
ERRATAS

Diferentemente do que foi publicado na
reportagem “Klabin estuda fábrica de
celulose de R$ 3,8 bilhões”, publicada em
nas páginas 20 e 21 da edição de 23/11/2011,
a parceira da Klabin na compra da Vale
do Corisco foi a Arauto, e não a Aracruz.

Ao contrário do que foi informado na
reportagem “Dona da Chamex trará papelão
para o Brasil”, publicada na página 20 da
edição de 24/11/2011, a International Paper
estuda construir máquina de papel, e não de
biomasssa, na unidade de Três Lagoas (MS).

Investimentos do governo para tratar a doença chegaram

a R$ 2,2 bilhões em 2011, mas devem dobrar até 2014 com novos

programas como o contra o câncer de mama. ➥ P10

Desde que a crise financeira instalou-se nos EUA, em outubro de
2008, com a quebra do banco de investimentos Lehman Brothers,
arrastando consigo toda a Europa com graves repercussões no fi-
nanciamento da produção e da comercialização em todo o plane-
ta, a esmagadora maioria dos economistas e especialistas em co-
mércio sabiam que estavam diante de uma crise inédita, não ape-
nas por sua amplitude, mas fundamentalmente por sua profundi-
dade. No Brasil, o tsunâmi que varria a economia global foi chama-
do de “marolinha” pelo ex-presidente Lula, argumentando que a
economia brasileira era sólida e não sofreria com os danos causa-
dos no comércio mundial, por ser um importante exportador de
commodities e ter na China seu principal consumidor. Além de o
sistema financeiro brasileiro não ter sido contagiado com a “pra-
ga dos derivativos”, por conta de uma série de normas técnicas
executadas pelo Banco Central, herdadas do governo FHC.

Para fazer frente à queda nas vendas dos produtos industriali-
zados, sobretudo, o governo Lula buscou ampliar linhas de crédi-
to para as populações de baixa renda, diminuir os custos setoriais
de alguns ramos de manufatura, principalmente a “linha bran-
ca”, e garantir um certo nível de consumo para além das possibili-
dades reais dessas famílias. As consequências desse tipo de “polí-
tica econômica”, de claro viés populista, visando exclusivamen-
te a eleição de sua sucessora começamos a perceber agora com
muito mais clareza, quando a crise financeira internacional recru-
desce tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, afetando a pró-
pria China com a possibilidade de uma diminuição continuada de
seu PIB, atingindo diretamente nosso país com a queda do preço
das commodities, fruto da queda do consumo global.

Internamente, o que denuncia o grave problema estrutural
que tem se estabelecido silenciosamente na esteira dessa farra
de crédito, que continua no governo Dilma, é o consistente cres-
cimento da inadimplência, e, mais grave, o endividamento das
famílias, mormente as de baixa renda, como já notado pela área
técnica de nosso Banco Central.Desde a crise de 2008, a dívida
total dos brasileiros saltou 80,7% e o valor das parcelas pagas
mensalmente cresceu 60%. Enquanto isso, o salário aumentou
bem menos: 33,3%. Essa defasagem configura a existência de
uma “bolha” que só faz crescer.A par disso, o endividamento
das famílias está no nível mais alto da história: pessoas físicas
devem cerca de R$ 715,19 bilhões aos bancos, desde o microcré-
dito e o cheque especial, até financiamentos mais longos, como
o imobiliário e de veículos, passando pelo cartão de crédito. To-
dos com juros altíssimos, indecentes.

Pelos dados do BC, cada brasileiro deve atualmente 41,8% da
soma dos salários de um ano inteiro, um recorde. Há pouco
mais de três anos, os brasileiros deviam o correspondente a
32,2% de sua renda de 12 meses. Esse crescimento em tão pou-
co tempo, dado o ambiente de crise, e a paulatina queda na ofer-
ta de emprego, numa economia que sofre grave processo de de-
sindustrialização e um Estado cada vez mais irresponsável com
sua política fiscal, aponta um horizonte de grandes dificulda-
des. Ao que parece, da caixa de mágica do populismo econômi-
co só saem “bolhas” consistentes como as de sabão. ■

País terá 520 mil casos de câncer em2012

O CentrodePesquisa e InovaçãoSueco-Brasileiro (Cisb), dirigido por

BrunoRoldani, funcionará como laboratóriode produtos daSaab e de

outrasempresas para serem usados pela indústria brasileira. ➥ P12
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Umcentro detecnologia ecumênico

LeidaCopapode incluir pensão
paraex-campeõesmundiais

Orelator da Comissão Especial da Câmara dos

Deputados que analisa o projeto da Lei Geral

da Copa do Mundo de 2014, Vicente Cândido

(PT-SP), disse que pretende incorporar ao

textoa concessão de pensão vitalícia aos

jogadores campeões em 1958, 1962 e 1970.

A proposta já faz parte de um projeto de lei de

autoria do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,

ainda em tramitação na Casa. Para Vicente

Cândido, “esta seria a melhor homenagem

que se poderia fazer aos heróis dessas três

copas”.Reuters
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Na edição de quinta-feira, 24/11/2011, do

BRASIL ECONÔMICO, nos deparamos com um

erro grosseiro que compromete gravemente

a imagem do Grupo Banco Espírito Santo.

A nota “Banestes triplica reserva para crédito

duvidoso”, publicada na seção Última Hora,

na página 40, traz, erroneamente, uma foto

de uma de nossas agências bancárias,

provavelmente em Portugal, onde mantemos

ampla rede voltada ao varejo. O Banco do

Estado do Espírito Santo (Banestes) é uma

instituição pública brasileira e não tem

nenhuma relação com nosso grupo financeiro.

Maristela Silva,
gerente de Comunicação & Imagem do

BES Investimento do Brasil S.A.
São Paulo (SP)

Nota da Redação: o BRASIL ECONÔMICO lamenta
o erro que cometeu e se desculpa publicamente
pelos inconvenientes causados.

A respeito da reportagem “PAC não

cumpre metas, mas dólares salvam

investimentos” (publicada na página 6 da

edição de 23/11/2011), esclarecemos que:

• Desde o lançamento do PAC 2, o governo

federal divulgou que 74% das obras teriam

conclusão até 2014 e 26% após esse período.

As maiores obras do PAC 2 ultrapassam o

período de quatro anos (2011-2014) para sua

conclusão. Portanto, está errada a informação

publicada na matéria, de que a ministra

Miriam Belchior admitiu “atraso”

em 26% dos investimentos do PAC 2.

• Também está errada a informação de

que todos os projetos do Ministério dos

Transportes estão sendo reavaliados

pelo governo, pois muitas obras continuam

em curso. As reavaliações abrangem

o universo das licitações.

• Por fim, é relevante o índice de 11,3%

de projetos concluídos até outubro

deste ano, principalmente se considerarmos

que é o primeiro ano de um novo ciclo

do PAC (o PAC 2).

Gioconda Bretas, diretora de Comunicação
Social do Ministério do Planejamento

Brasília (DF)

Nota da Redação: o atraso das obras consta do
próprio relatório apresentado pelo governo para
o período até e pós-2014. Durante a entrevista
coletiva na última terça-feira (22/11/2011), a
própria ministra Miriam Belchior afirmou que os
projetos do Ministério dos Transportes estão
sendo revistos e reavaliados por causa das
recentes denúncias de corrupção envolvendo os
dois principais órgãos responsáveis pelas obras:
a Valec e o Dnit. Por fim, concluir 11,3% de um
cronograma de quatro anos é uma média baixa
para um programa que pretende “acelerar o
crescimento” e resolver os gargalos da
infraestrutura do país.

A “bolha” do consumo
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Desde a crise de 2008, a dívida total dos
brasileiros saltou 80,7% e o valor das
parcelas pagas mensalmente cresceu 60%
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