
"O BRASIL NÃO 
PRECISA ESCOLHER 

ENTRE CHINA E EUA" 
0 brasilianista americano acredita que o país precisa se valer de sua grande vantagem no jogo das relações internacionais: ser parceiro comercial das duas maiores economias do mundo 

P O R R A Q U E L S A L G A D O 

professor Albert Fishlow, de 75 anos, pisou pela primeira vez em solo 
brasileiro em 1965. Apesar de ter familiaridade com a língua espanho

la, ele diz que o português lhe soou, curiosamente, muito parecido com o idio
ma alemão. Na época, catedrático da Universidade da Califórnia, em Berke-
ley, ele chegou para trabalhar com o economista João Paulo dos Reis Velloso, 
que acabara de fundar o Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada (Epea), 
depois rebatizado de Ipea. O intercâmbio foi encerrado com a instituição do 
AI-5, mas o regime militar não reduziu o interesse de Fishlow pelo Brasil. Des
de então, ele perdeu as contas de quantas vezes voltou ao país. Em junho, re
tornará para participar do evento ExpoGestão, em Joinville (SC). O fruto 
mais recente das quatro décadas de estudos dedicadas à realidade brasileira 
é o recém-lançado O Novo Brasil. Na entrevista a seguir, Fishlow traça um pa
norama do que deve ser o futuro do Brasil e de suas relações internacionais. 

Hoje, os principais parceiros 
comerciais brasileiros, China 

e Estados Unidos, t r i lham mode
los de desenvolvimento diferen
tes e querem atrair o Brasil. Para 
onde o senhor acha que vamos 
caminhar?_0 Brasil preocupa-se de
mais com esse assunto porque está 
pensando só em duas alternativas: 
China de um lado e Estados Unidos 
do outro. Mas o país não precisa esco
lher um dos dois. As exportações para 
cada um deles são bem distintas. Em 
vez de pensar que precisa se alinhar 

à China, por ser também um país do 
sul, o Brasil tem a oportunidade de 
definir-se numa posição única de par
ceiro comercial para todos os países. 
Até porque acho duvidoso que seja 
possível expandir a venda de manu
faturas para a China, por exemplo. 

O Mercosul tem futuro político 
e econômico?_Ele vai continuar 

a existir, mas não representa o futuro. 
O acordo existe há 20 anos, mas sem
pre entre altos e baixos. O comércio 
com a Argentina é sempre dificultado 

e a indústria brasileira já sabe disso, 
por isso busca outros parceiros. A 
China, os Estados Unidos e países da 
América Latina, como Peru, Chile e 
Colômbia, são ótimas alternativas. 

Há outras?_Ainda acredito na 
possibilidade de um acordo em 

nível mundial, como o negociado 
na Rodada Doha. Esse é o caminho 
para o Brasil. Temos de lembrar que 
quando o Mercosul teve início, o país 
exportava o equivalente a 5% do seu 
PIB. Hoje, essa proporção é de 15%. O 
Brasil é outro país e seus objetivos pre
cisam ser mais amplos e ambiciosos. 

O presidente Barack Obama 
esteve aqui e deixou o país sem 

aar nenhum sinal concreto de avan
ço em pontos cruciais, como o apoio 
ao país na busca por um assento no 
Conselho de Segurança da ONU ou 
a redução de barreiras comerciais. 
Qual o impacto dessa visita para o 
Brasil?_É um começo de redefinição 
da política entre os dois países. Houve 
um período difícil nessa relação, com 



batalhas comerciais como a do algo
dão e discordâncias políticas como a 
aproximação do Brasil com o Irã. Po
rém, o futuro me parece promissor. 
Vejo a possibilidade de um intercâm
bio educacional muito grande e de 
Estados Unidos e Brasil desenvolve
rem pesquisas conjuntas. Inclusive 
na questão do etanol, é possível que se 
estabeleça uma cooperação. Os Esta
dos Unidos vão precisar da produção 
brasileira se quiserem mudar a fonte 
de combustível de seus automóveis. 

A crise de 2008 inflamou o de
bate sobre o papel do Estado na 

economia. No Brasil, houve recen
temente a interferência do governo 
na escolha do presidente de uma 
empresa privada, a Vale. Como o 
senhor avalia essa postura?_Esse 
tipo de influência preocupa porque, de 
certa forma, pode dar a entender que é 
possível operar as grandes empresas 
brasileiras com objetivos de política 
governamental e não de mercado. 
Mas no caso da Vale, por exemplo, a 
pessoa escolhida tem experiência na 
empresa, é alguém competente e qua
lificado para o cargo. Não escolheram 
um político para a presidência. Isso 
deixa evidente que estamos falando 
de um novo Brasil, bem diferente da
quele do passado. O que me preocupa 
mais é o tamanho do Estado brasileiro. 

Por quê?_0 Brasil tem um Es
tado maior do que a média dos 

países da OCDE (Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Eco
nômico). Mas é muito difícil reduzir 
seu tamanho. Além disso, a qualidade 

do gasto público é ruim. O Brasil não 
gasta pouco com educação, mas a qua
lidade deixa a desejar. Por outro lado, 
o Estado não mostrou ainda grande 
capacidade de desenvolver a indústria 
e a tecnologia, como a gente imaginava 
que poderia fazer. Há a experiência da 
China como exemplo, mas trata-se de 
um país em que o Estado controla qua
se toda a produção acadêmica. Tam
bém não sei se isso é uma boa saída. 

Depois de oito anos de manda
to de um presidente do PSDB, 

tivemos mais oito anos com o PT 
no governo. Podemos dizer que 
vivemos uma espécie de bipart i -
darismo?_Acho que não. Na verda
de, o país precisa mesmo é reduzir 
o número de partidos. É um pouco 
difícil fazer escolhas de maneira de
mocrática num sistema com mais de 
20 partidos com representantes no 
Congresso. Com um número menor, 
seria possível olhar as diferenças 
partidárias, em vez de comparar per
sonalidades. O problema é que, por 
enquanto, há movimentos na contra
mão disso, como a criação do Partido 
Social Democrata (PSD), pelo pre
feito de São Paulo, Gilberto Kassab. 

O senhor vê d i f e r e n ç a s de 
1 projetos políticos entre o PT e 

o PSDB?_Certa vez, disse que não ha
via tanta diferença entre PT e PSDB. E 
ressaltei que o PT, em 2002, decidiu se 
colocar mais ao lado direito para ele
ger o Lula. Recentemente, o Fernando 
Henrique Cardoso escreveu um artigo 
dizendo que o PSDB deveria se voltar 
mais para a classe C em vez de ir atrás 

do povão. O que temos hoje no Brasil é 
uma divergência geográfica. Os par
tidos não são nacionais. O PT é o que 
mais conseguiu ampliar sua posição 
nacional. Veja o Democratas. Está per
dendo muito espaço porque tinha po
der concentrado em poucos estados do 
Nordeste. Os partidos têm de se nacio
nalizar, ter projetos para todo o país, 
não buscar essa ou aquela classe social, 

O que falta para o Brasil dei
xar de ser um país emergente 

e entrar para o rol dos desenvolvi-
dos?_Educação e investimento. Só 
melhorando a educação o Brasil terá 
mão de obra qualificada para con
correr tanto com os países desenvol
vidos quanto com os emergentes. 
Com uma população mais educada, 
a renda média sobe e a desigualdade 
tende a cair. Além disso, precisa dar 
um salto no nível de investimento, 
que ainda está abaixo de 20% do PIB. 

Como fazer isso? O inves
timento precisa vir da pou

pança doméstica e não do capital es
trangeiro, que entra e sai do país com 
muita facilidade. E aí voltamos à ques
tão do tamanho do Estado. No Brasil, 
fala-se de superávit, mas, na verdade, 
há um déficit público que precisa ser 
eliminado. Uma área a ser atacada 
é a Previdência Social. Reduzir seus 
gastos pode ajudar o Brasil a se tornar 
um Estado poupador, que comece a 
distribuir recursos ao setor privado 
por meio de taxas de juros menores 
para todos, em vez de fazer políticas 
que privilegiem apenas alguns se
tores, como tem feito o BNDES i 

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, n. 51, p. 43-44, maio. 2011.




