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Funcionária de fábrica
têxtil na China

que exporta para os
EUA e para Europa
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O rápido crescimento das
economias emergentes, que
já representam mais da me-
tade da atividade econômica
do mundo, é umas das prin-
cipais marcas das mudanças
do século 21.
“Pela primeira vez na his-

tória, ospaísesmais ricos são
os que agora devem dinheiro
aos pobres”, diz Mauro Guil-
lén, diretor do instituto Jose-
ph H. Lauder da Universida-
de da Pensilvânia, nos EUA,
e autor de “Global Turning
Points”.
À Folha ele fala sobre a

sustentabilidade do cresci-
mento dos Brics e sobre ou-
tras mudanças econômicas
que estão por vir. Confira tre-
chos da entrevista.

H

Folha - Por que o sr. diz que
hojeasmudançasnaeconomia
tem impactomaior?
Mauro Guillén - Há 20

anos, a economia global era
composta por Estados Uni-
dos, Europa e Japão. E, politi-
camente, para abordar todos
os problemas, fazia-se o G5.
Agora, Europa, EUA e Ja-

pão são peças importantes,
mas temos também China,
Índia, Brasil, África do Sul,
Rússia... Temos muito mais
países importantesnaecono-
mia global e o potencial para
conflitos émuitomaior.

O crescimento dos Brics (Bra-
sil,Rússia,Índia,ChinaeÁfrica
doSul) é sustentável?AChina
já crescemenos...
Aesperançaéquesim,por-

que,nestesmomentosemque
aEuropa,osEUAeoJapãonão
estãocrescendomuito,émui-
to importante que os Brics si-
gam crescendo. A realidade
vai depender um pouco do
que os países fizerem.
Por exemplo, a Índia tem

que introduzir mais reformas
porque tem feito isso de ma-
neira parcial na economia. A
Chinatemqueresolveratran-
sição de um modelo orienta-
dosomenteàexportaçãoaum
modeloque incluaomercado
interno.
E o Brasil, que já está cres-

cendo a menos de 2%, tam-
bém tem de encontrar uma
combinaçãodedistintosmer-
cados de exportação e cresci-
mento domercado interno.
Creio que todos os países

precisamdeumagestãoreno-
vada pelas suas políticas, fa-
zermais reformasetc. porque
jáháquatrooucincoanosque
estãocrescendomuitorápido.
E a economia precisa que os
Bricscresçam.Nessesmomen-
tos, eles são oúnicomotor de
crescimento.

Como esses países podem
aproveitar essa crise?
Se a Europa e os EUA não

conseguem sair [da crise],
mais que uma oportunida-
de, é uma necessidade que

as economias emergentes,
incluindo o Brasil, desenvol-
vam cada vez mais seu mer-
cado interno, sobretudo a
China.

Osr. dizqueomundopassará
por mudanças demográficas
importantes nos próximos
anos.Quais os impactosdisso
no crescimento econômico?
Temos um efeito relativa-

mente negativo onde a popu-
laçãoestáenvelhecendomui-
torápido(Europa,EUA,Japão
eCoreia).Eoutromuitoimpor-
tante nos locais onde ela está
crescendo muito (África, sul
da Ásia e o Oriente Médio).
Nospróximosanos, vai haver
umgrandedinamismonessas
áreas.
Claroqueoefeitonaecono-

mia dependede se essa opor-
tunidade é aproveitada.
Dequalquer forma,oBrasil

temagoraumperfildemográ-
fico muito favorável, porque
não está entre os países com
população envelhecida nem
muito jovem.Temmuita gen-
te em idadede trabalhar e re-
lativamente pouca gente de-
pendente.

Mas issonão vaimudar?
Essas situaçõesduramcer-

cade15ou20anos.Euascha-
mode janelas de oportunida-
de,então,oBrasil temumaja-
neladeoportunidadeporque,
dentro de 15 ou 20 anos, ele
tambémseráumpaíscompo-
pulação envelhecida.

O componente humano é
básico porque as pessoas são
osconsumidores,osproduto-
res e os poupadores.

Osr.dizque,pelaprimeiravez,
a obesidade é maior que a fo-
me. Quais as consequências
disso para a economia?
Aobesidadeéanovaepide-

mia. É uma condição cara de
tratar, está associada com
muitasdoenças.E temefeitos
ruinssobreaspessoasqueso-
fremdela,porquenãopodem
trabalhar tanto etc.
Por outro lado, pode haver

umpontodevistapositivo, se
vocêéumempreendedor,pois
háoportunidadesdemercado
até nos setores de bens e ser-
viçosqueessapopulaçãoobe-
sa pode precisar.
Nospaíses emergentes, so-

bretudo na China, é onde es-
tácrescendomaisrapidamen-
te a obesidade.
Quando o nível de vida so-

be e as pessoas têm mais di-
nheiroparagastar,aprimeira
coisa que fazem émudar sua
dieta. Cada vez mais, comem
coisas processadas ou ricas
emgordura.

Global TurninG PoinTs
(PonTos de virada
Globais)
auTorMauro F. Guillén e Emilio
Ontiveros
ediTora Cambridge University
Press
quanTo £17,99 ou R$ 29,06 (edi-
ção para Kindle); 182 págs.
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Brics sãooúnicomotor do
crescimento, diz professor
Para especialista, Brasil tem janela de oportunidade de 15 ou 20 anos
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FuTuro
interesse nacional e visão
de Futuro
Rubens Barbosa
ediTora Sesi-SP
quanTo R$ 42 (324 págs.)

Política interna, externa e
comércio exterior são os te-
mas dos textos reunidos pe-
lo livro, que traça o cenário
da atualidade e faz projeções.
São ensaios, artigos e depoi-
mentos na Comissão de Re-
lações Exteriores e de Defesa
Nacional do Senado.

CoTidiano
a Matemática do dia a dia
Steven Strogatz
ediTora Campus/Elsevier
quanTo R$ 64,90 (256 págs.)
TraduÇÃo Paulo Polzonoff Jr.

Apresenta os conceitos bá-
sicos da matemática e mos-
tra por que ela importante no
cotidiano, dando respostas a
questões como “de que forma
podemos virar o colchão pa-
ra aproveitá-lo ao máximo? e
“quantas pessoas você deve-
ria namorar antes de casar?”.

eConoMia brasileira
desenvolvimento
econômico
Fernando Veloso e Pedro
Cavalcanti Ferreira
ediTora Campus/Elsevier
quanTo R$ 89,90 (496 págs.)

O livro traz diversas vi-
sões de vários autores sobre
o desenvolvimento da econo-
mia brasileira, especialmente
no período pré 1945, o cres-
cimento no Pós-Guerra e as
grandes mudanças nos regi-
mes de política econômica.

lideranÇa
um sonho para o Mundo
George Koukis e Stefano
D’anna
ediTora Cultrix
quanTo R$ 32 (168 págs.)

Trata do projeto “Dream
for the World”, voltado para
a formação de uma geração
de líderes íntegros e éticos. O
objetivo é ensinar aos jovens
líderes a cultivar grandeza e
a paixão pela liberdade e pro-
mover desenvolvimento indi-
vidual e coletivo.

Manual
Gestão da Tecnologia e
inovação
João Roberto Loureiro de
Mattos e Leonam dos Santos
Guimarães
ediTora Saraiva
quanTo R$ 92 (448 págs.)

Com foco em estudantes
e gestores da área, destaca
a importância de entender a
tecnologia como parte da or-
ganização. Trata de assuntos
como geração de emprego e
renda e competitividade.

Crise
a experiência europeia
Fracassou?
Daniel Cohn-Benedit, Niall
Ferguson, Josef Joffe e Peter
Mandelson
ediTora Campus/Elsevier
quanTo R$ 64,90 (256 págs.)
TraduÇÃo Afonso da C. Serra

Os autores analisam o co-
lapso, respondendo a pergun-
tas como “se as instituições
federais e os valores comuns
dos europeus superarão os
desafios”.
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