Brazilian Democracy Movement and other outfits hungry for government 
patronage. It takes strong leadership to curb the appetite for public money in Brazil. 
Unless the world economy becomes unfriendly, a second term might look rather like his 
first.  

from the print edition | The Americas  
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Lula's second chance 
A remarkable political comeback and a need for a clear political compass  

Nov 2nd 2006 | BRASÍLIA | from the print edition 

AP 

ONLY around 4,000 people turned up on São Paulo's Avenida Paulista to celebrate the re-
election of Brazil's president, Luiz Inácio Lula da Silva, on October 29th. That was a mere 
fragment of the vast throng that gathered in the same place four years ago. But for Lula, 
victory was almost as sweet. After a surprising failure to win outright four weeks earlier 
he thrashed Geraldo Alckmin, his centre-right opponent, in the run-off ballot by 61% to 
39% of the valid votes and with 5.5m more votes than in 2002. His scandal-plagued 
Workers' Party (PT) won five of Brazil's 27 state governorships, its biggest haul. It had 
already secured the second-largest number of seats in Congress's lower house. “The 
victory is Brazil's,” proclaimed the re-elected president's T-shirt. 

That remains to be seen. The government began by sowing confusion about its 
intentions. Tarso Genro, Lula's top political manager, declared that “the Palocci era has 
ended,” a dismissive reference to Antonio Palocci, the finance minister who in Lula's first 
term backed austere fiscal and monetary policies to bring down inflation and stabilise the 
economy. Unnerved, investors sold Brazil's currency and bonds. Reports that the 
government would place the central bank under the authority of Mr Palocci's less austere 
successor (rather than of the president) and renegotiate the debts of the states 
contributed to the unease. 

Lula offered quick reassurance. “[W]e will continue with a responsible fiscal policy [and] 
inflation targets,” he insisted. He finds it easier to say what he will not do (unleash 
inflation) than what he will. His main promise is to lift economic growth from its average 
of 2.7% in his first term to at least 5% starting next year. But how? 

The government accepts the idea that lower public spending can lead to lower taxes and 
interest rates, boosting growth, but hopes this can be done painlessly. With growth at 
5%, current spending will fall as a share of GDP, says Mr Genro. But few economists 
expect growth of more than 4% next year. Looking further ahead, a faster pace requires 
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reforms to reduce the cost of pensions and employment. These “need to happen”, says 
Mr Genro, but low- and middle-income Brazilians “can't be hurt”. Another priority is to 
simplify Brazil's tangle of separate value-added tax systems for each of the 27 states, 
ending the “fiscal war” in which states lure investors by cutting rates.  

“No reform will be dealt with seriously without political reform,” says Mr Genro, meaning 
changes to the way Congress is elected and the imposition of party discipline. In Lula's 
first term, his government mishandled a legislature composed largely of politically 
footloose mercenaries, which provoked corruption and legislative paralysis. Political 
reform is on “everyone's wish list, but if you ask which model there's no consensus,” says 
José Eduardo Cardozo, a PT congressman. Even if such a consensus is reached, changes 
are likely to apply only in the future.  

According to Sérgio Abranches, a political analyst, the greater obstacle to economic 
reforms is the lack of detailed proposals from the executive rather than the lack of 
congressional will to enact them. A governing coalition that spans half-a-dozen parties 
from the centre-right to the left will have a hard time producing them. 

Even so, Lula looks stronger politically than looked possible a year ago, when scandal 
was mowing down his closest aides and his popularity. The PT lost seats in the 
prosperous south and south-east of the country, but gained some in the poorer north-
east. The party's incoming congressional contingent looks less left-wing than the current 
lot. They “will cause many fewer problems for the government,” says Jairo Nicolau, a 
political scientist at IUPERJ, a research institute.  

The largest member of the coalition, the fractious Party of the Brazilian Democratic 
Movement (PMDB), may be more reliable after the weakening of its anti-government 
wing in the elections. “Practically all the PMDB will go into government,” predicts Mr 
Nicolau. Two-thirds of the 27 state governors are friendly to Lula. The president's main 
problem will be in the Senate, which is evenly divided between government supporters 
and opponents. 

Lula intends to reduce the PT's weight in government (it controls 19 of 34 ministries). 
Before, ministries were distributed to regional leaders on the basis of their political clout. 
Now, says Mr Genro, “we will negotiate with the parties as institutions” and give 
ministers more responsibility. Lula himself plans to play a larger role in managing the 
coalition and relations with Congress.  

In victory, Lula has been conciliatory, saying that the “true adversaries” are 
backwardness and social injustice. He will get a friendlier response from opposition 
governors than from congressional foes, who will continue digging into corruption 
allegations against the PT. Lula is entitled to enjoy what is a remarkable triumph. To 
make it Brazil's triumph too he must decide what to do with it.  

from the print edition | The Americas  
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Brazil's economy 

Stirred, but not shaken up 
A long-awaited package to boost economic growth is overly timid  

Jan 25th 2007 | SÃO PAULO | from the print edition 

 

A BIT more public investment, a dash of tax relief and a promise to contain the growth of 
current spending: those are the main ingredients of a ballyhooed “growth-acceleration 
package”, which Brazil's government finally announced on January 22nd. “The time has 
come to break barriers and overcome limits,” declared the president, Luiz Inácio Lula da 
Silva, presenting a plan that he hopes will set the tone of his second four-year term in 
office, which began this month. In his first term, Lula opted to maintain Brazil's hard-won 
economic stability. The package does not jeopardise that. It is intended to address the 
country's mediocre economic growth (see chart). 

Industry paused from grumbling about crushing taxes and interest rates and the 
overvalued currency to praise the package. It alone will not produce sharply higher 
growth but “it goes in the right direction,” says Armando Monteiro, president of the 
National Confederation of Industry. Others say that it does not attack the cause of low 
growth: excessive spending and debt, which depress investment by keeping taxes and 
interest rates high. “The main constraints are untouched,” says Mailson da Nóbrega of 
Tendências, a consultancy.  

The package calls for investing an impressive-sounding 504 billion reais ($236 billion) in 
infrastructure and housing over the next four years. Taxes are to be cut by a less-
impressive 6.6 billion reais this year, and 11.5 billion reais in 2008. The cuts are targeted 
at construction, infrastructure and small businesses.  

To restrain current spending, which has grown faster than the economy, the government 
proposes new caps for two of its main components. The minimum wage, which is also the 
floor for publicly financed pensions, will rise in line with inflation and the economy's 
growth. The government's wage bill will rise by no more than 1.5% above inflation. 
Officials say that these caps mean that the government payroll will fall from 5.3% of GDP 
to 4.7% by 2010, while pension spending would remain steady, at about 8% of GDP. 
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On closer inspection, the package loses some of its lustre. Most of the promised 
investment is what state-owned companies were already planning to spend, and what 
the government hopes private enterprise will. Just 68 billion reais is investment by the 
federal government. Nearly all this year's tax cuts were already enacted; there is just 1.4 
billion reais of new relief.  

The government cannot offer more, because it has not yet curbed spending. Lula has 
already decreed a 9% rise in the minimum wage for this year. The new wage caps must 
be approved by legislators who tried to raise their own salaries by 90% last month (but 
were thwarted by the supreme court). Instead of proposing a pension reform, Lula plans 
to summon a “forum” to discuss it. Mr da Nóbrega notes that a similar body failed to 
liberalise labour laws during his first term. 

Rather than slash current spending to make room for extra public investment, the 
government may cut its primary surplus (ie, before interest payments) from 4.25% of 
GDP, until now its main fiscal target. Public debt would continue to fall as a share of GDP, 
but more slowly, hindering Brazil's progress towards an investment-grade credit rating. 
The government now stresses the overall deficit, which is to fall from 1.9% of GDP this 
year to 0.2% in 2010. But that prediction rests on rosy assumptions: a robust world 
economy and, less likely, a near doubling of growth.  

The package's main virtue may be to goad the government into executing projects rather 
than merely talking about them. The projects are now part of a plan that the government 
will monitor, officials insist. They want to streamline procedures for issuing environment 
licences, now an obstacle to investment. Last month, the government halted plans to get 
private investors to maintain seven main highways. Now, apparently, it wants to revive 
this scheme. Investors in infrastructure will get tax breaks and cheap money from state 
banks. The government also wants state companies to operate on private-sector lines, to 
boost competition. 

Will the package succeed in raising growth? It may help at the margin. More important is 
the effect of stability. Low inflation and falling interest rates—the Central Bank cut its 
benchmark rate on January 24th by a quarter-point to 13%—mean that government 
bonds are no longer the only sane investment option. The stockmarket has seen many 
new share offerings. Mortgages doubled last year, but are still puny at less than 4% of 
GDP. Now construction companies are rushing to list on the stockmarket, capitalising on 
the twin manias for shares and property. Slowly, rather than through any swift barrier-
breaking, Brazil may shake off its torpor. 

from the print edition | The Americas  
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Brazil 

Lula opts for a quiet life 
A slow-motion reshuffle sets the pace for an unambitious second term  

Apr 4th 2007 | SÃO PAULO | from the print edition  

LUIZ INACIO LULA DA SILVA is not a man in a hurry. Five months after he won a second 
term in a presidential election, he has finally put the finishing touches to a new cabinet. 
This massive 36-member contraption should guarantee him relatively tranquil relations 
with Congress and a safe if unspectacular passage through the rest of his four-year term. 

The second edition of Lula's government is likely to produce fewer rows between 
economic reformers and left-wing dissenters. The strongmen of the first term—the pro-
reform finance minister Antonio Palocci and the chief of staff, José Dirceu, who largely 
supported him—were toppled by scandal. Their successors are Guido Mantega and Dilma 
Rousseff, who are less convinced of the need to curb an overgrown state. 

Lula's left-leaning Workers' Party (PT), which is even more sceptical, has lost influence. It 
will remain the biggest force in the cabinet with 16 seats, including the key economic-
policy jobs. But none of its ministers combine administrative clout with political star-
power.  

In his first term Lula's reluctance to share power with other parties led to a congressional 
vote-buying scandal that nearly destroyed his presidency. This time he has given five 
plump ministries—controlling 44% of the federal investment budget—to the centrist Party 
of the Brazilian Democracy Movement (PMDB), the largest in Congress. Luciano Dias of 
the Brazilian Institute of Political Studies sees in this the start of a durable centre-left 
alliance that could realign the country's politics.  

But this core is surrounded by a messy periphery. In all, eight substantial parties and 
nearly all the smaller ones in Congress support the government, many of them attracted 
by the hope of jobs and pork. Lula should be able to count on at least 60% of the lower 
house and a narrow majority in the Senate. That, plus his popularity—48% of Brazilians 
rate his government as “good” or “excellent”—mean that he is as strong as any Brazilian 
president can hope to be. With the weakening of the PT and the humbling of its former 
chiefs, his personal power has grown.  

But what will he do with this power? His ambition does not seem to have kept pace. With 
Mr Palocci at his elbow, Lula might have scaled back the ruinously expensive pension 
system, brought sanity to labour-market regulation and simplified a fiendishly complex 
tax code. Instead he seems more inclined to husband his political capital than to spend it.  

Pension reform will be dealt with by a “forum” that is unlikely to recommend radical 
change. The pensions ministry has gone to a union leader, and the labour ministry to the 
anti-reform Democratic Labour Party. Lula would like to tackle taxes, but may not have 
the wherewithal to compensate states that would suffer.  

So the success of his second term is likely to depend on more modest initiatives. He has 
launched a promising education plan, which would tie spending to results. Congress is 
considering several microeconomic reforms, such as streamlining government 
procurement and environmental licences.  

Such measures would doubtless be useful. But the government is still sending mixed 
signals about the independence of regulatory agencies, and this will discourage private 
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investment in infrastructure. The infrastructure projects in the “growth acceleration 
package” unveiled in January are making slow progress. 

Some Brazilians would prefer a sense of urgency. Take the chaos that has engulfed 
Brazil's airports for the past six months, the result of a creaking air-traffic control system 
operated by disgruntled air-force staff. On March 30th the controllers went on strike. 
That finally prompted Lula, a former trade-union leader, to act. He criticised the strike 
but yielded to its demands, agreeing to transfer some controllers from the air force to a 
new civil agency which will pay them higher wages. 

Concord bought with higher public spending is at the heart of the Lula formula. So far 
this has been carried out with just enough regard for macroeconomic prudence. The 
president is not sweating. Economic growth, buoyed by a recent statistical revision, is 
respectable. The financial markets—and the voters—are in a forgiving mood. Lula has 
just returned from talks at Camp David with George Bush, a welcome recognition of 
Brazil's growing international clout. These may be leisurely times for the president, but 
for the moment they are good ones.  

from the print edition | The Americas  
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A survey of Brazil 

The slow road to paradise 
Why Brazil is taking so much time to reach its potential  

Apr 12th 2007 | from the print edition 

ON A balmy Saturday night in February the hilltop favela of Cavalão (“Big Horse”, 
because that was what was needed to reach it) warms up for Carnival. In the asphalted 
clearing that serves as the main square men cluster in plastic chairs to drink beer. The 
entertainment is provided by musicians drawn partly from Cavalão's police station.  

Lula has no mandate to slim the stateAFP 

Yet only three years ago Cavalão was an “inferno”, says Valmir Mariano, who works in a 
luxury hotel in Niterói, the city near Rio de Janeiro of which the community forms part. 
Police and drug traffickers exchanged gunfire “almost every day”. On a Saturday evening 
such as this everyone else would have been cowering indoors. That changed when police 
installed themselves inside the favela, earned the trust of residents and began playing 
the occasional samba. Cavalão, formerly one of the most violent neighbourhoods in Rio 
state, has seen no murders since 2003.  

The question Brazilians should be asking is why their country does not always work as 
well as this. Why does it smother enterprise, abandon schoolchildren to ignorance and 
squander money? Why is Cavalão's community policing unit one of only five in the state 
of Rio? Brazil is teeming with promising experiments and hopeful initiatives. Why does it 
not put them into mass production? 

One answer may be that a mass market has made itself felt only recently. The Brazilian 
state was not born answerable to the bulk of its citizens. Until 1985 those who could not 
read and write were not allowed to vote. The constitution was an act of penance that cast 
the state in the role of saviour. It would dispense benevolence, but would require the 
developing world's most elaborate apparatus of regulations, taxes and benefits to do so. 
It is not surprising that this contraption serves itself more reliably than it does ordinary 
Brazilians. 

But democracy and economic progress are beginning to change that. The constitution has 
been amended 58 times to permit reforms and to remove aberrations. Lula, who once 
shined shoes in São Paulo and lost a finger in a factory accident, is the first Brazilian 
president to be drawn from the mass of ordinary voters who elected him. Those who 
expected cleaner government along with the common touch were disappointed, but that 
has only made the clamour for accountability louder.  
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Part of the problem lies with the workings of the world's second-largest proportional-
representation system. Parties are weak, alliances struck before election day are broken 
and reconfigured the day after and voters have little connection to their Congressmen. 
Ideas, let alone ideology, barely enter the discussion. Between the vote-buying mensalão 
and the subsequent “bloodsucker” scandal (which involved selling overpriced ambulances 
to municipalities), 91 deputies and senators in the Congress whose term ended in 
December were accused of corruption. Congress saw fit to expel just four. It also set a 
record for party-hopping: 195 of the 513 deputies switched parties, some several times, 
to make a total of 345 moves. One of Congress's final acts of sheer chutzpah was to vote 
itself a 91% pay rise, which the Supreme Court promptly overturned. 

Perhaps Congressmen behave this way because their links to voters are tenuous. 
Candidates for “proportional” offices—the lower house of Congress and the state 
assemblies—compete in statewide races. Seats are distributed to each party (or electoral 
coalition) in proportion to the number of votes received by all its candidates. Within that 
quota, the winning candidates are the individuals with the most votes.  

This looks fair: both parties and personalities are ranked according to their popularity. 
But the results can be perverse. Since every vote contributes to a party's quota, it makes 
sense to field as many candidates as possible, even though voters barely know them. For 
example, 541 candidates ran in Minas Gerais, the state with the country's second-largest 
electorate, and the top vote-getter won a share of only 3%. Candidates from the same 
party compete against each other as well as against the opposition. If one gets more 
votes than he needs to be elected, his surplus votes go to lesser lights from the same 
party or coalition. These nonentities often beat more popular candidates from less 
favoured groupings. Most of the 21 parties elected to Congress under this system are 
little more than nameplates. Few of them practice democracy internally. And by party-
hopping, deputies sever their last tie with the voter.  

The connection that survives is the one with the network that secured their election, 
which consists of mayors, special-interest groups and enterprises (which often finance 
campaigns off the books). Between elections these machines continue to function, 
producing patronage, contracts and donations that benefit all concerned. In the 
bloodsucker scheme, Congressmen, mayors and the ambulance vendor all shared in the 
bounty. “Congress is composed of representatives not of the people but of vested 
interests,” says Mr Cardoso, the former president. 

These affronts have caused a backlash. The abortive pay rise was denounced from 
church pulpits and in e-mails that jammed deputies' in-boxes. In the new Congress 
reformist deputies challenged two establishment candidates for the presidency of the 
lower house. They failed but were widely applauded. Indignation has gelled into a 
consensus, shared by the government and most political parties, that Brazil's electoral 
system needs reform.  
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At least a score of reform proposals are circulating in Congress, and more are emerging 
all the time. Among the most talked-about are outlawing private election finance; 
penalising deputies who switch parties; requiring parties to poll a minimum number of 
votes to reduce their number; and making voters pick a party rather than an individual. 
The most radical proposal under discussion is to create congressional districts, which 
would help voters to keep an eye on their representatives. This could be combined with 
proportional representation, as is done in Germany.  

Many of these ideas have drawbacks. Getting voters to pick parties rather than 
individuals, for example, might simply strengthen the bosses, unless the parties 
themselves become more democratic. And no thought is being given to correcting the 
worst imbalance, created by the rule that each state gets a minimum of eight seats and a 
maximum of 70 in the lower house. This ensures that more than half the seats go to the 
north, north-east and centre-west, which between them have only 41% of the electorate.  

 

A nation of statists 

No political reform will resolve Brazilians' disagreement over what constitutes good 
governance. Everyone wants honest politicians, but few Brazilians complain about the 
size of government, despite the large electronic impostômetro in the centre of São Paulo 
that tots up the government's tax take in real time.  

Having failed to win re-election in the first round of voting last October, Lula regained the 
initiative by accusing his opponent, Geraldo Alckmin, of plotting to privatise the jewels of 
state-owned industry. He polled the most votes in regions where government transfers 
were highest. “Brazil is divided between those who depend on the government and those 
who pay the bills,” says Guilherme Afif Domingos, an anti-tax campaigner who is now 
São Paulo's labour secretary.  

Lula emerged from the contest with popular backing and an overwhelming congressional 
majority but no mandate for state-slimming reforms. His 14-party base extends from the 
conservative Progress Party to the Socialist Party of Brazil and incorporates almost all of 
the centrist Party of the Brazilian Democracy Movement, a confederation of political fiefs 
that until now has resisted unity. Although about 70% of all deputies are in the coalition, 
Lula can probably count on only just over 60%, reckons Christopher Garman of Eurasia 
Group, a consultancy. That is enough to change the constitution, but apart from 
simplifying taxes the government seems content to let public opinion dictate the pace of 
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reform. Mr Mantega, the finance minister, says it “wants to do a long-term fiscal 
programme where spending is under control”. But it is relying on economic growth and a 
proposed cap on public salaries to reduce state spending as a share of GDP.  

A stronger reforming impulse may come from regional government. Aécio Neves, 
governor of Minas Gerais, eliminated his state's budget deficit and shook up the 
bureaucracy. He was re-elected with 77% of the vote. Rio de Janeiro's new governor, 
Sérgio Cabral, has installed a cabinet of technocrats. His new chief of military police 
helped pioneer the sort of policing that pacified Cavalão. In São Paulo José Serra has 
promised to cut the time required to open a business from 152 days to 15. In 2010, 
when Lula's second and final term runs out, Brazil may elect as president the first state 
governor since Fernando Collor. Mr Serra and Mr Neves, both of the opposition Party of 
Brazilian Social Democracy (PSDB), will be among the strongest contenders. They will 
put efficiency on the national agenda.  

The problem is that few Brazilian politicians can conceive of benevolence without power, 
when it is often by surrendering power—either to the markets or to institutions within the 
state—that they can do the most good. Police in Rio require the same esprit de corps as 
regulatory agencies in Brasília, but no party has dedicated itself to providing it. Lula's PT 
and the PSDB, the likeliest source of an alternative presidential candidate, are political 
rivals but philosophical kin. The two “liberal” parties excised that word from their names 
this year, in effect disavowing the creed that challenges the size of the state. Even the 
reformist Mr Neves has trouble tolerating an unfettered press in his home state. 

It is this political lacuna that makes optimists about Brazil so impatient. Democracy and 
economic change are pulling it forward, but at a halting pace. If only Brazil could sort out 
the way it governs itself, it could be racing for glory.  

from the print edition | Special reports  
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Brazil 

Lazy, hazy days for lucky Lula 
Better times sap the will to reform, among government and opposition alike  

Jun 28th 2007 | SÃO PAULO | from the print edition  

Peter Schrank 

THESE are strange times in Brazil. Every morning, the country's main newspapers bring 
fresh instalments in a slew of corruption scandals lapping around the government of 
President Luiz Inácio Lula da Silva. The latest one involves the president of the senate, 
Renan Calheiros, a Lula ally. He faces widespread calls to resign over allegations that a 
lobbyist for a construction firm made regular payments to a journalist with whom he had 
an affair and a child. In another case, involving illegal slot-machines, federal police 
questioned one of Lula's brothers over alleged influence-peddling. 

The government seems trapped in torpidity. Six months into his second term, Lula has 
just completed his cabinet, adding a 37th minister—one for “strategic planning”. But 
what are all these ministers for? The government's agenda is unambitious, and its 
reaction to events often tardy and fumbling. Take the chaos that has gripped Brazil's 
airports since October as a result of go-slows by disgruntled air-traffic controllers. Marta 
Suplicy, the tourism minister, seemed to sum up the official stance when, to much 
outrage, she suggested that travellers should “relax and enjoy” the long delays. On June 
22nd the government finally sacked 14 controllers—an action it could have taken months 
ago. 

Brazilians often gripe that their politicians, ensconced in Brasília, live in pampered 
isolation from everyday realities. Yet perhaps it is the newspapers, for all the polished 
competence of their investigations, which are living in a bubble. They are read by the 
few: Folha de São Paulo, the biggest-selling daily, shifts only 300,000 copies in a country 
of 190m people. Meanwhile, the average Brazilian is rather content, less interested in the 
television news than the soap opera that follows it. Scandals notwithstanding, the 
president is hugely popular. In São Paulo's gritty periphery “everyone loves Lula,” says 
Afonso Gonçalves, who owns a small supermarket in the suburb of São Bernardo, where 
the president was once a trade-union leader. “He focused on the poor. He's the people's 
president.” 
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It is not hard to spot the reasons for the public mood. In many ways, Brazil is doing 
better than it has for a generation. Inflation is low and economic growth is steadily rising. 
Aloizio Mercadante, who chairs the Senate's economic-affairs committee, reels off many 
other positive numbers: the current account is in surplus; the fall in the public debt is 
ahead of target; the Central Bank's benchmark interest rate has fallen from 27.6% in 
2002 to 12% today; total wages in the economy have grown by 8% over the past year; 
investment is up 7% over the same period; and consumption has risen for 15 
consecutive quarters. 

 

Brazil is benefiting hugely from high world prices for its commodity exports and abundant 
global liquidity, as well as from the economic reforms of Lula's predecessor, Fernando 
Henrique Cardoso. “Lula is a lucky man,” says Maílson da Nóbrega, a former finance 
minister. But he adds that Lula has contributed to his own good fortune: he kept Mr 
Cardoso's fiscal and monetary policies and gave the Central Bank operational 
independence. By not hesitating to raise interest rates when inflation threatened, the 
bank's governor, Henrique Meirelles, has won investors' trust. That, together with the 
export boom, has brought a steady appreciation of the real (see chart).  

The strong currency has helped to boost purchasing power, especially that of poorer 
Brazilians for whom lower food prices are a particular boon (as is a government anti-
poverty programme that reaches 11m families). But the currency's strength has some 
industrialists grumbling; the real is overvalued by 20%, argues Paulo Skaf, the head of 
the São Paulo federation of industry. Some Brazilian firms have responded by opening 
factories abroad, from China to Argentina. The government this month offered cheap 
credit to producers of shoes, textiles and furniture who are struggling in the face of 
Chinese competition.  

Mr Skaf and others argue that the real's strength underlines the case for structural 
reforms—of taxes, pension, labour laws and infrastructure—in order to cut the cost of 
doing business. Brazil is still growing more slowly than the world economy. Without 
reform, the sustainable rate of growth is no more than 4% a year, many economists say. 
As Mr Cardoso puts it: “we have to compete not with our past but with our competitors.” 

The government's response is, in essence, that it does not believe in reform for reform's 
sake. Franklin Martins, the president's press secretary, argues that Brazil can grow at up 
to 5.5% a year without further reforms. Any change to the labour laws that would take 
away rights from those Brazilians who work in the formal economy is “not a priority”, he 
says. Pension reform is, but only for new workers. He adds that tax reform may be 
possible in two years' time, when the government should need less money to pay its 
debts. 
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This may make for mediocre economics but it is astute politics. Even the opposition has 
lost much of its reformist impulse. Mr Cardoso's Party of Brazilian Social Democracy 
(PSDB) has been disarmed by Lula's adoption of many of its economic and social policies. 
Its former coalition partner, the (conservative) Party of the Liberal Front, has changed its 
name to the Democrats as part of a stampede for the middle ground of Brazilian politics. 
The opposition's attempt to make corruption the issue in last year's presidential election 
rebounded: most Brazilians like and trust Lula, if not all of his followers. Besides, as life 
improves, people are paying less attention to corruption and the legal formalities of 
public life, laments Mr Cardoso.  

In the medium term, the chance of further reform may depend on the PSDB, which under 
Mr Cardoso laid the foundations of economic stability and a stronger democracy in the 
1990s. The party has two plausible candidates for the next presidential election in 2010 
in José Serra and Aécio Neves, respectively the governors of São Paulo and Minas Gerais. 
But it now lacks a programme. “We have a good chance to be a governing party again, 
but to do what?” asks Mr Cardoso. He says the PSDB needs to be less scared of 
advocating modernisation, reform and further privatisation. 

Lula's Workers' Party lacks a strong candidate to follow the president, who under the 
constitution cannot run in 2010 (but might be able to in 2014). For now, however, Lula 
stands supreme in Brazil. Rather than governing, he reigns above party while “Brazil is 
on automatic pilot,” says Gaudêncio Torquato, a political consultant in São Paulo. Unlike 
some of its would-be air travellers, at least it has taken off.  

from the print edition | The Americas  
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Late in, first out 
Brazil is the first Latin American country to emerge from recession  

Sep 14th 2009 | from the print edition 

Brazil is the first Latin American country to emerge from recession—and one of the 
earliest among the G-20 countries to have done so—following a 1.9% quarter-on-quarter 
expansion in economic activity in the April-to-June period. Whereas the global 
environment remains difficult and the export sector therefore continues to struggle, the 
strength of domestic demand has propelled the economy to the start of a recovery. 

The second-quarter rebound came after two consecutive quarters of shrinkage (1% in 
the first three months of 2009 and 3.4% in the last three months of 2008), which had 
put Brazil into a technical recession. This relatively short recession was the first for Brazil 
since 2003. The quick economic rebound is attributable to the strength of domestic 
demand, particularly household expenditure, which grew by 2.1% in the second quarter. 
Exports of goods and services grew by 14.1%, while imports rose by 1.5%, government 
consumption grew barely, at 0.1%, while gross fixed investment was flat quarter on 
quarter. 

Year-on-year shrinkage 

On a year-on-year basis, the economy still contracted, by 1.2%, in the second quarter of 
2008, though this was at a slower pace than the 1.8% shrinkage recorded in the first 
quarter. Private consumption increased by 3.2% year on year (up from just 1.3% in the 
first quarter). However, government spending rose by just 2.2%, the smallest increase 
for more than three years. Investment continued to fall back, with gross fixed capital 
formation down 17% on a year earlier (the sharpest such contraction since the data 
series began in 1996). Exports of goods and services fell by 11.4%, easing from the 
15.2% decline of the first quarter. However, imports fell more steeply, by 16.5% 
compared with a drop of 16% in the first quarter. 

Domestic drivers 

Still, the finance minister, Guido Mantega, highlights the fact that Brazil was one of the 
last major economies to fall into recession in 2008, and one of the quickest to bounce 
back. This is testament, he says, to Brazil’s strong macroeconomic fundamentals and 
effective fiscal and monetary policies. He expects the recovery to speed up in the third 
and fourth quarters; whereas GDP shrank by 1.5% year on year in the first half of 2009, 
he expects it to grow by 3.5% in the second. This would bring full-year growth to 1%. 

The second-quarter result was somewhat stronger than the Economist Intelligence Unit 
had been expecting. As a result, we now see GDP growth finishing the year closer to 
zero, rather than our most recent projection of a 1% contraction. Brazil’s growth rate will 
strengthen in 2010, assuming a mild global recovery, reinforced by the boost to 
household expenditure from monetary easing and lower inflation. This will also help 
investment to stage a (partial) recovery in 2010, supported also by a turn in the 
inventory cycle. Public spending will pick up with the approach of the October 2010 
presidential election. We presently forecast that real GDP will expand by 3.3% in 2010, 
although this is below the Mr Mantega’s current expectation of 4% or better. 

Fairly resilient 
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The mildness of Brazil's recession—which is especially notable considering the high base 
of comparison—also reflects the high degree of diversification of the economy and trading 
partners, as well as the solidity of the financial system. The latter cushioned Brazil from 
the fallout of the global financial crisis that hit last year. And even though exports are 
down significantly from a year earlier, they account for just 13% of GDP—a much smaller 
share than in China, Japan and Germany (where exports reach around 40% of GDP). 
Consequently, the impact of the global demand downturn has been more muted for 
Brazil. 

Indeed, various banks and credit-risk agencies have pointed to Brazil’s resilience to 
external shocks as the reason to maintain its relatively positive credit ratings. Standard & 
Poor’s and Fitch Ratings both assign an investment-grade rating to Brazil’s sovereign 
debt, and Moody’s is considering to upgrade its rating to the same. 

Further, while the government has implemented counter-cyclical fiscal policies, the cost 
of these has not been very large. According to Mr Mantega, they have cost the equivalent 
of 1-1.5% of GDP, as opposed to 13% of GDP for China and 6.7% of GDP for the US. The 
stimulus measures have included seven consecutive months of interest-rate cuts that put 
the benchmark rate at a record low of 8.75% (an easing cycle that seems to have ended 
for now); tax breaks for purchases of cars, consumer durables and household appliances; 
and enhanced credit supplied by state development banks. 

Given the relatively low cost of the stimulus package, Brazil’s economy and fiscal 
situation will be in better shape than those of many other G-20 countries next year. Mr 
Mantega believes that the current fiscal stimulus will have run its course by the end of 
this year, by which time the economy will have its own growth momentum and will not 
need renewed fiscal support. 

Brazil’s quick recovery also will be good news for other neighbouring Latin American 
countries, whose economies are closely integrated with that of South America’s 
behemoth. Argentina, in particular, could see expanded demand for its exports. Brazil’s 
automotive sector, for instance, is tied to that of Argentina, and has been experiencing 
healthy performance in recent months. 

from the print edition  
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Brazil 

Brazil takes off 
Now the risk for Latin America’s big success story is hubris  

Nov 12th 2009 | from the print edition 

Rex Features  

WHEN, back in 2001, economists at Goldman Sachs bracketed Brazil with Russia, India 
and China as the economies that would come to dominate the world, there was much 
sniping about the B in the BRIC acronym. Brazil? A country with a growth rate as skimpy as its 
swimsuits, prey to any financial crisis that was around, a place of chronic political instability, whose infinite 
capacity to squander its obvious potential was as legendary as its talent for football and carnivals, did not seem 
to belong with those emerging titans. 

Now that scepticism looks misplaced. China may be leading the world economy out of 
recession but Brazil is also on a roll. It did not avoid the downturn, but was among the 
last in and the first out. Its economy is growing again at an annualised rate of 5%. It 
should pick up more speed over the next few years as big new deep-sea oilfields come on 
stream, and as Asian countries still hunger for food and minerals from Brazil’s vast and 
bountiful land. Forecasts vary, but sometime in the decade after 2014—rather sooner 
than Goldman Sachs envisaged—Brazil is likely to become the world’s fifth-largest 
economy, overtaking Britain and France. By 2025 São Paulo will be its fifth-wealthiest 
city, according to PwC, a consultancy. 

And, in some ways, Brazil outclasses the other BRICs. Unlike China, it is a democracy. 
Unlike India, it has no insurgents, no ethnic and religious conflicts nor hostile neighbours. 
Unlike Russia, it exports more than oil and arms, and treats foreign investors with 
respect. Under the presidency of Luiz Inácio Lula da Silva, a former trade-union leader 
born in poverty, its government has moved to reduce the searing inequalities that have 
long disfigured it. Indeed, when it comes to smart social policy and boosting consumption 
at home, the developing world has much more to learn from Brazil than from China. In 
short, Brazil suddenly seems to have made an entrance onto the world stage. Its arrival 
was symbolically marked last month by the award of the 2016 Olympics to Rio de 
Janeiro; two years earlier, Brazil will host football’s World Cup. 

At last, economic sense 

In fact, Brazil’s emergence has been steady, not sudden. The first steps were taken in 
the 1990s when, having exhausted all other options, it settled on a sensible set of 
economic policies. Inflation was tamed, and spendthrift local and federal governments 
were required by law to rein in their debts. The Central Bank was granted autonomy, 
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charged with keeping inflation low and ensuring that banks eschew the adventurism that 
has damaged Britain and America. The economy was thrown open to foreign trade and 
investment, and many state industries were privatised.  

All this helped spawn a troupe of new and ambitious Brazilian multinationals (see our 
special report). Some are formerly state-owned companies that are flourishing as a result 
of being allowed to operate at arm’s length from the government. That goes for the 
national oil company, Petrobras, for Vale, a mining giant, and Embraer, an aircraft-
maker. Others are private firms, like Gerdau, a steelmaker, or JBS, soon to be the 
world’s biggest meat producer. Below them stands a new cohort of nimble entrepreneurs, 
battle-hardened by that bad old past. Foreign investment is pouring in, attracted by a 
market boosted by falling poverty and a swelling lower-middle class. The country has 
established some strong political institutions. A free and vigorous press uncovers 
corruption—though there is plenty of it, and it mostly goes unpunished. 

Just as it would be a mistake to underestimate the new Brazil, so it would be to gloss 
over its weaknesses. Some of these are depressingly familiar. Government spending is 
growing faster than the economy as a whole, but both private and public sectors still 
invest too little, planting a question-mark over those rosy growth forecasts. Too much 
public money is going on the wrong things. The federal government’s payroll has 
increased by 13% since September 2008. Social-security and pension spending rose by 
7% over the same period although the population is relatively young. Despite recent 
improvements, education and infrastructure still lag behind China’s or South Korea’s (as 
a big power cut this week reminded Brazilians). In some parts of Brazil, violent crime is 
still rampant. 

National champions and national handicaps 

There are new problems on the horizon, just beyond those oil platforms offshore. The 
real has gained almost 50% against the dollar since early December. That boosts 
Brazilians’ living standards by making imports cheaper. But it makes life hard for 
exporters. The government last month imposed a tax on short-term capital inflows. But 
that is unlikely to stop the currency’s appreciation, especially once the oil starts pumping. 

Lula’s instinctive response to this dilemma is industrial policy. The government will 
require oil-industry supplies—from pipes to ships—to be produced locally. It is bossing 
Vale into building a big new steelworks. It is true that public policy helped to create 
Brazil’s industrial base. But privatisation and openness whipped this into shape. 
Meanwhile, the government is doing nothing to dismantle many of the obstacles to doing 
business—notably the baroque rules on everything from paying taxes to employing 
people. Dilma Rousseff, Lula’s candidate in next October’s presidential election, insists 
that no reform of the archaic labour law is needed (see article).  

And perhaps that is the biggest danger facing Brazil: hubris. Lula is right to say that his 
country deserves respect, just as he deserves much of the adulation he enjoys. But he 
has also been a lucky president, reaping the rewards of the commodity boom and 
operating from the solid platform for growth erected by his predecessor, Fernando 
Henrique Cardoso. Maintaining Brazil’s improved performance in a world suffering harder 
times means that Lula’s successor will have to tackle some of the problems that he has 
felt able to ignore. So the outcome of the election may determine the speed with which 
Brazil advances in the post-Lula era. Nevertheless, the country’s course seems to be set. 
Its take-off is all the more admirable because it has been achieved through reform and 
democratic consensus-building. If only China could say the same. 

from the print edition | Leaders  
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A special report on Latin America 

It's only natural 
Commodities alone are not enough to sustain flourishing economies  

Sep 9th 2010 | from the print edition 

 

IT MAY seem a safe bet that billions of Asians will continue to gobble up oil, iron ore, 
copper, soyabeans and meat as they get richer. But one day they may not; and one day, 
too, the world will surely come up with alternatives to fossil fuels that emit less carbon. 
Indeed Brazil already has, in the form of ethanol from sugar cane, and Colombia and 
Central America are following suit.  

Latin America is uncomfortably dependent on commodities. In the past decade they 
accounted for 52% of the region’s exports, according to the World Bank. That is down 
from 86% in the 1970s, but over the same period the figure in East Asia and the Pacific 
fell from 94% to 30%. Chile, Peru and Venezuela still rely on raw materials for more than 
three-quarters of their total exports. In all, as the World Bank notes in a report published 
this month, more than 90% of Latin Americans live in countries that are net exporters of 
commodities, the exceptions being in Central America and the Caribbean. Governments 
have also become more reliant on raw materials for their tax revenues (see chart 1). 

There is nothing wrong with producing raw materials. The rise in world prices for Latin 
America’s commodities, and the related increase in their output, may have accounted for 
between one-third and half of the region’s growth over the past decade. And thanks to 
Asia’s economic vigour, commodity prices fell only briefly during the recession and 
remain at historically high levels. Over the past decade a region that has habitually 
suffered from balance-of-payments troubles has benefited from the foreign exchange 
that commodities bring in. This bonanza seems to refute the thesis put forward by Raúl 
Prebisch, the founding director of ECLAC, that the price of commodities is bound to 
decline in relation to the price of manufactured goods.  
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Even so, relying on raw materials carries a series of risks. One is volatility: their prices 
are more variable than those of manufactures. Second, many economists worry about 
“Dutch disease”, a term coined by this newspaper in 1977 to describe the impact of a 
North Sea gas bonanza on the economy of the Netherlands. This malady involves 
commodity exports driving up the value of the currency, making other parts of the 
economy less competitive, leading to a current-account deficit and even greater 
dependence on commodities. This matters all the more because mining and 
hydrocarbons are capital-intensive businesses, generating relatively few jobs.  

The commodity boom, together with capital inflows attracted by better economic 
prospects, has already pushed up the value of some of the region’s currencies. For 
example, São Paulo seems extraordinarily expensive to any visitor. The strength of the 
Brazilian currency, the real, worries officials and industrialists. 

A third concern is that many non-agricultural commodities are not renewable (although 
high prices encourage new discoveries), so governments should invest the tax revenues 
they generate in infrastructure and training to diversify the economy. Producing 
commodities may also involve local environmental damage. In parts of Latin America 
mines and oilfields are in areas inhabited by people of indigenous descent and have 
caused cultural clashes.  

A fourth problem is the potentially corrosive effect of commodity production on political 
institutions. Many commodities incorporate rents (ie, excess profits derived from the fact 
that supply is usually limited in the short term). It is in the state’s interest to capture 
those rents, but corruption often follows when it does. Mines and oil- and gasfields often 
involve high sunk costs and low variable costs, making them a tempting target for 
expropriation. Venezuela provides the clearest evidence of these ills. 

Given the risk of price volatility and depletion, it is sensible to save some of the bonanza 
from commodities for a rainy day. That is what Chile has done. The price of copper, its 
main export, has been high for the past few years, allowing the country to accumulate 
$20 billion, equal to about 12% of GDP, in a stabilisation fund by the end of 2008. It was 
able to draw on this fund to pay for a big fiscal stimulus, equal to about 3% of GDP, 
during the recession. On a smaller scale, Mexico, Peru and Bolivia too have saved part of 
their windfall gains from high commodity prices. Brazil’s Congress is considering a bill 
under which part of the revenues from big new deep-sea oilfields will be placed in a 
special social fund. But most of the money will be spent on education and anti-poverty 
programmes rather than saved. 

Where innovation flourishes 

Agriculture in Latin America shows clearly that commodities can be a blessing, not a 
curse. Much of the region enjoys fertile soils and sunshine, but it has also made the best 
of that natural bonus. Since 1990 productivity in farming in Latin America has risen 
faster than in East Asia or the United States, according to a study by the IDB. Colombia’s 
Federation of Coffee Producers has managed to extract a brand premium for its product 
through clever marketing, and has successfully diversified into retailing with its 
international chain of Juan Váldez coffee shops. Chile has created new export industries 
for fruit and vegetables. In Peru the spontaneous privatisation in the 1980s of state 
farms set up by a left-wing military government has spawned labour-intensive 
commercial farming on the fertile coastal strip. Argentina’s farmers, and its agricultural-
research institute, are consistently innovative. 

Brazil has the most impressive record of agricultural innovation. In 1973, when the country 
was still a net food importer, its military government set up Embrapa, an agricultural-
research institute. Within six months it had sent 1,200 young Brazilian graduates abroad 
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to obtain further qualifications. When they came back, they adapted plant and animal 
varieties so that they could thrive in the tropics and especially in the acid soil of the 
cerrado, the vast, largely flat savannah of the interior. This green revolution hugely 
increased productivity: over the past 30 years only 20% more land has come into 
agricultural use but production has risen by 150%, says Pedro Antonio Pereira, 
Embrapa’s director.  

Brazil is now the world’s biggest exporter not only of coffee, sugar, orange juice and tobacco 

but also of ethanol, beef and chicken, and the second-biggest source of soya products. It is 

exporting fruit and wine from the São Francisco river region, close to the equator. Its 

goal, says Mr Pereira, is to become the world’s leading food exporter by 2025, displacing 

the United States, without inflicting damage on the environment. That means pushing up 

productivity further, and in particular putting some 70m hectares (173m acres) of 

degraded pasture to better use. Much of that pasture supports just one cow for every two 

hectares. With better breeding and improved techniques, each hectare could 

accommodate three cows as well as some grain and trees.  

In São Carlos, in São Paulo state, Embrapa has the world’s only laboratory deploying 
nanotechnology for agriculture, creating plant varieties that absorb fertiliser more 
efficiently. Embrapa has a research centre in Central America and is planning to open one 
in Peru.  

Unfortunately there is little of this kind of innovation in other parts of Latin America’s 

economies. Latin American firms invest only 0.5% of gross revenues in research and 

development, compared with the 2% spent by companies in the rich world. To help 

encourage innovation, there is now a revival of interest in industrial policy—partly 

because of worries about Dutch disease and commodity dependence.  

How do you go from copper to computers? 
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The idea that governments should help particular companies or industries went out of 
fashion in the region a generation ago, mainly because it had been taken to extremes. In 
the 1960s and 1970s governments tried to foster industrialisation through tariff 
protection, state ownership and heavily subsidised credit. Brazil and Mexico did indeed 
industrialise. But across the region these policies also funded expensive white elephants 
and giveaways to favoured businessmen, all courtesy of the taxpayer. Mr Chávez in 
Venezuela is echoing some of these policies, as are the Kirchners in Argentina, albeit on 
a minor scale.  

Elsewhere there is little appetite for a return to the past, but many agree that the state 
needs to do more to promote innovation and co-ordinate production chains and clusters 
to add value. In Mexico the government has encouraged the clustering of software and 
electronics firms in Guadalajara and an aerospace industry around Querétaro, including a 
factory in which Bombardier makes components for its aircraft. In Chile Fundación Chile, 
a public-private partnership, and Corfo, a state development agency, have promoted new 
industries. Chile’s government persuaded GE to set up a software-development centre. In 
Colombia the public and the private sector have collaborated to develop a cluster of firms 
in Medellín supplying components for the electricity industry. A similar joint effort in 
Costa Rica secured an Intel chip plant and other foreign investments in high-tech 
projects. 

Brazil never wholly abandoned industrial policy. Interest on loans made by its giant 
national development bank, the BNDES, is set at less than half market rates, involving a 
selective subsidy. Since Luiz Inácio Lula da Silva was elected president in 2003, industrial 
policy has become more pronounced and explicit. The BNDES supports innovation by 
providing seed money for ventures in biotechnology, pharmaceuticals and information 
technology. More controversially, it backs mergers and foreign takeovers by big Brazilian 
companies. These have included the creation of Brasil Foods, a big food company, and 
the merger of two big meat firms, JBS and Friboi. The petrochemical industry has 
consolidated in Braskem, a joint venture between Odebrecht, a construction giant, and 
Petrobras, the national oil company. The electricity industry is reorganising around 
Eletrobras, the former state monopoly. 

Critics denounce all this as the creation of “national champions” that are beholden to the 
government, either directly or indirectly. Luciano Coutinho, the BNDES’s president, 
retorts that Brazil’s new multinationals are highly competitive Darwinian survivors of 
decades of economic volatility. “We have an open economy, it’s different from the model 
of the 1960s and 1970s. The market is imperfect, but the state also makes mistakes,” he 
concedes. 

The guiding hand 

Defenders of industrial policy—who include Dilma Rousseff, Lula’s chosen candidate in 
next month’s presidential election—as vindication point to the examples of the ethanol 
industry (which began with a 1970s government programme to reduce dependence on 
imported oil), Embrapa and Embraer, an aircraft-maker. Critics counter that Embraer 
started to thrive only after being privatised (see article), and that ethanol took off only 
after multinational car companies developed engines capable of running on either petrol 
or ethanol. 

The Lula government’s most ambitious attempt to go beyond commodities involves trying 
to use new oil discoveries to build an oil-services industry. The new fields, known as pré-
sal because they lie beneath a volatile layer of salt 7km below the surface of the Atlantic, 
were discovered in 2007, with huge proven reserves. What led to the discovery was the 
previous government’s oil-policy liberalisation, which meant ending Petrobras’s 
monopoly, selling 60% of its shares on the stockmarket (though the government retains 
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control of the company) and granting concessions for exploration rights in auctions that 
were open to foreign companies.  

Lula has respected these contracts (in sharp contrast to Mr Chávez, Mr Morales and the 
Kirchners), but after the 2007 discoveries his government decided to draw up new rules 
for exploring the rest of the pré-sal (about 90% of the total area). These involve vesting 
the oil in a new state company, Petrosal, which will operate the new sovereign-wealth 
fund. Petrobras will be the monopoly operator of new fields, and both it and its partners 
will get a share of the output.  

To finance its massive investment plan of $224 billion over the next five years, Petrobras 
is to get a capital injection. The government has paid its share in oil, and the company 
hopes to raise $25 billion in what will be the world’s biggest ever public share offering. 
The government has required Petrobras to buy at least 65% of its inputs—from tankers 
to drilling rigs and platforms—in Brazil. It is applying similar rules to other oil companies.  

Such national-content rules may make sense, but only if they are temporary, since they 
will drive up costs. And Petrobras itself is said to favour a lower requirement for national 
content. Officials point out that the new rules have revived Brazil’s shipbuilding industry, 
which in the 1970s was bigger than South Korea’s but then shrivelled. Norway adopted 
similar rules when it used its North Sea discoveries to establish a thriving oil-services 
industry.  

The aim should be the development of local knowledge and skills, says Pedro Cordeiro of 
Bain, a management consultancy that produced a study on the subject for the BNDES. 
But he worries that having Petrobras as the sole operator may make it more difficult to 
create a competitive oil-services industry. “Monopsony is always bad for innovation,” he 
says.  

It may also foster corruption and cronyism. Norway, one of the world’s richest countries, 
grants concessions to oil companies, which is more transparent. Brazil’s new rules give 
Petrobras enormous power but also place it under huge strain, especially since the oil is 
at even greater depths than that in the Gulf of Mexico.  

Brazil, the world’s 16th-largest oil producer, is set to move up the scale. According to 
official forecasts, output is due to reach 5m barrels per day by 2020. Some of the 
government’s critics worry that the country may go the way of Mexico and Venezuela, 
where state oil monopolies have been plagued by mismanagement and corruption. 
Colombia operates an alternative model, granting concessions to the highest bidder. Oil 
production there should reach 1.2m b/d by 2012, nearly double that in 2009.  

Other critics are concerned that Brazil will lose its status as a clean-energy power. At 
present around 30% of its energy comes from hydro power and another 15% from 
biomass. The government expects both of these to keep growing. But the ethanol 
industry, which is made up of a large number of private companies, worries about the 
growing clout of Petrobras.  

The ethanol industry has an impressive record of innovation, including electricity 
generation from cane residue and the development of bioplastics. To some, that suggests 
a different kind of industrial policy: providing more support for research and 
development, cutting Brazil’s budget deficit (currently around 3% of GDP) and promoting 
saving. That would allow interest rates to fall and make companies less dependent on the 
BNDES.  

There is no evidence that Brazil is suffering from Dutch disease and deindustrialisation, 
according to a paper by Albert Fishlow of Columbia University and Edmar Bacha, an 
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economist who advised Lula’s predecessor, Fernando Henrique Cardoso. But the authors 
share the concern about the economic volatility that comes with commodity wealth. “The 
question is how to cope. That internal response determines whether natural resources 
translate into a virtue or a curse,” the authors conclude.  

Dutch disease or not, though, non-commodity industries find it harder to export than 
they used to, although they have plenty of room to expand in the domestic market. Much 
of their difficulty stems from lagging productivity.  

from the print edition | Special reports  
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The Latinobarómetro poll 

The democratic routine 
Resilience in the crisis and a robust recovery have brought a sunnier mood  

Dec 2nd 2010 | from the print edition  

 

SUPPORT for democracy in Latin America continues to edge up, as does backing for 
private enterprise. Crime has become a bigger worry than unemployment. And Brazil is 
seen as more influential than the United States across much of the region. Those are 
some of the findings of the latest Latinobarómetro poll taken in 18 countries and 
published exclusively by The Economist. Because the poll has been taken regularly since 
1995, it tracks changes in attitude across the region. 
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Two related things stand out in the results of this year’s poll, taken in September and 
early October. The first is Latin America’s fairly sunny mood. The second is the increasing 
stability of attitudes towards democracy and its core institutions. Support for democracy 
has risen noticeably in several countries on the Pacific rim of South America (see table 
1). For example in Peru, where economic growth has averaged 6% a year since 2002, 
support for democracy has risen from a low of 40% in 2005 to 61% this year. It also rose 
in Mexico, where the economy has recovered after suffering a big drop in output last 
year.  
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But only around half of respondents in Mexico and Brazil, the region’s two most populous 
countries, are convinced democrats, which drags down the regional average (see chart 
2). Some 44% of respondents across the region pronounced themselves satisfied with 
how their country’s democracy works in practice, the same figure as last year but a big 
increase on the 25% in 2001 (chart 3). Some 34% said they had confidence in their 
country’s Congress and 45% in their government, the same as last year in both cases 
but up sharply from 2003 (17% and 24% respectively). 

A decade ago economic woes in Latin America undermined support for democracy. That it 
has held up during the world financial crisis is probably because many Latin American 
countries suffered only a brief recession and have enjoyed a strong recovery. In addition, 
a stronger social safety net has helped to shield the poor. (The United Nations’ Economic 
Commission for Latin America reported this week that the proportion of Latin Americans 
living in poverty rose only marginally in 2009 and has fallen again this year, to 32%.)  

 

But the mood varies widely from country to country (see chart 4). Brazil’s strong economic 
performance and the popularity of its outgoing president, Luiz Inácio Lula da Silva, is reflected in a widely 
shared sense of progress. That is scarcer in Mexico and Central America, where the recession 
was more severe and violent crime has worsened.  

For only the second time since the polls began, more respondents across Latin America 
as a whole cite crime, rather than unemployment, as the most important problem facing 
their country (see chart 5). Some 31% say that either they or a close relative have been 
victims of crime over the past year, but that is down from 38% last year and is the 
lowest figure since 1995. 



 263

 

A more robust economic performance is reflected in rising support for private enterprise 
and the market economy: some 71% of respondents across the region say that private 
enterprise is indispensable for development, up from 56% in 2007 (see chart 6). Some 
58% agree that the market economy is the only system that will make their country 
developed, up from 47% last year. Interestingly, 62% of respondents in Venezuela hold 
that view (and 80% there back private enterprise) even though their left-wing president, 
Hugo Chávez, is expropriating many private companies.  

 

Brazil is the country which exercises most leadership in the region, mentioned by 19% of 
respondents (up from 18% last year), followed by the United States (9%, unchanged 
from last year) and Venezuela (9%, down from 11% last year). But the United States is 
seen as the most influential country by respondents in Mexico and much of Central 
America, whereas Venezuela enjoys that distinction in Ecuador, the Dominican Republic 
and Nicaragua. 

This online version of the story contains two extra charts that did not appear in the print edition. 
The charts have been renumbered accordingly. 

Latinobarómetro is a non-profit organisation based in Santiago, Chile, which has carried out regular 
surveys of opinions, attitudes and values in Latin America since 1995. The poll was taken by local 
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opinion-research companies in 18 countries and involved 20,204 face-to-face interviews conducted 
between September 4th and October 6th 2010. The average margin of error is 3%. Full details 
here 

from the print edition | The Americas  
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Presidential politics in Brazil 

Her master's voice 
Dilma Rousseff, Lula’s preferred successor, is a more interesting politician than 
she appears to be. But would she be different from her boss?  

Nov 12th 2009 | SÃO PAULO | from the print edition  

Reuters  

WHEN Brazil’s president, Luiz Inácio Lula da Silva, identified Dilma Rousseff, his chief-of-
staff, as his preferred successor in the top job, the collective response of people who 
follow such things was a puzzled frown, as if perhaps there had been a misprint in the 
newspaper. Ms Rousseff had proved herself an able administrator. But if she had the 
natural political gifts required for electoral success in the world’s fourth-largest 
democracy they had been well hidden. Her campaigns for local office in Rio Grande do 
Sul, her political home, were unsuccessful. Her sentences go on for a long time and 
contain lots of subclauses. But she has one thing that nobody else in Brazilian politics has 
got: Lula’s unqualified backing. Given that the president’s approval ratings are still north 
of 80% as he enters the final year of his second term, this is worth a lot. 

Despite their difference in manner, Ms Rousseff has become Lula’s political shadow. Her 
duties include the government’s “Growth Acceleration Programme”, which aims to 
mobilise investment of $301 billion in infrastructure between 2007 and 2010. So the two 
constantly traverse the country opening roads and the like, or even just announcing that 
they might be built. 

Their views are impossible to tell apart. Her answers to questions about Brazil’s future 
tend to begin with the words, “President Lula’s government has…” before going on to list 
recent achievements. Her concern with keeping inflation low, her faith in the 
government’s wisdom to plan and “induce” economic activity, and her refusal to criticise 
undemocratic actions by other governments in the region, especially that of Venezuela’s 
Hugo Chávez, are identical to the president’s. So it is slightly surprising that she only 
switched her political allegiance to the Workers’ Party, a vehicle built around Lula, nearly 
two decades after it was founded. 

Though it has been smothered recently, Ms Rousseff in fact has an interesting political 
identity of her own. Born to a Bulgarian immigrant father and a teacher in Belo 
Horizonte, the capital of Minas Gerais, her childhood was much more comfortable than 
Lula’s. But she became a middle-class radical, involving herself in the far-left resistance 
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to the military governments that ruled Brazil for two decades from 1964. Quite what she 
did is the subject of some mythmaking. But it seems that she helped to plan a celebrated 
robbery in which a gang stole $2.4m from the safe of Adhemar de Barros, a former 
governor of São Paulo (who rejoiced in the tag “he steals but gets things done”).  

Her punishment was real enough. She suffered torture by electric shock for 22 days and 
was jailed for almost three years. Ms Rousseff does not talk about this much, and her 
language when discussing the military government is surprisingly detached. She talks 
about how “possibilities shrink” and “life becomes impoverished for everyone” under a 
dictatorship.  

With democracy restored, Ms Rousseff (who has been married and separated twice) 
settled down to a career in public administration. Her success as state energy secretary 
in Rio Grande do Sul at a time of electricity shortages brought her to Lula’s attention. As 
his first energy minister, she gained a reputation with businessmen as a tough, but fair, 
negotiator. She was promoted to chief-of-staff when the incumbent was felled by a vote-
buying scandal, in 2005. Lula appears to credit Ms Rousseff with getting his government 
back on its feet again after it nearly fell apart. 

Like Lula, Ms Rousseff’s political views have mellowed. “You can’t be fundamentalist 
about anything,” she says while discussing the government’s wish that equipment used 
to extract oil from new offshore fields should be made in Brazil. “We respect contracts—
we are part of the West,” she adds, explaining that she would honour the terms on which 
foreign oil firms currently operate in Brazil. She describes herself now as a “Brazilian 
democratic socialist”. She wants to reform the state to make it more effective but not 
smaller.  

Asked whether a technocrat like her can be elected president, she replies “I think so.” 
Her task before the election next October is contradictory. She needs to stick close 
enough to Lula to benefit from the heat he radiates, while distancing herself enough to 
convince voters that she is her own woman. The opinion polls have Ms Rousseff lagging 
the opposition’s José Serra by between 15 and 20 points. Neither of them has officially 
declared their candidacy yet, and the campaign will start in earnest only in April. The 
question that Ms Rousseff will have to ponder is whether seamless continuity is indeed 
the path to the presidency. 

from the print edition | The Americas  
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Brazil's presidential election 

Lula's legacy 
Life is better for Brazilians than it was eight years ago. But Lula is leaving 
unsolved problems for his chosen successor, who lacks his personal 
magnetism  

Sep 30th 2010 | BRASÍLIA | from the print edition 

Still a lot left for Dilma to do 

THE “best president ever” is how Sandro, a flower-seller in São Paulo, describes Luiz 
Inácio Lula da Silva. Who will he vote for in the presidential election on October 3rd? 
“Dilma, for sure.” Why? A shrug and a laugh: “Continuity. And because Lula chose her.” 
His reasoning is echoed across Brazil, especially among the rural poor and migrants to 
the big cities. The economy is growing strongly. Jobs are being created, and incomes are 
rising. The man who presided over this is barred by the constitution from running for a 
third term. Who better to succeed him, voters ask, than the woman he endorses?  

A year ago pundits agreed that Lula’s vast popularity was strictly personal, and could not 
be passed on at will. He had tried without success to get allies elected as state governors 
or mayors of big cities. That may be why José Serra of the opposition Party of Brazilian 
Social Democracy, a seasoned politician who long led the opinion polls, barely started 
campaigning until it was too late. He seemed to think that Lula’s choice, Dilma Rousseff, 
a colourless technocrat who was Lula’s chief of staff but has never held elected office, 
would be easy to beat.  
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He was wrong. Lula’s popularity, it turned out, could be transferred—but only on his 
going and only to his chosen successor. If the polls are right (see chart), Ms Rousseff will 
be Brazil’s next president. That is despite several brewing scandals. The most serious 
concerns Erenice Guerra, a longtime associate of Ms Rousseff who took over from her as 
chief of staff when she stepped down to start campaigning. Last month allegations 
surfaced that people linked to Ms Guerra, including her sons, had extracted bribes in the 
form of retainers and success fees from businesses hoping to win government contracts. 
Ms Guerra was quickly defenestrated. No evidence implicating either the president or his 
candidate has come out.  

The opposition has tried to get voters to worry about this (Ms Rousseff is either 
incompetent or complicit, Mr Serra claimed). But few seem to be listening. The affair has 
knocked only a few points off Ms Rousseff’s commanding lead. 

Instead, Brazilians are revelling in a golden moment. A country that used to fall over 
whenever the world economy wobbled was one of the last to go into recession in 2008 
and one of the first out in 2009. Median earnings are rising and, despite a minimum 
wage at its highest in real terms since 1979, so is employment.  

Since 2003 some 20m Brazilians have emerged from poverty and joined the market 
economy. These new consumers buy everything from cars to cookers and fridges to 
flights. To this burgeoning domestic market, add China’s appetite for Brazilian iron ore, 
meat, soya and more, and in economic terms this is probably “the best moment in the 
entire history of Brazil,” says Marcelo Neri of the Fundação Getulio Vargas, a university. 

Brazil according to Lula 

Lula’s remarkable life story—the child of dirt-poor migrants who became a metalworker 
and trade-union leader—and personal magnetism have helped him to sell “brand Brazil” 
around the world: a coming power, a profitable place to invest and a tolerant democracy 
where a man like him could become president. These qualities also mean that most 
Brazilians give him most of the credit for the improvement in their lot. Are they right? 

In a recent interview with The Economist at the presidential palace in Brasília, Lula set 
out some ways in which Brazil has become a better place during his terms in office. “We 
are starting to lay steps so that the poorest begin to rise up to the lower-middle class 
and then to the middle-middle class,” he says. With national self-esteem rising and 
inequality falling, Brazil is poised under the next president to fulfil his dream of becoming 
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“a country in which the great majority are middle-class” with high purchasing power and 
access to better education and health. Lula understands from personal experience what 
matters in helping poorer Brazilians get ahead. He is proud that, although he is the first 
president of Brazil without a university degree, he is the one who created the most 
universities and technical schools. 

“Wherever you go in Brazil you will see work financed by the federal government,” he 
says, highlighting railways, power stations and basic sanitation. After 25 years in which 
the country failed to maintain its infrastructure, let alone build any more, it is 
“reacquiring the capacity to carry out the grand infrastructure works that Brazil needs.” 

For many of the poor and working-class Brazilians who are his most ardent supporters, Lula’s crowning 
achievements have been big rises in the minimum wage and pensions, and the Bolsa Família programme, which 
gives 12m families small but life-changing amounts of cash in return for having their children vaccinated and 
keeping them in school. By boosting domestic demand, these policies have also contributed to economic growth. 

Many better-off city dwellers agree that Lula deserves praise for bringing into the 
Brazilian mainstream the once-novel idea that reducing poverty is a proper aim of 
government (though others sneer snobbishly). But when asked what Lula has done for 
his country, such people also point to the policies he inherited from his predecessor, 
Fernando Henrique Cardoso.  

As finance minister under Itamar Franco in 1993-94, Mr Cardoso tamed Brazil’s 
persistent hyperinflation with the Real Plan. As president between 1995 and 2002, he put 
in place policies that have given the country stability and growth. “Lula inherited sensible 
macroeconomic policies and was clever enough to realise it,” says André Villela of the 
Fundação Getulio Vargas. That involved ignoring the socialist economic ideas of his 
Workers’ Party (PT). Early in Lula’s presidency, his finance minister, António Palocci, saw 
off fears of default by tightening fiscal policy and repaying foreign-currency debt. 
Henrique Meirelles, a former international banker who has run the Central Bank for all of 
Lula’s presidency, has guaranteed monetary orthodoxy. Because of Lula, says Luiz Felipe 
Lampreia, who was Mr Cardoso’s foreign minister, “there is now a national consensus 
against macroeconomic foolishness.” 

A mightier state 
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But the consensus breaks down on two issues. His critics argue that, given his popularity, 
Lula could have done more to fix some of Brazil’s deep-rooted problems. They also say 
that in his second term he allowed the state to become over-mighty. 

The last time The Economist talked to Lula, in early 2006, he was emerging from a 
scandal that engulfed his first administration and almost ended his political career. In a 
scheme known as the mensalão (roughly, “big monthly stipend”) the PT had bought 
votes of congressmen from allied parties. Lula said then that in a second term his priority 
would be tax, political, labour and pension reforms. These are sorely needed: the tax 
system is multilayered and burdensome, politics prone to corruption and gridlock, labour 
laws rigid and anachronistic and pensions for public employees absurdly generous. Yet 
none of these reforms happened, despite (or perhaps because of) Lula’s soaring 
popularity.  

Not for want of trying, is Lula’s response. He talks up his efforts to reach consensus on 
most of these issues, and blames “hidden enemies” in Congress who refused to match 
verbal support with votes. Indeed, when asked what he has learned about his country 
during eight years as president, Lula speaks of the difficulties of getting things done, 
especially public-investment projects. A president can find that by the time he has cut 
through red tape and persuaded state and local governments to co-operate, his four-year 
term is over. A big infrastructure project—and Brazil needs many, from roads, ports and 
airports to sewage works and power plants—could easily take “five years to solve all the 
problems, and two years to get the job done”. In Brazil, he concludes, “the president 
cannot always do what he wants, he does what he can”.  

Not good enough, retort critics, who see Lula as having surfed the commodity boom on 
Mr Cardoso’s unpopular, but necessary, liberalising reforms. They accuse Lula of using 
the recession as an excuse to expand the state’s grip on the economy, either directly 
(with oil) or indirectly (through loans by state banks). They worry that he has strayed 
from the path of fiscal rectitude. The government has lost control over day-to-day 
spending on pay and pensions, says Marcelo de Paiva Abreu, an economist at the 
Catholic University in Rio de Janeiro, losing its chance to boost investment in 
infrastructure. 

The increase in public spending in 2008 shortened the recession, but much of it has not 
been reversed even as the economy roared back to life. Some of it involves printing 
money, disguised by accounting tricks: while the government’s net debt is falling its 
gross debt is rising, and its deficit helps to keep Brazil’s interest rates high (though they 
are lower than a decade ago). “Such pro-cyclical spending makes no sense,” says Mauro 
Leos of Moody’s, a ratings agency. “When times are bad—and bad times always come—
Brazil will be sorry it hasn’t been putting money aside.” 

Lula agrees that the expanded role of the state should be temporary. “I don’t want the 
proprietorial state,” he insists, adding that “I respect the workings of the market.” But 
the lesson of the financial crisis is that the state should regulate better and be prepared 
to intervene when the market fails, as well as “inducing” private investment and acting 
“for the sake of the people who need it the most”.  

Rather than reforms, opponents say that Lula has given priority to cementing his party’s 
grip on government. The past eight years have seen an “unprecedented” increase in the 
award of government jobs to political clients, according to Maria Celina D’Araújo, a 
political scientist at Rio’s Catholic University. Almost a quarter of senior managers in the 
federal administration are PT members, her research shows, and 45% are trade 
unionists. Under Mr Cardoso 40% of managers of state pension funds were trade 
unionists; under Lula, more than half are.  
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Although Brazil is far from one-party hegemony, there are other signs that Lula and the 
PT increasingly conflate what is good for the country with what is good for them. One 
party leader responded to revelations of corruption by warning of the perils of “too much” 
press freedom, while Lula complained that some publications “act as if they were a 
political party”.  

Asked about fears that Brazil’s democracy could be threatened by an extension of these 
trends, Lula says this is “unthinkable”. But if such fears are among the most commonly 
mentioned reservations about his legacy, that is because they are amplified by the huge 
deep-sea oil reserves (known as pré-sal, since they lie beneath a volatile layer of salt) 
discovered a few years ago. If these can be brought to the surface and to shore they will 
turn Brazil into an oil power. But oil has a nasty habit of bringing corruption with it. The 
fund Lula wants to set up with oil revenues could, as he says, help Brazil to overcome 
poverty, low standards in education and limited investment in science and technology. Or 
it could provide a lucrative way to reward loyalty to party and president.  

Lula makes light of the risks in lifting the oil. The recent spill in the Gulf of Mexico was 
caused by the “irresponsibility” of a private company which tried to extract oil in the 
“cheapest and quickest way possible”. Standards in Brazil, he insists, are higher. He 
dismisses the idea that the state is counting its barrels before they are pumped. His 
government decided to grant sole operating rights in unallocated fields to Petrobras, the 
national oil company, rather than grant concessions, as before, because “you offer risk-
sharing contracts when there is risk. In the case of the pré-sal oil, we are sure.” It is a 
strange way to talk of the most technically demanding oil-extraction project on the 
planet.  

The government has used a huge ($67 billion) new share issue by Petrobras, launched on 
September 23rd, to raise its stake in the company from 40% to 48%. It is paying for this 
partly by selling oil deposits to the firm and partly by more accounting sleight of hand 
involving the National Development Bank (BNDES). In all, state bodies bought 60% of 
the offered shares. 

But it must also raise finance, either private or public, for its grand infrastructure plans, 
made more urgent by hosting the World Cup in 2014 and the Olympics in 2016. Since 
Brazil’s savings rate remains low, foreigners will have to pay for most of the projects. At 
the moment they seem keen to. The current-account deficit has reached 2.4% of GDP so 
far this year. But capital inflows help to make the real stronger, which is hard on 
exporters.  

What next? 

“Dilma is going to surprise the world,” says Lula. That is a near certainty, given how little 
is known about her. In the 1960s she was a Marxist revolutionary; in the 1970s she was 
jailed and tortured by Brazil’s military regime. More recently, as Lula’s energy minister 
and then chief of staff, she has been a competent manager, though with a notoriously 
short fuse. She was not an obvious successor to Lula. He chose her partly for lack of 
alternatives: the PT’s more prominent leaders were caught up in the mensalão or other 
scandals. 

Asked whether he will remain the power behind the throne, Lula starts with flat denial. 
“You can be sure of one thing: I’m leaving,” he says, adding that he has no plans to run 
for election in 2014. “If I get Dilma elected and she is good, she’ll have to be a candidate 
for re-election.” But then ambivalence creeps in. “I’m a politician, and I’ll continue to be 
politically active,” he says, musing that when he steps down he may find it easier to talk 
about tricky political matters. “I will start by convincing my own party to accept political 
reform as a priority.” In practice, Ms Rousseff may have to govern in Lula’s long shadow.  
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Since she has spent much of her political life behind the scenes, little can be said about 
her ability to cope with the limelight. She lacks Lula’s faith, rooted in his trade-union 
background, in his ability to negotiate a deal, whatever the circumstances. At home that 
helped him to dominate his party and coalition. Abroad, it led him to assert Brazil’s right 
to join the best talking shops, such as the United Nations Security Council. He believes 
passionately in the power of personal diplomacy. “If I could give one piece of advice to 
the world’s presidents, it would be: ‘don’t outsource politics’.” But many would say he 
overestimates its possibilities. His most serious misstep came in Iran, when his attempt 
(with Turkey) to persuade Mahmoud Ahmadinejad to play by the world’s nuclear rules 
was spurned by the UN.  

Ms Rousseff may feel the lack of such dealmaking abilities, as she tries to run a party and 
government no longer dwarfed by their leader, and perhaps in less favourable economic 
circumstances. She is likely to do less of Lula’s globetrotting while she feels her way at 
home.  

What kind of government would she run? Plans for tightening fiscal policy have appeared 
in the press, attributed to sources close to her. So have predictions that Mr Palocci, who 
ran such a tight ship in Lula’s first term, might become her chief of staff. But also in that 
fight are people like José Dirceu, the architect of the mensalão, who plays an important 
role in her campaign. In September he told a group of PT members that the party would 
be more powerful under Ms Rousseff, since she represented the party project, whereas 
Lula was “twice as big as the party”. Luciano Coutinho, president of the BNDES and 
architect of the government’s industrial policy, might get the job of finance minister.  

Then there is the PT’s main electoral ally, the Party of the Brazilian Democratic 
Movement (PMDB), a coalition of regional bigwigs with a voracious appetite for 
patronage. In August the PMDB’s leader, Michel Temer, who will be vice-president if Ms 
Rousseff is elected, told party members to campaign hard for her, saying that in return 
they would partake in what he described as the “sharing out of the bread”.  

Where Ms Rousseff herself stands nobody bar her closest associates knows. Her early 
appointments and announcements will be scrutinised with unusual eagerness. Will she 
surround herself with austere economists, or party hacks, or believers in the state’s 
power to boost growth? Or a mix of all three? Does she plan to trim the budget deficit—
or does she, like many on the left of her party, believe that growth makes such tedious 
rectitude unnecessary? Will she take some steps that Lula shirked, because of a desire to 
smooth her path to the throne, such as inviting private companies to run Brazil’s 
overstretched state-owned airports? 

Ms Rousseff may have cause to wish that her predecessor had been bolder. But she is 
inheriting a better Brazil than he did, and that is in good part because of him. If one of 
Lula’s finest moments came right at the start of his presidency, another will come at the 
end, when he stands down after two terms, rather than changing the constitution to 
allow himself a third. “A popular left-winger but not a populist,” concludes Carlos Melo of 
Insper, a São Paulo business school. “This is something completely new and an example 
to the rest of Latin America.” 
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Still a lot left for Dilma to do 

 
 

An edited transcipt of our interview with Lula  
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Interview with Brazil's president 

Lula on his legacy 
The Economist interviewed Brazil’s president, Luiz Inácio Lula da Silva, on 
September 9th, 2010. Here is an edited transcript of the conversation  

Sep 30th 2010 

WHEN you entered office, you knew Brazil well, having travelled the whole country. Eight 
years later, I suppose that you have learnt other things, perhaps that surprised you, both 
about the country and about government. Has your view of the country changed, after 
the experience of these eight years? Does the country still hold surprises for you? 

President: Well, I think that in life every day brings surprises, and when you govern a 
country the size of Brazil, every day brings surprises. What most surprises me about 
Brazil is the extent of the difficulties that we create for ourselves. We create a lot of 
legislation, to control the Brazilian state itself, that this ends up meaning that things 
don’t go with the speed any head of government would like. To give you an example of 
something that frustrates me in Brazil: suppose a president with a mandate for four 
years wants to carry out some big infrastructure project, between him conceiving of the 
project, doing the basics, the planning, getting the environmental licence, getting the 
licence to start work, dealing with the tender, dealing with the judiciary and the 
lawyers—his mandate is over and he does not get the job done.  

I’ll give you a concrete example. The Trans-Northeastern is a 1,720km railway linking the 
port of Suape in Pernambuco and the port of Pecem in Fortaleza, passing through Eliseu 
Martins in Piauí, to bring out all the soyabeans and iron ore from that region. We spent 
almost two years, with the Treasury, the planning ministry, the National Development 
Bank (BNDES) arranging the financing to build the railway, which was one of the 
privatised railways in which there had been no investment. And every time it seemed 
that the project was finished, along came another problem: a problem with the state of 
Pernambuco, a problem with the state of Ceará, a problem with the state of Piauí, then a 
problem with [land] expropriations, then a problem with the tendering. So in fact it was 
five years before we could look each other in the eye and say: “The project is ready. All 
the problems have been resolved. There is money, there are no environmental issues, no 
legal problems, nothing at all. Let’s start work”. Once started, the work will take just two 
years. Five years to solve all the problems, and two years to get the job done.  

So this is something I intend to draw up for Brazil’s next government: new regulatory 
frameworks. At the same time as we want to impose more rigour in the management of 
public affairs, we need to have ways to facilitate the performance and execution of public 
works in Brazil, because this is a serious problem for whoever comes to govern Brazil. 
It’s a very serious problem. 

I can give you another example: Belo Monte. Belo Monte is a big hydroelectric dam that 
will produce 11m megawatts that we are doing. There are engineers who qualified 30 
years ago who’ve been trying to work on Belo Monte. For 20 years it was forbidden to 
carry out the study for Belo Monte, and we now, finally, managed to remove all the 
obstacles and we’re going to do Belo Monte, putting $5 billion reais extra—and this is 
what people have to understand—to take care that the dam takes account of 
environmental preservation, takes account of indigenous communities, of the people who 
live along the river, the small farmers. And we’re going to try to do a hydroelectric dam 
that will be an example of how to offer opportunities to people who live in the region, not 
one that displaces them. So for us, it’s an extraordinary challenge. So I’m happy, 
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because this is something that was attempted for 30 years and that nobody managed to 
do.  

Or take the São Francisco [irrigation] canal. It’s a 642km canal, if I remember correctly, 
that takes water from the São Francisco to the state of Rio Grande do Norte, the states 
of Pernambuco, Ceará and Paraíba. There are 12m people living in this semi-arid region. 
Dom Pedro tried to do this canal in 1847 and didn’t succeed. We spent four years battling 
with each state, with the community, holding debates and public hearings...finally, this 
canal is going to happen. 

So, it’s difficult to carry out public works in Brazil. Is it difficult to carry out reforms too? 

President: It’s also difficult to do public works because of the fact that Brazil had 25 
years of doing almost no infrastructure projects. I always say that the last time there 
was investment in infrastructure was during the Geisel government [from 1974 to 1979], 
which took on too much debt. Brazil had contracted debts in dollars when interest rates 
were 3%. Then, to solve the American fiscal deficit, Paul Volcker pushed interest rates to 
21%, making Brazil’s debt unpayable—and then we spent the next 20 years trying to 
solve our debt problem. They were two and a half decades in which Brazil had no 
capacity to invest in infrastructure. Just to give you an idea, in 1989 we had in Brazil 
about 50,000 project-engineering businesses. When I took office, there were just 8,000. 
Universities were no longer turning out engineers. Those engineers that were trained 
went to work as financial analysts, not as engineers. And we are recovering all this 
[capability], so that Brazilian industry is reacquiring the ability to carry out the great 
infrastructure projects that Brazil needs. 

So I think these difficulties have been solved, for the most part. The businesses are 
there. Lots of Brazilian businesses had stopped earning money in Brazil. They made 
money [elsewhere] in Latin America, they earned money building Miami Airport, building 
an airport in Tripoli, in Libya, they earned money building hydroelectric dams in Africa, 
and now they’re doing it in Brazil. It was a process of recovering the productive capacity 
of this country, which had disappeared. 

So you’ve recovered the capacity to do infrastructure projects, albeit slowly. And what 
about reforms? Four years ago, at the end of your first government, you gave an 
interview to our correspondent of the day. You said then that your priorities for a second 
term would be tax reform, political reform and labour reform. These things haven’t 
happened. Was it because the economy started to grow faster and you, well, you lost 
interest in them?  

President: No... 

What happened? Wha’s your reflection on this? 

President: The thing is that we live in a presidential system with a parliamentary 
constitution. Congress has a lot of weight in Brazil, and the president cannot always do 
when he wants, he does what he can. I took office as president in January 2003 and in 
April 2003 I sent to Congress my first proposal for tax reform. Some parts were voted 
on, with respect to federal taxes, and then it came to a standstill. Why? Because each 
state is interested in its own tax reform, has its own tax policy, and each state has its 
federal deputies and senators. And no state is interested in reducing its revenue-raising 
capacity. 

When it came to the second term we put together a proposal for tax policy in which we 
listened to the trade unions, the leaders of the political parties, all the employer groups, 
who all were in agreement with it. We had the unanimous approval of the Council for 
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Economic and Social Development, which is an advisory council where political issues are 
debated. We had the agreement of all the state governors. When the minister, Guido 
Mantega, sent the tax reform to Congress, I imagined that it would be approved fairly 
quickly. But then I discovered that there are hidden enemies of tax reform. Because 
people who were in favour here, in our meetings, worked in Congress to ensure that the 
reforms were not voted on, including governors. Why? Because we wanted to reduce the 
27 tax rates of the ICMS [Imposto sobre Circulação de Mercadoriase Prestação de 
Serviços, the tax on the exchange of goods and services] in the states to two, or three, 
or five, and no governor wanted this. So the governors who were against started to work 
in their own interests, which is democratically legitimate and understandable. I am 
simply showing you the difficulty of carrying out tax reform in a country in which every 
state government has its own state taxes that it doesn’t want to lose. Nowhere in the 
world does anyone want to lose a cent of tax. But we did our part. 

And it’s important to remember that during this period we did order tax breaks in this 
country worth more than 100 billion reais. I could have used this money for social 
policies, but I preferred to cut taxes so that businesses could breathe, produce, generate 
employment and revive the economy. 

Political reform is another thing that I now always say is not the role of the president, 
even though I sent a proposal for political reform to Congress. We sent it before I was 
president, we sent it after I was president. Congress didn’t want to vote for it. So now I 
am making a commitment to myself that once I am no longer president I will start by 
convincing my own party to make political reform a priority, because I think it’s the main 
reform that we have to do in Brazil, so that then we can do the others. And then we can 
convince the other parties that it is extremely important to carry out a political reform, so 
that we have stronger parties and a stronger Congress, so that whoever sits in this chair 
can make more substantial agreements with the political parties, the party leaderships. 
Today, with parties weak, what counts is the individual strength of each citizen, of each 
region. 

I am frustrated that political reform hasn’t been voted on. I think that it’s a mistake of 
the political parties not to have voted for the political reform that Brazil, and above all 
the parties, needs so badly. We just have to convince them to change the status quo. 
Nobody wants to change, people don’t like change. When it comes to change, everyone is 
conservative, be they on the right wing or on the left. People prefer to stay as they are. 
Even when you want to take someone out of a tumbledown shack in a favela, they don’t 
want to leave.  

I remember when I lived in Vila Carioca [a neighbourhood in São Paulo] that suffered 
floods, in 1964, and my mother wanted to move and I didn’t, I wanted to stay right there 
in the floods. But this is a task of persuasion that we are going to have to do. I have 
learned a lot and I think that this will allow me, once I am no longer president and have 
more freedom, to discuss subjects that as president I did not want to discuss, because 
they were not within my competence. 

And what of labour and union reform? It is very difficult to hire a person legally in Brazil. 
And many Brazilians think that you have the unique moral authority to carry out this sort 
of reform, to get it accepted by the unions, and you didn’t do it. 

President: I did more than that. I gathered together around a table the employers, the 
workers and the government and said: give me a proposal for labour reform. 

Because what is the problem in Brazil? On one side you have the employers, who talk 
about labour reform and want to abolish all the rights that workers won over time. It’s 
impossible. On the other side, you have the workers who say that what’s needed is union 
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and labour reform, but want to keep all the rights that are guaranteed under the CLT 
[Consolidação das Leis do Trabalho, Consolidated Labour Law]. It just isn’t possible. I 
created a working group for union reform, labour reform and social-security reform. We 
managed to reform the civil-service pension scheme, but we didn’t manage to reform 
private-sector pensions, nor the labour issue. Maybe because it’s a process that takes 
time. Us politicians need to understand that unlike a businessman, who takes a decision 
in his company and sacks the director whenever he wants, or hires whomever he likes, in 
politics in a democratic country you have institutions, such as unions and the press, 
which takes up positions against or in favour. And the role of the president is to balance 
the [differing] wishes of society. 

Look, I, who was a union leader for a long time, think that we are living in the most 
important moment of harmony between capital and labour, and I think that we are 
getting prepared to discuss the issue of reforms in the coming years. And I can help, 
even when I am not president—perhaps I can help more when I am not president—to 
discuss these subjects with workers and employers. I remember, it seemed impossible 
for us to make the work of cutting sugarcane more humane. We called in the employers 
and workers and made a pact here, in the presidential palace, and we are improving 
working conditions. What did I say to them? If you don’t improve working conditions, 
ethanol is not going to become an important commodity, because the world will be 
watching and piling on the pressure. Now we have reduced the number of people working 
as cane-cutters, it’s important that we manage to create new working conditions for 
them, and that machines are replacing these workers. This is irreversible, inexorable, 
over the next ten or 15 years. 

To you, what is the priority for the next government? 

President: It would be presumptuous of me to make a guess about the priorities of the 
new government. I think that when the election is over, be it in the first round on 
October 3rd or in a second round, whoever is elected will starting to discuss the 
government taking into account the election result. I think that whatever government is 
elected—and I am convinced that my candidate will win the election—is going to have to 
continue and improve on the things that are happening in Brazil. What we did in Brazil 
was no small thing. For sure, there is still much to do because for 500 years one part of 
the population was neglected. We should never lose sight of the fact that between 1950 
and 1980 the Brazilian economy was the fastest-growing in the world, growing on 
average 7% a year for almost 30 years, and this wealth was not fairly distributed. So 
there was an abyss between the very rich and the very poor.  

We are starting to lay steps so that the poorest begin to rise up to the lower-middle class 
and then to the middle-middle class. This is the country that I dream the next president 
is going to build: a country in which the great majority are middle-class, with purchasing 
power and access to material goods, education and health, better than we have today. 
Brazil is ready for this, people’s self-esteem has been raised. Public investment has not 
been all that we wanted, but these are investments that were never made in this 
country, in all areas. Wherever you go in Brazil you will see work financed by the federal 
government. We are installing a lot of basic sanitation, this wasn’t done in this country. 
The problem is that this will only start appearing in the household surveys from 2012, 
2013 or 2014, because between starting and finishing the works there is a delay of three, 
four, five years. So I think we managed to move forward, and that Brazil sees itself 
differently now. We have started to like ourselves, we no longer have an inferiority-
complex. 

There are concerns in some parts of Brazilian society, especially about your second 
administration. The role of the state in the economy has become much more important, 
in oil, the revival of Telebras and Eletrobras, there are criticisms of the role of the BNDES 
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[National Development Bank]. Do you think the role of the state is appropriate now? Is it 
too big or still too small? How do you see these criticisms? 

President: Look, I think that these criticisms are unfounded. I thank God for having 
given me the opportunity to spend eight years with the leaders of the world’s principal 
countries. And there was a period, especially since the 1980s, in which the role of the 
market was imbued with a certain magic, as if it was a highly automated production line, 
in which everything went right. When you have a problem, you have to call a 
maintenance mechanic. Can you imagine that in a robotised production line in the car 
industry if you put a spoonful of sugar in some valve you stop the whole production line, 
it’s so fragile although it’s the height of modernity. The market functions marvellously 
well, and I respect the workings of the market. But the state has two important roles. 
First, it must be the mobiliser [“indutor”]. If it were not for President Roosevelt, the 
Tennessee Valley would never have been developed. It means that the state takes the 
initiative to propose that one place needs more support than another. 

Here in Brazil we took the desiscion that the state should induce a development model 
that tries to make Brazil more equitable. Take culture, for example. The money for 
culture was almost all for the São Paulo-Rio axis. We had to take a little of that money to 
Amazonas, Acre, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. The money for federal-
government advertising was all spent in the Rio-São Paulo axis. Then you have to 
remember that we have small radio stations in all of Brazil, that we have other television 
channels, and so we need to ensure that this money reaches everyone. This is the role of 
the state. In other words, the state must govern for the sake of the people who need it 
the most. There are people who don’t need the state. They have health insurance, they 
live somewhere paved, with sewage, with treated water. The state needs to guarantee 
that they don’t lose what they have. But it needs to attend to the part of society that has 
less. That’s why we chose to induce greater economic development in the north and 
north-east of the country, so that Brazil should grow—not with one region highly 
developed and another region falling behind, but to try to balance things so that 
everybody would live more or less in equal conditions. So these are the roles of the state, 
to mobilise [private investment], and at the same time to be the regulator.  

Ah, how good it would be if the British had regulated their financial system properly! And 
how good it would be if the United States had regulated its financial system properly and 
not allowed banks to leverage their capital 35-fold! Who knows, we might not have had 
the financial crisis of two years ago. The truth is that we went through a period in which 
governments did not have a role. You are elected and you do what? The market does 
everything. What did a government do? When the crisis came, it showed something very 
important: that you need a state has the ability to act and to influence the outcome. And 
here in Brazil happily we had the BNDES, the Caixa Econômica Federal and the Banco do 
Brasil [all state banks] because, in the crisis, the private banks retrenched and credit 
disappeared. We had to arrange credit from Brazil’s public banks. We bought banks that 
we had to buy. 

I’ll give you a little example: at one point the Brazilian car industry suffered a big 
slowdown. It wasn’t for lack of a market and it wasn’t because of the crisis, it was 
because of fear. Fear, or possibly orders from headquarters. It stopped dead. If you look 
at a graph of the Brazilian economy, you’ll see that in November 2008 it fell—it was 
practically a canyon—and then in February it started to rise again. That means there 
didn’t have to be that slowdown. It was because of fear. 

Well, there was no credit to buy anything. Not even Petrobras, the biggest Brazilian 
company, had credit. It turned to the Caixa Econômica Federal, the Banco do Brasil and 
BNDES for money. I even spoke personally with Hu Jintao several times about the need 
to provide financing for Petrobras. So we realised that in order to stimulate the new-car 
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market, we needed to stimulate the used-car market. I went to the Banco do Brasil and 
asked its president, “are we in a position to start financing used cars?” He said: “We 
don’t have the expertise.” And I said: “How long does it take to develop that sort of 
expertise?” He said: “Oh, some time, president, you need to prepare the bank and train 
people for that.” Well, I couldn’t wait around, I had a crisis on my hands! What did we 
do? We took the decision to buy 50% of Banco Votorantim, which had a portfolio of 90 
billion reais in used-car financing. And we resolved the problem of expertise at a stroke. 

So is the lesson of the crisis is that the state is back to stay, in the mould of the national-
developmentalist state of the 1950s and 1960s? 

President: No, the lesson of the crisis is that the state must be prepared, that it must 
have the capacity to intervene when required. Just imagine: if president Bush, in July 
2008, had put $60 billion in Lehman Brothers, perhaps it wouldn’t have failed and $1 
trillion would not have had to be injected into the financial markets. If the Germans had 
taken the right attitude, at the right time, to the Greek crisis at the right time, it might 
not have spread to other countries. 

So the state has to be ready to take decisions. I don’t want a proprietorial state, or an 
interventionist state, but I do want the state to have the capacity to regulate and that 
people know that the state can do this. People should know that the state is prepared to 
act, although as long as private enterprise acts, it won’t. But when it’s necessary in order 
to defend the interests of the people, the state must be ready. And this is how I conceive 
of the state: it mobilises, oversees, regulates. It does not get involved as a proprietor, 
but is equipped to carry out works. 

I’ll give you an example, of a basic thing about the state. The Brazilian army was always 
famous for having good engineering battalions that carried out works in the Amazon. 
When I arrived in government, the Brazilian army didn’t have a single piece of 
equipment, it was entirely dismantled. I had to rebuild the engineering capability of the 
Brazilian army, so that when businesses start trying to overcharge or create confusion in 
tendering, I could deploy the army to do the work. That’s how I see the role of the state. 

Because the truth is as follows: private enterprise plays an extraordinary role [but] no 
private business, anywhere in the world, wants to invest in something that yields a loss. 
I’ll give you another example: the Electricity For All programme. I discovered that there 
were 2m houses that were without electricity—these are data from IBGE [Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística; the Brazilian Institute of Geography and Statistics]. 
Two million houses, approaching 10m people. We made it our policy to bring power to 
these people. No private business was interested in doing it. It’s very expensive. We 
have already laid 1.1m km of cable without charge because these are the poorest people 
in Brazil, but just because they are poor doesn’t mean they have to go without power. 
When power arrives so too do a fridge, a cooker, a sound system, a television, and 
everything is transformed. By the end of my mandate we will have provided service to 
more than 93% of them. IBGE says that it’s 98%, but when we went into the countryside 
we discovered more people. There’s a community living 800km from Manaus, in the 
middle of the forest. They don’t want to live in Copacabana—it would have been cheaper 
to bring them to Copacabana, but they want to stay living there. And the Brazilian state 
must provide the conditions for these Brazilians to continue living there. It costs a lot, 
but if the state doesn’t do it, no one does.  

Brazil is turning into an oil state. And with the new rules for exploring the pré-sal [deep 
sea, sub-sal] fields, Petrobras will be the sole operator. Aren’t the risk of this being 
underestimated? We’ve just seen the difficulties in the Gulf of Mexico, in waters much 
less deep. Your critics are afraid, too, that oil will turn the PT into a sort of PRI, that 
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would use the oil money to stay in power for ever. So there are different kinds of risks 
there. What is your response? 

President: Let me tell you something funny. What happened in the Gulf of Mexico was 
down to the irresponsibility of the company that was exploring for oil there. I have learnt, 
here in Brazil, that cheap is expensive. It tried to get oil in the cheapest and quickest 
way possible, without taking the elementary precautions that it should have. Here in 
Brazil we are much stricter, and we have learnt from the Gulf of Mexico to be stricter 
still.  

Let me tell you something that for me is very important: Petrobras is going to be the 
strongest company in the pré-sal. It’s important to remember that oil now belongs to the 
country, to the state. It doesn’t belong to Petrobras, Petrobras must buy it. What 
happens at the moment is that a company wins an auction and pays for a concession, 
and then it pays some royalties and it owns the oil, whether it’s worth $80 a barrel or 
$200. The company can earn whatever it likes. What are we saying now? The oil is the 
government’s. It belongs to the Brazilian people, and the Brazilian people are going to 
sell it. We can sell it as crude oil, or as refined products. For that reason we took the 
decision to build three big new refineries: Abreu e Lima [in Pernambuco], one in 
Maranhão, another in Ceará. 

But wasn’t the previous model working well? 

President: It’s working well for the [oil] companies. 

No, for everyone. 

President: For the companies. There is no case in the world, not in Norway, in Saudi 
Arabia, nor anywhere, in which a country that has discovered oil leaves the regulatory 
model the same as it was before it was certain there was oil. You offer risk-sharing 
contracts when there is risk. In the case of the pré-sal, we are sure. So there are no risk 
contracts. We decided to change the regulatory framework. Something fantastic is going 
to happen. Before this interview appears, we’re going to do the biggest share offering 
that humanity has ever seen, bigger than the one in China. [Petrobras issued shares 
worth $67 billion on September 23rd, of which 60% were bought by government bodies.] 

See how fate has smiled on me. I, an inveterate socialist when I was a union leader, will 
be the president who took part in the biggest capitalisation issue that the world has ever 
known. It wasn’t Bill Gates, it wasn’t Soros, it wasn’t any big businessman, it was a 
metalworker. When people say that I have am lucky, I say: Yes, I really am. I think that 
God has had a hand in it... 

We’ve been careful not to repeat mistakes. We’ve set up a fund. This money must be 
used to resolve some of Brazil’s chronic problems, starting with poverty, education, 
science and technology, culture. We’ve got to take advantage of this money, and not let 
it go down the drain, with each mayor or each governor spending it however he wants. 
This money must be controlled, and my idea is that it should be controlled by society, so 
that we can invest it from Oiapoque [Brazil’s northernmost town] to Chuí [its 
southernmost] to improve the lives of the Brazilian people. We have a great opportunity, 
to create a big oil industry, a big shipbuilding industry, to ensure that Brazil definitively 
joins the list of rich countries. I think that in the coming years we can be the world’s fifth 
largest economy, and to achieve this we are investing a lot. 

Some Brazilians are afraid that if your candidate wins, and wins well, wins a majority in 
Congress for example, there will be a sort of corporatism, with lots of party militants 
getting government jobs. You have been very respectful of the framework of democracy, 
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but there are fears that this will be somewhat in question in the coming years. What 
would you say to these Brazilians? 

President: No, no. I can say to Brazilians and to foreigners that this is unthinkable. For 
all our shortcomings, we have very organised social movements in this country, we have 
a functioning Congress, a functioning judiciary and we have a woman who, should she be 
elected, would be committed to democracy no matter what. [Dilma Rousseff is] A woman 
who was the victim of oppression, was imprisoned for three and a half years, who was 
barbarously tortured, who doesn’t today hold the slightest trace of resentment.  

I am certain that she will respect the principles of democracy as if they were sacred, 
because she knows that it is because of democracy that I became president and that she 
is going to be president. Without democracy, I don’t know if we would have got there. 
We have to have democracy as a fundamental value, and a conquest of Brazilians, that 
we never want to give up. Dilma is going to surprise the world. It is unthinkable that here 
in Brazil we’re going to have something like the PRI. Here politics are more democratic, 
more heterogenous, things are livelier.  

Is Dilma more ideological than you? 

President: I would say we’re the same. In her youth, in the 70s, she participated in 
something [a guerrilla movement] that one part of Brazil’s youth did, it was the only path 
that they had, and I made the other choice, I joined the union movement. The point is 
that because people opted for democracy, today in Latin America democracy thrives as it 
does in few parts of the world. Of the people at the São Paulo Forum in 1990, a meeting 
I called in São Paulo for all the Latin-American left, almost all are in power today, and 
they got there by democratic means. Even the Frente Farabundo Martí [Farabundo Martí 
National Liberation Front, in El Salvador], which spent 13 years fighting a civil war [from 
1980 to 1992] came to power with Mauricio Funes [elected president in 2009], peacefully 
and quietly, via the democratic route. And Dilma is just as democratic as I am, just as 
socialist as I am and just as responsible as I am. Perhaps being a woman I think she can 
do more, because we need to empower women in politics. 

In recent years, Brazil has assumed a more active role in the world. Can Brazil be a 
power in both the West and the South, or does it have to choose? You have placed a lot 
of emphasis on South-South co-operation, but isn’t Brazil is a western power too? 

President: Brazil, on its own, plays a leading role, because of its size, its territory, its 
population. What we think is that world governance needs major reform. The permanent 
members of the Security Council can’t be the outcome of the geopolitics of 60 years ago. 
The world changed, countries changed, global geopolitics changed, the Cold War ended. 
We must adapt the Security Council to these new realities. What can explain that a 
country the size of Brazil is not on the Security Council? Or South Africa or Nigeria or 
Egypt, to represent the African continent? What can explain that India is not there? Or 
Japan or Germany? Because China doesn’t want it, or Italy doesn’t want Germany to 
join? China and India not want Germany to join? Why not have two Latin American 
countries? If the world was represented in a more balanced way at the United Nations, as 
permanent members, its decisions would command more respect. In whose interests is it 
that the UN should be weak? Those who have the power to take unilateral decisions. If a 
father and mother don’t co-operate in a household, each child feels it has the right to do 
as it wishes, and no one respects nobody else.  

So, for example, I don’t believe in peace in the Middle East, at least as long as the United 
States is the mentor of peace. I say this because I really used to believe in it a lot. Long 
before becoming president, in the 1990s, I was with Arafat, with Rabin, which was the 
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best time for making peace. Today we don’t have Rabin, Shimon Peres is not the force he 
was, and we don’t have Arafat. 

So we have a conflict. On one side you have a prime minister in Israel who does what he 
wants and doesn’t even comply with agreements made with the United States. We have 
a Palestinian Authority, President Abbas, who has some authority, but Hamas doesn’t 
obey him and doesn’t want peace in the same way as he does. You have Iran, which has 
influence with some Palestinians. And you have Syria, which has some influence with part 
of Hezbollah and of Hamas. You have Qatar, an ally of the United States, but also 
apparently financing Hamas. All of these people must be at the negotiating table. Even in 
Israel, not everyone agrees with the prime minister. The way Shimon Peres thinks is not 
the way the prime minister thinks. Unless you gather everyone around the table with 
interlocutors who are accepted by all parties, and establish common ground, there will 
never be peace in the Middle East. I used to be much more hopeful than I am today, but 
what I see is things moving backwards, not forwards. 

I went to Israel recently and said in its parliament: the very UN that created the state of 
Israel is the same one that should create a Palestinian state, draw the boundaries and 
establish the laws. It doesn’t happen. 

I regret this, I really do. It’s one of the things that I will leave the presidency frustrated 
by, that these issues are state secrets, not discussed openly, nobody wants to talk about 
them. We had a meeting in Annapolis [in 2007], we agreed to have a second one in 
Moscow. We haven’t had that second meeting involving other countries. It seems as if 
someone has negotiating hegemony. And they each win a Nobel Prize. Each time they 
talk, they win the Nobel Prize. There’ve awarded around ten Nobel Peace Prizes for the 
cause of peace in Israel and the Middle East, and peace hasn’t happened. Those people 
should return their Nobel prizes, since there’s no peace. 

Another thing. Let’s take this recent case of Iran. It’s very sui generis. Look, I didn’t 
know Ahmadinejad. One day there was a UN meeting, and from the UN we went to 
Pittsburgh, to a G-20 summit, and Ahmadinejad came to my hotel and we talked for two 
hours. The first thing I asked him was this: Listen here, president, is it true that you 
don’t believe in the Holocaust? Because then you are the only man on the planet Earth 
who doesn’t. He said: “No, that’s not what I wanted to say. I was trying to say that 
around 70m people were killed in the Second World War and only Jews have become the 
victims.” I said: OK, then say that. That’s different from saying that the Holocaust never 
happened. Then we got onto the nuclear topic, and he complained of Obama, he 
complained about Gordon Brown, Tony Blair, Sarkozy. And I said: Have you already 
talked with any of them? “No.” I went to Pittsburgh: Sarkozy, Gordon Brown and Obama 
had made harsh statements about Iran. 

I went and asked all of them: Have you talked to Ahmadinejad? “No.” Now, how can you 
outsource politics? Politics can’t be outsourced. Politics is one politician talking to 
another. When it comes to putting things down on paper, in come the lawyers and the 
diplomats, but decisions have to be taken eye to eye between two democratically elected 
people.  

I told them, I’m going to go to Iran, I’m going to talk more deeply, and I think that 
Ahmadinejad is prepared to sit down at the table and reach agreement on the nuclear 
question. And they began to say that I was naive, that Ahmadinejad was not going to 
accept, I don’t know how many things, Hillary Clinton called I don’t know how many 
people. I arrived in Moscow to talk to Medvedev, Comrade [Companheiro] Obama had 
called Moscow to talk to Medvedev. I arrived in Qatar, Hillary Clinton had called Qatar, all 
to say that I was naive, that I was credulous, that Ahmadinejad was playing for time, 
that he wouldn’t negotiate. 
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In Copenhagen, in December, we had been discussing with Ahmadinejad him freeing that 
Frenchwoman [Clotilde Reiss, a French student arrested in Tehran airport on July 1st, 
2009, and tried for espionage]. My Foreign Minister went to Tehran three times to talk 
about this. The fact is that Ahmadinejad complied. I arrived at midnight in Tehran, at 
5am he put her on the plane. Then we began to talk about negotiations. The following 
day, at 9am, Ahmadinejad agreed to sign the accord. I said to Ahmadinejad: You know 
what the other presidents say? That you don’t keep your word. I want you to sign here. 
The important thing is that the proposal that Ahmadinejad signed with Turkey and Brazil 
is the one that President Obama sent to us in a letter, 15 days before I travelled. What 
surprised me was that when Ahmadinejad agreed, the Group of Five, particularly the 
Vienna Group, decided to punish Ahmadinejad. Perhaps because they felt that Brazil had 
meddled in a field it shouldn’t have done. But the plain fact is that we got what they 
wanted and weren’t able to get. So I was a bit frustrated, because politics doesn’t have 
room for small-minded gestures. A politician who leads a nation, he can say yes, or he 
can say no. He cannot pretend that something hasn’t happened. We were very tough 
with Ahmadinejad, we talked a lot about politics, I told him of all the risks we ran if 
things stalled, and he agreed. And when he agreed, people decided to punish him. I’ve 
never seen political isolation helping anything. 

Others have other interpretations, don’t they? 

President: I’m not interpreting, I’m stating hard facts. 

The criticism one often hears of Brazil’s foreign policy is that curiously you seem to be 
closer friends with some authoritarian regimes than with Obama, for example. And 
Obama is the president of the United States who probably agrees most with your world 
vision. But in general, it’s that Brazil could be a moral force to defend human rights and 
democracy around the world. You never criticise Chavez, who is elected, it’s true, but is 
not governing in a particularly democratic way. You’re a good friend of the Castros and of 
Ahmadinejad. What do you say to that? 

President: By saying that those who are enemies are unable to build peace. On 21st 
January, 2003, I had been 21 days in office when I went to the inauguration of President 
Gutiérrez in Ecuador, and there I met Chávez and Fidel Castro. Chavez was in a difficult 
situation, still experiencing repercussions from the recent coup against him. I proposed 
to him that we could set up a Group of Friends to solve the problem of democracy in 
Venezuela. Somebody has to talk. 

In politics, you can’t put you feet up and think: “I’m not going to talk to anybody. My 
adviser’s going to talk to them.” That’s not how to do politics. There was a time when 
Stalin, Churchill and Roosevelt sat at a table, ordered fine Cognac, a good whisky, and 
made decisions and solved the world’s problems. Today there are more people, more 
lead artists and a bigger supporting cast, so there must be more politics, more talking. 

When I proposed that the US should join the Group of Friends of Venezuela, Chávez 
didn’t want it. And Chávez was in New York, we brought them here to Brazil to show him 
that it was important that not only the US but Spain, with Aznar, which had been the first 
country to recognise the coup, should be in the Group of Friends. I said to Chávez: “You 
know why they have to be in it. The Group of Friends must have credibility with your 
opposition.” Then the Carter Foundation participated and we had an electoral process in 
Venezuela. 

I think democracy is making progress, all over the continent and in Venezuela. I think 
Raúl Castro has given hints that he wants to do something. Now, they are a very small 
country and very impoverished. But not even Guantánamo was settled. 
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Look, I’m going to tell you something: if there was anyone on the planet you was made 
happy by Obama’s victory, it was me. For me, Obama in the US was the same thing as 
Lula in Brazil, the same thing as Mandela in South Africa, the same thing as Evo Morales 
[in Bolivia]. I think Evo Morales’s election was extraordinary. Wow! It was a country 
governed by someone who didn’t even speak Spanish, he spoke English, and all of a 
sudden it elected an Indian to be president. You want something more fantastic than 
that? When the US elected Obama, I said there’s a revolution in the whole world, a black 
man has been elected. It was fantastic. I’m rooting for Obama every day, to be the best 
president, to keep going, because it’s a historic example. So I talk to everyone, I’m 
everyone’s friend. I’ll talk to everyone, I’ll be friends with everyone. I don’t make 
distinctions based on my personal relationships, I act as a head of state. As head of state 
I maintains cordial relations with the whole world. I don’t treat anyone in a second-rate 
way.  

Is there a role for the US in Latin America? 

President: I think that there is, and the United States needs to discover a role for Latin 
America.  

What should that role be? 

President: Because I think that the US often looks at Latin America as it did in the 70s, 
when it only saw armed struggle. It’s over! I called Obama and told him he needed to 
invite Mauricio Funes to talk to him. He represents the chance to consolidate democracy 
in El Salvador. 

I think that the US should have a more important role in Latin America, a role as a 
partner. When all of South America had a meeting in Trinidad and Tobago with Obama, I 
thought that a new era had begun, but nothing happened afterwards. I proposed to 
Obama that he should call a meeting at the UN, with the presidents of South America, to 
ease tensions. Things didn’t happen, because everyone had other things to do. Let’s see 
if things develop with Dilma. 

The role of Brazil in the debate on the issue of climate change is vital. No agreement was 
reached in Copenhagen. Are you optimistic that a global agreement will be reached 
quickly, or pessimistic? 

President: Brazil took a proposal to Copenhagen, it was the most daring made by any 
country, proposing to reduce greenhouse-gas emissions by between 36% and 39.1%. We 
made a commitment to reduce deforestation in the Amazon by 80% by 2020, and we 
are, year by year. Between last year and this year there was 48% less deforestation. 

We have the world’s cleanest energy matrix, that most sequesters carbon, and I don’t 
know why the rich countries, who talk so much about climate change, do nothing to 
change anything. Why was it that in Copenhagen the US put forward a proposal to cut 
emissions by just 4%? Europe could have offered 30% and offered only 20%. And 
everyone is starting to talk of money, as if poor countries were beggars who, if they were 
to receive just a little aid in dollars, could reduce their growth. We don’t accept this. 
What’s at issue is the planet Earth, and we all live on it. We need to talk seriously. 

Well, we tried. I held meetings until 4am, something I hadn’t done since my union days. 
At one point I called China, India and South Africa and said: let’s take a decision here. 
There’s not going to be an agreement. And then Obama agreed to talk to us. The G-77 
also didn’t reach agreement. We didn’t accept that China should be held as responsible 
as the rich countries. China is a heavily polluting country and they know it and we know 
it. But the greenhouse gases up there go back to historic times. So the payment can’t be 
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equal. What we wanted was to reach a more serious agreement. We’re working really 
hard for Cancún. We’ll bring a proposal and challenge other countries to present their 
proposals. We want to discuss with them [the United States] introducing ethanol in 
petrol, or cutting the use of fossil fuel. We are discussing with them the introduction of 
biodiesel, which could be a way of helping Africa to develop, or Central America, which 
has a preferential trade agreement with the US, could export sugarcane ethanol to the 
US. What I think is that people are dragging their feet because they are scared of their 
own parliaments. Here Congress has already given approval. The law that we passed is 
no longer President Lula’s, nor will it be President Dilma’s, it’s a law of Brazil. The House 
and Senate have already voted on it. So whoever comes into government is going to 
have to comply with this law. I want that to happen in Europe, Japan and the US. It’s not 
good enough for Obama to say to me: “The Republicans don’t want it”. Here too, my 
opponents don’t want it. 

It is true that in Copenhagen you made space for Obama at the table? 

President: No, it was he who asked to sit there. He said: “I want to sit beside my friend 
Lula.” I really like Obama, I root for him, I want him to be successful. He’s very young 
and a very new thing. I really believe in new things. 

What are you going to do from January 2nd onwards?  

President: Quite honestly, I haven’t given much thought to that. I’m afraid of making a 
decision too hastily, and after two months discovering that it wasn’t what I wanted to do. 
An ex-president should go some nice quiet little place, not be second-guessing national 
politics, letting whoever was elected govern the country, make mistakes and get things 
right but let them govern the country, and after a time think about what to do with his 
life. I’m a politician, and I’ll continue to be politically active. 

In Brazil or abroad? 

President: In Brazil, I think. I would like to make a contribution in Latin America and in 
Africa, with this government’s successful experiences of social policy. We have done 
some really important things, especially on social inclusion, the participation of organised 
sectors of society. We have accumulated a lot of experience and I would like to share it 
with Africa, and with Central and Latin America. 

These things also depend on whether other people want them. Felipe González [a former 
Spanish prime minister] told me something that is true: that an ex-president is like 
nothing so much as a Chinese vase. Displayed in your office, it’s very beautiful. But if it 
doesn’t fit in your apartment when you go home, it’s worthless. What is an ex-president 
for? He can be a nuisance. I want to be very careful not to interfere in any way in 
anything with anything president Dilma wants to do. 

Will you run again some day? 

President: I can’t say yes, because when the next election comes, I’ll be 68 years old. 

Only 68 

President: At 68, the years weigh on you. If I get Dilma elected and she is good, she’ll 
have to be a candidate for re-election. There’s no sense, if she’s good, in saying: No, it’s 
not going to be you, I’m coming back. If she’s good, she has the right to be the 
presidential candidate again, and I’ll work for her election. So I don’t want to make any 
forecasts. When you’re over 60 every year weighs more heavily than when you’re 18. I’m 
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conscious that there isn’t much time left. I want to live quietly, in peace and with a good 
conscience. 

Is there anything in these eight years that you regret not having done differently? 

President: For sure, at night, when I am no longer president, I’ll think of many things 
that I should have done and didn’t do. But I’ll also remember important things that I did 
do. For example, I’m the first president in the history of Brazil without a university 
degree, and I’m also the president who created the most universities. I created the most 
technical schools. In a century, the Brazilian elite set up 140 technical schools; in eight 
years, I set up 214 technical schools, 14 new public universities and 118 additional 
university facilities [extensões universitárias]. I brought a university to each of the cities 
in the country’s interior. We created the ProUni, which 704,000 students are attending. 
We created the Reuni [Reestruturação e Expansão das Universidades Federais; the 
Restructuring and Expansion of the Public Universities], which doubled the number of 
places for students. There had been 113,000 places a year; this year there were 
250,000. We made extraordinary investments in science and technology. Brazil has 
overtaken Holland and Russia in the publication of articles in scientific journals. For sure, 
whoever comes after me is going to have to do a lot more, because we need to catch up. 
That’s why we’ve put the oil money in an education fund. This country was the last in 
South America to have a university. Peru had a university 300 years before us. 

I think the country is ready, that we are aware and mature. In a year’s time, when I am 
no longer president, come here and we’ll do an interview and I will tell you what I 
regretted not doing, and what I did that I regretted having done. 

But you can be sure of one thing: I’m leaving. When I was elected president, I thought a 
lot about Lech Walesa, because he was synonymous with failure. He had no political 
party, he led the strikes against communism, and he rode that wave to the presidency. 
Four years later he was a candidate for re-election, and he got 0.6% of the vote. An 
absolute and utter failure. And I’m going to end my second term with more than 80% 
approval. I think that matters.  

And why was I afraid of making a mistake? Because I was aware that if I did, it would 
take another 200 years for a worker to say he wanted to be president of the Republic 
again. So I had to prove every hour of every day that I was competent to govern the 
country. And I think we are reaping what we sowed. Brazil’s international relations have 
improved a lot. I visited Africa more than all the presidents in Brazil’s history, I visited 
every country in South and Central America, I went to the Middle East more than all the 
presidents of Brazil. I diversified Brazil’s relations, without losing our relationships with 
the United States, Europe or Japan. Certainly others will come and do much more, and I 
ask God that they do ever more.  

Now, before ending my term, if I could give one piece of advice to the world’s presidents, 
it would be: “don’t outsource politics.” Politics can’t be outsourced. Whoever was elected 
must do the politics. If he sends a proxy in his place, it won’t work. 

Any advice for the next president of Brazil? 

President: Do politics from the heart, take care of the poorest, and practice democracy 
to its uttermost ends.  

Thank you very much, president, for your time.   
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