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'Técnico' Lula tem discurso corajoso, mas joga na 
retranca contra a crise 
Max Leone - Extra  
Em mais uma metáfora futebolística, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebateu ontem as críticas contra seu otimismo 
frente à crise internacional. Segundo ele, o Brasil tem que ser ousado e não pode deixar de investir (clique e confira a 
escalação e o esquema tático do time de Lula). 
- A melhor defesa é o ataque - sentenciou.  
Analistas e economistas avaliam que o "técnico" tem se mostrado retranqueiro na escalação do time e no esquema utilizado 
para enfrentar a crise. Lula, que recentemente criticou a seleção brasileira de Dunga por falta de empenho nas Eliminatórias 
para a Copa do Mundo, lança mão de um esquema 4-4-2, mais voltado para a defesa. E usa contra-ataques apenas para 
encarar um adversário nada amistoso. Tal como Dunga. 
- Lula está com perfil retranqueiro. As medidas são defensivas. Ele espera acontecer - comentou Francisco Barrone, 
economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV).  
A tarefa de evitar os ataques adversários fica sob a batuta da zaga formada por Paulo Bernardo (Planejamento) e Dilma 
Rousseff (Casa Civil). O goleiro Guido Mantega (Fazenda), guardião dos recursos, tenta barrar os gastos.  
No meio de campo, Márcio Fortes, ministro das Cidades, é o ponto de equilíbro. Protege a zaga gerando empregos com as 
obras do PAC. Completando o setor, Maria Fernanda Coelho, presidente da Caixa Econômica Federal; Lima Neto, do Banco 
do Brasil; e José Sérgio Gabrielli, da Petrobras, seguem cadenciando o jogo, liberando recursos e fazendo os lançamento 
para os contra-ataques, que devem ser aproveitados por Luciano Coutinho, do BNDES, responsável pelos gols ao conceder 
empréstimos para empresários investirem na produção. 
O campeonato é longo. O time não joga bonito. Tenta somar pontos e não perder 
O comando do time dentro do campo cabe ao "capitão e camisa 10" Henrique Meirelles, presidente do Banco Central. Nas 
laterais, Alfredo Nascimento, ministro dos Transportes, alivia o jogo quando há pressão, liberando verba para construção de 
estradas. Miguel Jorge do Ministério do Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, também serve de válvula de 
escape para fugir da crise. 
Os analistas acham que, por enquanto, a equipe só consegue empatar com o oponente, mas teria força para vencer algumas 
partidas e, quem sabe, até ser campeã.  
- O campeonato é longo. O time não joga bonito. Tenta somar pontos e não perder - explicou Marco Aurélio Cabral, 
economista do Ibmec. 
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