
O Brasil está em situação de des-
vantagem em comparação aos
demais Brics (Brasil, Rússia, Ín-
dia, China e África do Sul)?

A Índia está com dificuldade,
com um déficit maior na conta
corrente e fiscal. A China está
com algumas dificuldades tam-
bém, como consequência de
um crescimento tão rápido e
da falta de insumo interno. E te-
mos uma economia mundial al-
terando um pouco. Regiões
mais desenvolvidas, como a Eu-
ropa, o Japão e os Estados Uni-
dos, têm possibilidade de vol-
tar a crescer. Assim, a partici-
pação dos Brics, que foi funda-
mental no período de 2009 a
2012, está começando a cair,
como efeito do crescimento
mundial.

O que pode ser feito para evi-
tar a fuga de capital com o
fim da política de estímulos fi-
nanceiros dos Estados Uni-
dos? Esse é só um fantasma
para os emergentes ou um ris-
co efetivo?

Os Estados Unidos, líder entre
os países desenvolvidos, estão
com problemas políticos. As-
sim, todos os avanços conquista-
dos até agora têm efeitos limita-
dos no sentido de dar impulso
para a economia mundial, para
que seja capaz, realmente, de
crescer mais rápido. Já passa-
mos este ano, em que a taxa de
crescimento está sendo menor
do que a prevista. Pode ser que,
agora, tenhamos que reestimar
as projeções para o ano que
vem. É uma pena, porque quan-
do se aumenta a renda global, as
consequências são positivas pa-
ra todo o mundo. Há a oportuni-
dade de aumentar o investimen-
to em todos os países e ampliar o
crescimento. Da mesma forma,
quando se tem algo como o que
está para acontecer com os Esta-
dos Unidos, as consequências
são negativas não só para o Bra-
sil, mas para a economia mun-
dial como um todo.

Masoriscoémaiorparaosemer-
gentes? O Brasil irá sofrer, real-
mente, uma fuga de capital?

As consequências vão ser reati-
vas. Não estou dizendo que será
a saída de capital para os Esta-
dos Unidos como consequência.
Mas, já vimos como a economia
mundial está inter-relacionada.
Quando havia a possibilidade de
um aumento dos juros nos Esta-
dos Unidos, as reservas do país
começaram a cair um pouco.
Evidentemente, se acontecer al-
go no mesmo estilo, vai haver
implicações, não só para o Bra-
sil, mas para todos os países.

Há algo a fazer?

Podemos rezar. São poucas as al-
ternativas.

Os Estados Unidos já não são o
principal parceiro comercial do
Brasil. No pré-sal, não houve in-
teresse deempresas norte-ame-
ricanas.E,tivemos,recentemen-
te, o episódio da espionagem. As
relações comerciais entre os
dois países mudaram?

As petroleiras norte-america-
nas não têm participado tanto
dos investimentos no Brasil nos
últimos cinco anos. Não vejo mu-
dança nas relações comerciais.

É possível que haja exagero nes-
se negócio de espionagem. Não
seria possível conseguir muita
informação estratégica da Petro-
bras (envolvida no caso de espio-
nagem). A informação da Petro-
bras é pública. Não há tanto se-
gredo sobre o que ela está fazen-
do. E a presidenta Dilma Rousse-
ff, um dia depois de discursar na
ONU (Organização das Nações
Unidas), nos Estados Unidos, es-
tava buscando a participação
das empresas norte-americanas
em investimentos no Brasil.

O discurso da presidente Dilma
para o mercado internacional,
na ONU, contrastou bastante
com o do presidente do Uruguai.
O Brasil se descolou da América
Latina?

A política dentro da América La-
tina tem que ser revista. Houve
um período em que prevalecia a
ideia contrária à expansão do li-
vre comércio com os Estados
Unidos. Com a entrada da Vene-
zuela, a morte de Hugo Chávez e
as dificuldades econômicas, o
Mercosul começou a ter outros
problemas. O Mercosul, nos últi-
mos anos, não está sendo um ele-
mento positivo para o Brasil. A
relação comercial está muito
mais próxima da China, do que
dos países parceiros locais. O
acordo teve muita importância
na década de 90. Não agora. Tal-
vez seja importante aproveitar
esse período em que estão sendo
repensadas as relações comer-
ciais no mundo para rever o que
está acontecendo na América La-
tina. Tem o Chile, a Colômbia e o
Peru entrando no Nafta (acordo
de livre comércio com os Esta-
dos Unidos), expandindo as ex-
portações. Ao mesmo tempo, o
Chile está expandindo os embar-
ques de cobre para a China. É
preciso entender que ter essa re-
lação não implica que o país não
seja capaz de ter as relações in-
ternacionais muito mais amplas
com todo o mundo, ao mesmo
tempo. O Chile, por exemplo,
mantém relações comerciais

com 25 países, inclusive com a
Europa. Enquanto o Brasil ainda
está negociando com a Europa
um acordo iniciado há 20 anos.

A conexão com os emergentes,
principalmente com a China, é
mais interessante do que com os
países vizinhos?

A conexão geográfica pode fun-
cionar até certo ponto. O Brasil
quer entrar no Conselho de Se-
gurança da ONU. Evidentemen-
te, o México e a Argentina não fi-

cam muito satisfeitos com isso.
Mas, para o Brasil é importante.
Os Estados Unidos, daqui a pou-
co, vão ter uma relação com os
asiáticos, com os europeus e o
Brasil fica sem essas relações.

Qual a sua avaliação sobre o re-
trato do Brasil revelado pela Pes-
quisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad), divulgadare-
centemente?

A pesquisa revela o que já sabía-
mos, que há grandes divergên-
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BRASIL

Regiões mais
desenvolvidas têm
possibilidade de voltar
a crescer. E os Brics,
fundamentais
de 2009 a 2012,
começam a cair,
como efeito do
crescimento mundial”

ENTREVISTA

‘O MERCOSUL
JÁ NÃO ESTÁ
SENDO POSITIVO
PARA O BRASIL’

▲

ALBERT FISHLOW Professor Emérito da Universidade de Columbia
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Brasil doa US$ 6,5 mi para palestinos
O governo brasileiro pretende doar US$ 6,5 milhões para a Agência

das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina. Com

a contribuição, o Brasil poderá qualificar-se como integrante do

Conselho Consultivo do órgão, que hoje conta 25 membros. O

Ministério das Relações Exteriores enviará pedido ao Congresso

Nacional para viabilizar a doação. ABr

cias dentro do país. É algo que
exige uma geração de políticas
consistentes para que o quadro
seja alterado. As propostas de au-
mentar os gastos com educação
para 10% do PIB ou de aumentar
os gastos com a saúde acabam
com o PIB. O que vai restar para
o investimento real, necessário
para construir o capital real que
o país necessita?

É ruim a proposta de destinar
parte do recurso do pré-sal para
educação e saúde?

É fácil multiplicar as demandas.
Difícil é ordenar as prioridades
no médio prazo.

Como é o interesse da academia
dos Estados Unidos pelo Brasil?
Há muitos jovens querendo ser
brasilianistas?

É claro que há o interesse hoje
em dia. São poucos os que fa-
lam português, mas isso não
chega a ser um limitador. Eles
conseguem falar com os econo-
mistas daqui em inglês, há tra-

dução de quase tudo o que sai
sobre o país. O Brasil, hoje em
dia, tem uma importância
maior na OMC (Organização
Mundial do Comércio). É óbvio
que há um interesse contínuo
pelo Brasil.

Aimagembrasileiraaindaé mui-
to estereotipada?

Esse período já passou, em que
todos pensavam que Carmem
Miranda era a brasileira mais im-
portante. É outro mundo.

Quem é o brasileiro mais im-
portante na visão norte-ame-
ricana?

A Dilma Rousseff, acima mes-
mo do Lula, que tem uma popu-
laridade interna enorme. Ele
prefere ficar em casa, em vez
de procurar uma posição inter-
nacional. De certo ponto, a Dil-
ma também, o interesse dela
nas relações internacionais não
foi muito grande. Ela está mui-
to mais focada na economia e
na necessidade de dar ímpeto
novo ao desenvolvimento.

O sr. chegou a morar no Brasil,
no período da ditadura...

Sim, de 1967 a 1969. Mas saí de-
pois do ato institucional núme-
ro 5. Eu cancelei o contrato da
Universidade da Califórnia
com o Ipea (Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada). Fiz
em um momento em que o go-
verno estava cerceando as pos-
sibilidades de pensamento.

Analisando o país daquela
época e o atual, quais trans-
formações lhe chamam mais
atenção?

O que me deixa preocupado
hoje é a necessidade de se ter
uma política contínua, de
uma geração ou mais, para re-
solver o problema da educa-
ção. Esse é um problema mui-
to sério. O Brasil começou
atrasado na educação e hoje
há uma maior porcentagem
de jovens saindo da escola se-
cundária no Peru do que no
Brasil. Mas é difícil dizer que
esse é o principal desafio do
país. A taxa de investimento
me preocupa também. Acho
que os dois problemas estão li-
gados. O investimento só vai
ser rentável se houver a possi-
bilidade de atrair mão de obra
qualificada para trabalhar nas
fábricas e produzir exporta-
ções para o resto do mundo.

“ “

AnwarAmro/AFP

É possível que haja
exagero nesse negócio
de espionagem.
Não seria possível
conseguir muita
informação estratégica
da Petrobras.
A informação da
empresa é pública”

As propostas de
aumentar os gastos
com educação para
10% do PIB ou de
aumentar os gastos
com saúde acabam
com o PIB. O que vai
restar para o
investimento real?”

FernandoSouza

REFUGIADOS
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 out. 2013, Brasil, p. 6-7.




