
Ao publicar esta entrevista com Harinder 
Kohli, CEO do Fórum dos Mercados Emergen
tes, a Best Home dá continuidade a sua linha 

editorial de trazer aos seus leitores depoi
mentos de pessoas e organismos que estão 
na linha de frente dos estudos e sugestões, 
bem como projetos, para que se alcance a 
sustentabilidade global através do desen

volvimento harmônico, ou seja do equilíbrio 
entre desenvolvimento econômico e social. 

A representatividade dos participantes deste 
Fórum como um dos mais importantes ex

emplos que a iniciativa privada realiza com 
a participação de autoridades públicas que 
exerceram ou exercem cargos da mais alta 

responsabilidade. A análise de assimetrias e a 
forma de uma eficiente e eficaz governança 

para conquistar esta convergência congru
ente de ações públicas e privadas está ex
pressa nesta entrevista de Harinder Kohli. 

By publishing this interview with Harinder Kohli, 
CEO of the Emerging Markets Forum, Best Home 

continue its editorial trade of bringing to its readers 
statements by people and organizations which are 

in the front line of studies and suggestions as well as 
projects in order to achieve global sustainability by 
means of harmonic development, that is, a balance 

between economic and social development. 
The number of participants that are represented in 
this Forum is one of the most relevant examples of 
a forum held by the private sector with the partici

pation of public authorities who occupy or occupied 
posts of high responsibility. The analysis of asymme

tries and an efficient and effective governance to 
reach this congruent convergence between public 
and private actions is expressed in this interview 

with Harinder Kohli. 
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Best Home - Você poderia contar aos nossos leitores sobre 
a visão, a missão e os princípios mais relevantes que movem 
a ação global do Fórum de Mercados Emergentes ("Emerging 
Market Fórum")? 
Harinder Kohli - O Fórum de Mercados Emergentes é uma 
iniciativa não lucrativa que reúne alto escalão governamental 
e líderes empresariais de todo o mundo, para se engajarem em 
um diálogo sobre as principais questões econômicas, financeiras 
e sociais que os países de mercados emergentes estão enfren
tando. 0 Fórum é voltado a aproximadamente 80 economias 
de mercados emergentes no Leste e no Sul da Ásia, na Eurásia, 
na América Latina e na África, que 
compartilham projeções de alta per
formance econômica, já alcançaram 
ou pretendem criar um ambiente de 
negócios promissor e do interesse 
de investidores privados nacionais e 
internacionais no curto prazo. 
0 Fórum de Mercados Emergentes 
compromete-se a reduzir a distância 
existente entre países mediante a 
difusão de conhecimento, o debate 
político e o engajamento do setor pri
vado, para facilitar o objetivo comum 
de crescimento e de desenvolvimento 
sustentável desses países. Enquanto 
mercados emergentes variam em 
tamanho, história, recursos naturais 
e níveis de renda, eles compartilham 
aspirações comuns e, geralmente, enfrentam desafios similares 
na busca por crescimento sustentável. 0 Fórum de Mercados 
Emergentes visa a viabilizar que líderes desses países se envolvam 
em um troca direta de pontos de vista com seus pares, em um 
ambiente privado e ínt imo. 
Para assegurar que o Fórum sirva não apenas como um lugar 
para que tais discussões sejam realizadas, mas também como 
um local para se atingir consenso em modos de lidar com desa
fios comuns, o Fórum de Mercados Emergentes busca alcançar 
soluções e conclusões factíveis que possam ser disseminadas 
e aplicadas pelos participantes em seus respectivos países e 
organizações. 

Best Home - Analisando a evolução dos países emergentes nos 
últ imos cinco anos, na sua perspectiva, os BRICS - Brasil, Rússia, 
índia, China e África do Sul - estão mais preparados para superar 
a crise do euro do que estavam em 2008? 
Harinder Kohli - Primeiramente, deixe-me dizer que, como 
resultado da globalização durante as últimas décadas, as prin-

Best Home - Tell our readers about the main principles, vision 
and mission that move this global action of the Emerging 
Market Forum. 
Harinder Kohli -The Emerging Markets Forum isa not-for-profit 
initiative that brings together high-level government and corpo
rate leaders from around the world to engage in dialogue on the 
key economic, financial and social issues facing emerging market 
countries. The Forum is focused on some 80 emerging market 
economies in East and South Asia, Eurasia, Latin America and 
Africa that share prospects of superior economic performance, 
already have or seek to create a conducive business environment 

and are of near-term interest 
to private investors, both do
mestic and international. 
The Emerging Markets Fo
rum is committed to bridging 
the gaps across countries 
through knowledge sharing, 
policy debate and private-
-sector engagement to fa
cilitate their common goal 
of sustainable growth and 
development. While emerging 
market countries vary in size, 
history, resource endowments 
and income levels, they share 
common aspirations and often 
face similar challenges for 
achieving sustainable growth. 

The Emerging Markets Forum aims to enable leaders from these 
countries to engage in a candid exchange of views with their 
peers in a private and intimate setting. 
To ensure that the Forum serves not only as an avenue to culti
vate such discussion, but also as an avenue to reach consensus 
on approaches in dealing with common challenges, the Emerging 
Markets Forum focuses on reaching actionable solutions and 
conclusions which can then be disseminated and applied by 
the participants in their respective countries and organizations. 

Best Home - Doing an analysisof the evolution of the emerging 
countries at the last five years, in your perspective, are the BRICS 
- Brazil, Russia, India, China and South Africa - in a better shape 
to surpass the Euro crisis than they were in 2008? 
Harinder Kohli - Let me first say that, as a result of globalization 
during the last several decades, major economies of the world 
are more coupled than ever before. At the same time, BRICS and 
other major emerging markets, particularly in Asia but also many 
in Latin America, are growing at rates much higher than Europe 
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cipais economias do mundo estão mais vinculadas hoje do que 
jamais estiveram antes. Ao mesmo tempo, os BRICS e os outros 
principais mercados emergentes, particularmente na Ásia, mas 
também na América Latina, estão crescendo a níveis muito 
mais altos que a Europa e a América do Norte. Esse fenômeno 
se tornou mais aparente depois da Grande Recessão de 2007-
2008. A despeito das principais crises, primeiro nos Estados 
Unidos e depois na Europa, as maiores economias de mercados 
emergentes têm conseguido manter taxas de crescimento mais 
altas que as dos países da OCDE. A lista inclui países como o 
Brasil, a Índia, a China, a Turquia e a Indonésia, entre outros. 
Como resultado, esses países viram aumentarsubstancialmente 
sua participação no PIB global, enquanto a Europa e os Estados 
Unidos perderam participação no mercado. No entanto, devido a 
diversos vínculos financeiros e comerciais que ligam as principais 
economias do mundo, verifica-se que, em últ ima instância, um 
declínio persistente nas principais economias desenvolvidas 
teria também um efeito adverso nas economias desenvolvidas. 
Esse argumento é fortemente ilustrado pelo fato de que, durante 
o úl t imo ano, foi verificada uma recessão significativa em quase 
todas as grandes economias de mercados emergentes, incluindo 
a China, a Índia, a Turquia e o Brasil. Enquanto os mercados 
emergentes em geral continuam crescendo e deverão continuar 
crescendo mais rápido que a Europa e a América do Norte, e 
a participação no PIB global daqueles deve crescer ainda mais, 
há limites em relação a quanto tempo eles conseguirão manter 
suas taxas de crescimento atuais, salvo se a situação na Europa 
e na América do Norte melhorar em breve. 

Best Home - Olhando a Lista de Participantes do Fórum de 
Mercados Emergentes, é fácil confirmar o alto nível de perso
nalidades que comparecem anualmente ao evento e a qualidade 
dos temas que serão analisados. Como todo esse conhecimento e 
essa sinergia podem contribuir para a construção de um mundo 
melhor? Quais são suas expectativas para o Fórum de Mercados 
Emergentes de 2012, a ser realizado no Japão em outubro? 
Harinder Kohli - Sim, nós estamos muito satisfeitos por nosso 
Fórum ter atraído um nível tão alto de participantes, incluindo 
17 atuais e antigos líderes de governo. Sua participação ativa, 
aliada à de outros políticos de alto escalão e altos executivos, 
promove um diálogo construtivo, de nível elevado, sobre 
questões de interesse mútuo para mercados emergentes. Essa 
discussão não tem nenhum preconceito em termos ideológicos 
ou institucionais. As ideias e o conhecimento compartilhados 
nas discussões diretas e não oficiais estão produzindo sugestões 
e ações muito úteis. 
Uma vez geradas essas ideias, o grande desafio é difundi-las 
para uma audiência maior, tanto dentro de países individuais 
como em plataformas internacionais. Por essa razão, os prin
cipais trabalhos apresentados nos encontros do Fórum, assim 

and North America. This phenomenon has become even more 
apparent since the Great Recession of 2007-2008. In spite of the 
major downturns, first in the US and then in Europe, most large 
emerging market economies have been able to maintain much 
higher growth rates than the OECD countries. The list of such 
countries includes Brazil, India, China, Turkey, and Indonesia, 
amongst others. As a result, these countries have substantially 
increased their share of global GDP while Europe and the US 
have lost market share. However, because of many financial 
and trade ties that bind all major economies of the world, it is 
apparent that ultimately a persistent slowdown in the major 
developed economies would also have an adverse effect on 
developed economies. 
This point is strongly illustrated by the fact that during the 
past year we have seen a major slowdown in almost all large 
emerging market economies, including China, India, Turkey, and 
Brazil. While emerging markets as a whole are still growing and 
would continue to grow faster than Europe and North America 
and their share of global GDP would increase further, there 
are limits to how long they can continue even at their current 
growth rates unless the situation in Europe and North America 
improves soon. 

Best Home - Looking at the List of Participants of the Emerging 
Markets Forum it is easy to confirm the high level of personali
ties that each year attend the event and the quality of themes 
that will be analyzed. How may all this knowledge and synergy 
contribute to build a better world? What are your expectations 
about the 2012 Emerging Markets Forum that is taking place 
in Japan next October? 
Harinder Kohli - Yes, we are very fortunate that our Forum 
has attracted such high level participants, including seventeen 
currentand former heads of government. Theiractive participa
tion, together with other senior policy makers and top business 
leaders, leads to very high-level and constructive dialogue on 
issues of mutual interest to the emerging markets. This discus
sion is without any ideological or institutional bias. The ideas 
and knowledge delivered during their candid and off the record 
discussions are yielding very useful suggestions and action items. 
Once such ideas are generated, the big challenge is to spread 
the word to a much larger audience, both within individual 
countries and at international platforms. For this reason, the 
major papers discussed at the Forum meetings as well as its 
proceedings are made available online to everyone. The most 
comprehensive reports are published in book form. So far, we 
have published seven books. Shorter manuscripts are published 
in our economic journal, the Global Journal of Emerging Market 
Economies, which is published three times a year. Finally, and 
most importantly, each participant undertakes to advocate the 
ideas and suggestions within their organization and/or country. 
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como seus procedimentos, ficarão disponíveis online a todos. Os 
relatórios mais detalhados serão publicados em forma de livro. 
Até o momento, nós publicamos sete livros. Manuscritos mais 
concisos são publicados no nosso jornal econômico, o "Global 
Journal of Emerging Market Economies", que é publicado três 
vezes por ano. Finalmente, e mais relevante, cada participante 
compromete-se a advogar as ideias e as sugestões dentro de 
sua organização e/ou país. 
Ademais, em algumas áreas selecionadas, o Fórum patrocina 
comissões ou grupos para analisar e recomendar ações em 
áreas particularmente difíceis. 
No ano passado, por exemplo, 
nosso Fórum patrocionou um 
grupo de 18 políticos de alto 
escalão ligados à área finan
ceira de diversos países do 
mundo, para propor soluções 
para as fraquezas atuais da 
arquitetura financeira mundial. 
Essas recomendações foram 
apresentadas ao presidente 
do G-20 no ano passado e 
t a m b é m foram publicadas 
como um livro, que se encontra 
acessível ao público em geral. 
Da mesma forma, para o nosso 
próximo Encontro Global, no 
Japão, no mês que segue, nós 
estamos organizando discus
sões sobre a agenda mundial 
futura, como um produto para 
o Grupo de Pessoas Eminentes 
("Eminent Persons Group"), es
tabelecido pela Secretaria Geral das Nações Unidas, para propor 
uma agenda pós-2015. 

Best Home - Para que nossos continentes alcancem um 
desenvolvimento sustentável, é fundamental que os campos 
econômico e social encontrem um nível harmônico. 
Entre países e mesmo continentes, vemos um amplo número 
de assimetrias em diversos campos, devido à ausência de 
administração e de procedimentos de governança adequados. 
Você acredita que é possível, em um futuro próximo, trilhar um 
caminho em direção a um desenvolvimento harmônico? 
Harinder Kohli - Eu concordo com você que o desenvolvimento 
econômico e o social estão intimamente relacionados e devem 
ocorrer de maneira conjunta. Assim como você, nosso Fórum 
também se preocupa com a manutenção de grandes disparida
des, particularmente na América Latina e na África. Exatamente 
por isso que, em todo o nosso trabalho, nós enfatizamos a neces-

Additionally, in a few selected areas, the Forum sponsors commis
sions or groups to analyze and recommend actions in particularly 
difficult areas. For example, last year, our Forum sponsored a group 
of 18 high level statesmen in finance from around the world 
to propose solutions to the current weaknesses in the global 
financial architecture. These recommendations were presented to 
the chairman of the G-20 group last year and also published as 
a book which is available to the public at large. Similarly, at our 
forthcoming Global Meeting in Japan next month, we are orga
nizing discussions on the future global agenda, as an input to the 

Eminent Persons Group established by 
the United Nations Secretary General 
to propose the post-2015 agenda. 

Best Home - In order to our conti
nents arrive into a sustainable de
velopment status, it is fundamental 
that economic and social fields come 
to an harmonic level. 
Among countries and even con
tinents, we see a large number of 
asymmetries in many fields and 
coming from absence of proper ma
nagement and governance processes. 
Do you believe that it is possible, in 
the next future, to pave the way to 
the harmonic development? 
Harinder Kohli - I agree with you 
that social and economic develop
ment are intimately connected and 
must come together. Like you, our 
Forum is also very concerned about 
continuing high disparities, particu

larly in Latin America and Africa. It is because of this that in 
all of our work, we emphasize the need for higher and more 
inclusive growth. This is the only way current high disparities and 
inequities can be tackled and potential social unrest prevented. 
Similarly, it has become clear by now that global warming and 
climate change are a serious threat to every human being over 
the longer term. In the past three years, our Forum has looked 
at the economic costs of climate change on developing coun
tries. In our deliberations, the participants have accepted that 
it is in the self-interest of emerging market economies that 
they participate in global efforts to slow down global warming 
and put in place adaptive measures starting now. I am very 
encouraged that more and more leaders from the emerging 
markets are recognizing the need to simultaneously promote 
policies, strategies, and technologies that will not only lead to 
higher and more inclusive growth but also sustainability over 
the longer term. 
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sidade de um crescimento maior e mais inclusivo. Essa é a única 
forma de solucionar as elevadas disparidades e desigualdades 
atuais e prevenir a ocorrência de inquietações sociais. 
Da mesma forma, está claro, no presente momento, que o aque
cimento global e as mudanças climáticas são uma séria ameaça 
a todos os seres humanos no longo prazo. Nos últ imos três anos, 
nosso Fórum observou os custos econômicos das mudanças 
climáticas nos países em desenvolvimento. Em nossas delibe
rações, os participantes concordaram que é do próprio interesse 
das economias de mercados emergentes que eles participem de 
esforços mundiais para desacelerar o aquecimento global e para 
adotar medidas de adaptação a partir de agora. Eu me sinto 
muito motivado ao ver que cada vez mais líderes de mercados 
emergentes estão reconhecendo 
a necessidade de simultanemante 
promover políticas, estratégias e tec
nologias que promoverão não só um 
crescimento mais elevado e inclusivo, 
mas também sustentabilidade no 
longo prazo. 

Best Home - Estudos ao redor do 
mundo demonstram que educação e 
aprendizagem, saúde e infraestrutura 
física são três pilares fundamentais. 
o Índice de Desenvolvimento Huma
no comprova essa situação. Na sua 
opinião, quais são as principais ações 
que o setor público, o privado e o ter
ceiro setor devem implementar para 
acelerar a evolução do fortalecimento 
desses três pilares? 
Harinder Kohli - Novamente, você 
está absolutamente correto ao dizer 
que educação, saúde e infraestrutura 
sao três pilares fundamentais para 
alcançar o desejado crescimento 
econômico inclusivo. Nesse contexto, o setor público deve 
desenvolver uma visão de longo prazo estabeleça ações es
tratégias e políticas nessas áreas. Devem-se ainda assegurar 
políticas macroeconômicas sólidas e melhorar a qualidade de 
todos os serviços públicos. Ademais, eles desempenham papel 
central na melhoria do ambiente empresarial e na aplicação do 
Direito, tão necessários ao setor privado, para que este exerca 
sua função no aumento de investimentos e da produtividade 
da economia. Além do seu papel tradicional nos setores de 
manufaturas e de serviços, o setor privado pode desempenhar 
uma função muito úti l no provimento de diversos serviços que 
historicamente são providos pelo setor público, por um custo 
menor e com maior qualidade. Três exemplos podem ser dados 
nesse sentido: provisão de melhores serviços de extensão para 
fazendeiros, investimentos ao longo da cadeia agrícola produtiva 

e garantia de eletricidade 24/7, tanto para indústrias quanto 
para consumidores. O terceiro setor, qual seja, organizações 
não governamentais e a sociedade civil, pode suplementar o 
setor público, bem como o setor privado, oferecendo serviços 
sociais de baixo custo aos mais pobres. Igualmente importante, 
a sociedade civil, em conjunto com a imprensa independente, 
podem advogar e monitorar a transparência e a honestidade 
tanto no setor público quanto no setor privado corporativo. 

Best Home - Studies around the world demonstrate that edu
cation and learning, health and physical infrastructure are three 
fundamental pillars. 

The Human Development Index 
proves this situation. In your opi
nion, which are the main actions 
that the public, the private and 
the third sector should implement 
a faster evolution to strength these 
pillars? 
Harinder Kohli - Again, you are 
absolutely correct that education, 
health, and infrastructure are three 
fundamental pillars for achieving 
the desired economic and inclusive 
growth. In this context, the public 
sector must develop a long-term 
vision and put in place strategies 
and policies in each of these areas. 
They also must ensure sound ma-
croeconomic policies and improve 
the quality of all public services. In 
addition, they have the central role 
to improve the business environ
ment and rule of law so necessary 
for the private sector to play its 
role in increasing investments and 

productivity of the economy. In addition to its traditional role in 
manufacturing and services sectors, the private sector can play 
a very useful role in providing many of the services historically 
provided by the public sector at a lower cost and better quality. 
Three such examples are provision of better extension services 
to the farmers, investing throughout the agriculture value chain, 
and ensuring 24/7 power to both industry and consumers. The 
third sector, that is, non-government organizations and civic 
society, can supplement both the public and private sectors in 
offering low cost social services to the poorest. Equally impor
tant, the civic society, together with independent press, advocate 
and monitor transparency and honesty in both the public sector 
and private corporate sector. 
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Text Box
Fonte: Best Home, Porto Alegre, ano 8, n. 34, p. 92-97, ago./ set/. out. 2012.




