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1. Introdução 
Mudanças no Sistema Internacional: tendência à 
multipolaridade com maior inserção de potências médias ou 
regionais no atual contexto internacional 
 Ausência de potência hegemônica de fato 

 Incapacidade das potências tradicionais estruturarem regiões 
de influência (condição relacionada a ideia de “apolaridade” 
no cenário mundial) 

 
2. BRICS: importância mundial 
 População em Idade Ativa (PIA): 44,5% 
 Área: 20% 

 PIB (PPP): superior do G7 
 
Além desses aspectos, os BRICS apresentam espalhamento 
global (América do Sul, África, Ásia) tendo países que 

possibilitam aumento da influência em outros Grupos de países: 
G20, Acordo de Cooperação de Xangai, IBAS, ASEAN+3, 
BASICS. 
 
OBS.1: Críticos dos BRICS afirmam que o espalhamento global 

com ausência de fronteira física entre boa parte dos países é 
um problema de integração, afirmação de difícil sustentação 
diante do que foi exposto acima e das facilidades de transporte 
e comunicação da atualidade (cenário atual de globalização) 
OBS.2: Críticos também afirmam que os países BRICS são 

muito heterogêneos. Mas os alinhamentos pós Guerra Fria são 
feitos segundo interesses comuns, não por mera semelhança 
entre os países. 
 
3. Condições para formação dos BRICS 

BRICS resulta do fim da Guerra Fria e da maior inserção de 
potências regionais ou médias. Isso se deu em um lento 
processo em termos intelectuais e institucionais: 
 1989: estudos no Itamaraty acerca das novas formas de 

inserção do Brasil no Sistema Internacional 
 George Kennan: Monster Countries 
 Roberto Macedo e Ignacy Sachs: Países Baleia 

 Jim O'Neill, Goldman Sachs: BRIC 
 
Avanços institucionais: 
 Fortalecimento do MERCOSUL 

 UNASUL 
 IBAS – Índia, Brasil e África do Sul 
 ASA – América do Sul e África 

 ASPA – América do Sul e Países Árabes 
 2008: oficialização dos BRIC’s 
 Celso Amorim e Sergey Lavrov 

 Entrada da República Sul Africana – BRICS 
 
OBS.: Terence James O'Neill, Jim O'Neill, criou, portanto, 
apenas o acrônimo. BRICS era pensado em diferentes campos 

desde o final dos anos 1980. 
 
4. Vantagens BRICS (em geral e para o Brasil) 
 Países com menos assimetrias frente às relações Norte-Sul 

 Redução da ingerência externa e maior protagonismo 
 Diversificação das exportações com produtos industrializados 

(ganhos em valor agregado e competitividade externa) 

 
5. Objetivos dos BRICS 
 Reforma de Bretton Woods 
 Fortalecimento do multilateralismo 

 Aumento do intercâmbio 
 Formação, ampliação e aperfeiçoamento do 
 Banco de Desenvolvimento 

 Arranjo Contingente de Reservas 
 
6. Instituições econômicas 
6.1. Arranjo Contingente de Reservas 

 Alternativa ao FMI 
 Acesso para equilibração financeira ou resgate de dívidas 
 Recursos iniciais: 100 bilhões de dólares 

 
6.2. Novo Banco de Desenvolvimento 
 Alternativa ao Banco Mundial 
 Investimentos sociais e infraestruturais 

 Recursos iniciais: 50 bilhões de dólares 
 
6.3. Importância 

 Enquanto o Banco Mundial e o FMI têm estrutura assimétrica 
com privilégios para os países europeus e EUA, o NBD e o 
ACR têm estrutura de funcionamento isonômica. 

 O Banco Mundial e o FMI são utilizados como recurso de 

ingerência sobre economias emergentes com objetivo de 
liberalização econômica (neoliberalismo). As instituições 
econômicas dos BRICS não apresentam essas exigências 

liberalizantes e estão em linha com as demandas dos cinco 
países. 

 Em termos comerciais e com desdobramentos financeiros, os 

BRICS acordaram e já realizaram pequeno aumento nas 
transações comerciais em moedas dos próprios países 
relativo aumento da diversidade em reservas cambiais. (Isto 
é, alternativa frente ao dólar como moeda de comércio 

externo e reserva cambial) 
 
7. Problemas 
 Mudanças na política externa do Brasil desde 2016 com 

radicalização nos últimos três anos 
 Brasil: retomada da primazia das relações Sul-Norte com 

inédita subserviência 
 Menor confiabilidade junto aos demais parceiros BRICS 

 Tensões China-Índia 
 Potências regionais competitivas 
 Problemas de fronteiras 

 
8. Novas potencialidades BRICS 
 Mediação de tensões: 
 China-Índia 

 China-EUA 
 Rússia-EUA 

 Reforço contra as crescentes vulnerabilidades frente aos EUA 

e a capacidade de coerção/retaliação deste país através do 
dólar como moeda mundial, a chamada “bomba-dólar”1. 

 Fluidez entre blocos em formação 

 Diante da possibilidade de reestruturação de blocos no 
cenário mundial (China-Rússia x UE-EUA) os BRICS são 
uma alternativa de fluidez para alguns países. A Índia já 
faz isso com relativo sucesso.  

 
Índia 
1. Breve evolução política 
 1947: independência 

 Liderança terceiro-mundista autointitulada socialista 
 Anos 1980: abertura econômica controlada 
 Atração de IED em no setor terciário com destaque para 

informática 
 Estado: atuação em setores econômicos e sociais 

estratégicos: setor financeiro; extração mineral e 
combustível; educação 

 Anos 2010: crescimento do nacionalismo hinduísta e das 
tensões na sociedade 

 
2. Destaques: 
 Junto com a China, mantém grande crescimento econômico 

nos últimos anos 
 A agropecuária apresenta um setor com grande apelo em 

capital e tecnologia (agroindústria) ao lado da agricultura 

tradicional (jardinagem) 
 Destaque econômico para Bangalore, localidade do centro-sul 

indiano: Vale do Silício da Índia 
 Tensões fronteiriças: herança precária da descolonização 

 Com o Paquistão: disputas pela Caxemira indiana, área de 
maioria de população muçulmana e com nascentes do rio 
Indo, curso d’água importante para o abastecimento do 
Paquistão 

 Com a China: aumento recente da presença econômica da 
China em regiões fronteiriças disputadas 

 
3. Rússia 

Crescimento econômico e político no século XXI, porém 
dependente da extração e exportação de combustíveis. Isso 
ajuda a explicar o investimento militar russo crescente para 
controle de áreas de extração e transporte de combustíveis 
como: 

 Cáucaso: 
 Geórgia: ocupação militar russo e estímulo ao 

independentismo nas regiões da Abecásia e da Ossétia do 

Sul 
 Intervenção no conflito recente entre Azerbaijão e Armênia 

pela região de Nagorno-Karabachi.  
 Leste Europeu – Ucrânia 

 Anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 
 Invasão das regiões leste e sul da Ucrânia em 2022 
 Fatores: região de trânsito do gás natural para os 

mercados da Europa; controle sobre o trânsito de 
embarcações no Mar Negro; contra a tendência de 
ocidentalização da Ucrânia. 

                                                             
1 A “bomba-dólar”, produto das respostas dos Estados Unidos 
aos atentados do 11 de setembro de 2001, é instrumento do 

seu uso exclusivo que, apoiado nas posições hegemônicas do 
dólar e das suas finanças no sistema financeiro internacional, 
lhe permite impor sanções financeiras com grau de sofisticação 
e poder de destruição nunca antes vistos. Assim, revolucionou a 

guerra financeira e a ordem internacional no século XXI. 
(Fernando Silva Azevedo, Daniel Santos Kosinski) 


