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"Precisamos
trabalhar juntos

JOSÉ FUCS, DE NOVA DÉLHI

Oprimeiro-ministro da índia, Man-
mohan Singh, de 73 anos, que deve

desembarcar em Brasília na segunda-
feira para participar de negociações
bilaterais com o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e de um encontro do fórum
tripartite com o Brasil e a África do Sul, é
considerado o pai do milagre econômico
do país. A índia deverá crescer 8% em
2006, de acordo com as últimas estima-
tivas oficiais. Idealizador das medidas de
liberalização adotadas a partir de 1991,
quando estava à frente do Ministério das
Finanças, Singh abriu o caminho para
que a índia se transformasse em uma
das estrelas da economia global nos úl-
timos anos e deixasse para trás a filoso-
fia estatizante que marcara sua história
desde a independência, em 1947.

Economista com doutorado na Uni-
versidade de Oxford, no Reino Unido,
Singh se diz, curiosamente, um admi-
rador do economista brasileiro Celso
Furtado (1920-2004), conhecido por
suas teorias refratárias ao capital in-
ternacional. Singh conheceu Furtado
quando trabalhava no Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI), nos anos 1970,
e em órgãos de planejamento econô-
mico do governo indiano.

Na terça-feira 5, ele recebeu ÉPOCA
em sua residência oficial, uma fortaleza
protegida por sete barreiras de seguran-
ça numa região nobre e arborizada de
Nova Délhi. Vestindo um traje branco
tipicamente indiano, um colete cinza e
o tradicional turbante usado pelos siques
- seguidores de uma religião com cerca
de 20 milhões de adeptos na índia (2%
da população) -, ele falou, com voz baixa
e suave, sobre o futuro das relações en-
tre o Brasil e a índia, a globalização e as
mudanças que julga necessárias no sis-
tema político-econômico internacional.
Eis os principais trechos da entrevista.

SOBRE A GLOBALIZAÇÃO
"A globalização é uma realidade.

Temos de reconhecer que a ciência

e a tecnologia tornaram o conceito
de distância geográfica uma coisa do
passado. O desafio é tornar o proces-
so de globalização mais abrangente e
tão atraente a todas as nações quanto
possível. O mundo deve caminhar em
direção a um sistema mais equilibrado.
Isso requer uma reforma do sistema
político-econômico global. Hoje, o que
temos é um assalto econômico global.
A estrutura criada em 1945, que in-
flui o FMI, a Organização Mundial do
Comércio (OMC) e o Banco Mundial
(Bird), podia fazer sentido naquela
época. Mas hoje o mundo está diferen-
te. Se os países em desenvolvimento
trabalharem juntos, poderão desem-
penhar um papel preponderante na
construção de um novo sistema polí-
tico-econômico global."

SOBRE O BRASIL
"Sempre admirei o Brasil. Tive vá-

rios amigos brasileiros, como Celso
Furtado, cujos livros e textos sobre o
subdesenvolvimento são considerados
clássicos desde os tempos em que eu
era estudante. Os economistas brasi-
leiros me ajudaram muito a entender
o processo de dependência dos países
subdesenvolvidos. Tenho grande res-
peito pelos economistas brasileiros. O
modelo de desenvolvimento do Brasil
desperta no mundo todo um interesse
considerável. E o serviço diplomático
do Brasil é, provavelmente, um dos
mais profissionais do mundo."

SOBRE RELAÇÕES COMERCIAIS
"Houve um crescimento impres-

sionante no comércio da índia com o
Brasil. Somadas as exportações e im-
portações, ele passou de US$ 589,1 mi-
lhões, em 2003, para US$ 2,5 bilhões,
em 2005. Empresas indianas, como a
TCS, Satyam Computers, Rambaxy e
Dr. Reddy's, têm, hoje, uma presença
forte no Brasil. E, de forma semelhante,
empresas brasileiras importantes, como
Vale do Rio Doce, Marcopolo e Weg,
entraram no mercado indiano. Mas o

''A ciência e a
tecnologia tornaram

o conceito de distância
geográfica uma

coisa do passado ''
Manmohan Singh,

primeiro-ministro da índia

fluxo de comércio e investimento ainda
está muito aquém do potencial. Preci-
samos trabalhar muito mais."

SOBRE AS LIÇÕES DA ÍNDIA
PARA O BRASIL

"Não acho que exista um modelo
perfeito. Podemos aprender uns com os
outros, de forma complementar. Tenho
todas as razões para acreditar que o
presidente Lula tem condições de fazer
com que o Brasil possa realizar todo o
seu potencial de desenvolvimento."

A MEDIDA ECONÔMICA MAIS
IMPORTANTE DA ÍNDIA

"Foi meu primeiro Orçamento, apre-
sentado exatamente um mês depois
que me tornei ministro das Finanças,
em 1991. Ele desmantelava o sistema
de licenças que regulava nosso setor
industrial e dava início ao processo de
abertura para a competição internacio-
nal. Isso mudou o curso do desenvol-
vimento da economia indiana pelos 15
anos que se seguiram." •
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